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CÍVEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
6106 (Texto Integral) 
COMPRA E VENDA 
CADUCIDADE 
IMÓVEIS 
 
Sumário 
I- Para que o Tribunal possa conhecer da excepção da 
caducidade basta que seja alegada a factualidade que 
a integra, função das partes, cabendo ao julgador 
indagar, interpretar e aplicar as regras de direito, sem 
estar vinculado à qualificação, mesmo errada, que a 
parte tenha feito. 
II- O prazo de caducidade para o exercício dos direitos 
relativos à venda de coisa defeituosa é o previsto no 
art. 917.º do CCivil, quer o seja directamente, para o 
caso do pedido de anulação do contrato, quer seja 
para o caso em que se peça a reparação ou a 
substituição da coisa, ou ainda a redução do preço e o 
pagamento de uma indemnização pela violação 
contratual positiva. 

 
Apelação nº 3576/08 – 5ª Sec.  

     Data – 08/09/2008 
Pinto Ferreira 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 

 
 
 
 
 
6107 Texto Integral 
EXECUÇÃO 
DEVEDOR SOLIDÁRIO 
BENEFÍCIO DA EXCUSSÃO 
 
Sumário 
Numa execução por dívida, com devedores principais 
uns e solidários outros, se sobre bens daqueles incide 
uma garantia real, não podem estes usar o art. 835.º 
n.º 1 do CPC, pois só devedor cujos bens se 
encontrem onerados pela garantia real se podem opor 
à penhora de outros bens que também lhe pertençam. 
 

Agravo nº 3867/08 – 5ª Sec.  
     Data – 08/09/2008 

Pinto Ferreira 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 

 
 
 
 
 
 
6108 Texto Integral 
PENHORA DE VEÍCULO AUTOMÓVEL 
APREENSÃO 
 
Sumário 
I - No regime introduzido pelo DL 38/2003, de 8/3, a 
penhora de veículo automóvel faz-se por comunicação 
à conservatória competente para efeitos da sua 
inscrição no registo e só depois de certificada esta 
inscrição é que se procede à apreensão do veículo 
(arts. 851º nºs 1 e 2 e 838º nº 1 do CPC). 
II - A lei não obsta, antes permite, que, previamente à 
comunicação à conservatória, o agente de execução 
colha informações sobre a existência do veículo e o 

seu estado e valor comercial (art. 832º do CPC), mas 
não permite que se proceda à apreensão prévia do 
veículo com o fim de averiguar da sua existência, do 
seu estado e do seu valor comercial. 

 
Agravo nº 4024/08 – 2ª Sec.  

     Data – 09/09/2008 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo 

 
 
 
 
 
6109 Texto Integral 
SOCIEDADE COMERCIAL 
REGISTO DEFINITIVO 
ARRENDAMENTO 
RENDAS EM DÍVIDA 
OBRIGAÇÃO SOCIAL 
 
Sumário 
I - Se, antes do registo definitivo, a sociedade não 
existe como pessoa jurídica, não responde, por via de 
regra, pelos actos praticados em seu nome até esse 
momento; daí a responsabilização pessoal, solidária e 
ilimitada pelas obrigações contraídas pelos que agirem 
em representação dela e pelos sócios que autorizarem 
os negócios, como condição indispensável à protecção 
do interesse dos credores. 
II - Se, porém, se encontrarem exclusivamente em 
questão obrigações vencidas após o registo definitivo e 
correspectiva aquisição da personalidade jurídica pelo 
ente societário, já a regra do nº 1 do art. 40º do CSC 
não é solução: trata-se de uma obrigação social, pelo 
que só o património social responde para com os 
credores pela correspondente dívida (art. 197º nºs 1 e 
3 do CSC). 

 
Apelação nº 174/08 – 2ª Sec.  

     Data – 09/09/2008 
João Proença  
Carlos Moreira 
Maria da Graça Mira 

 
 
 
 
 
6110 Texto Integral 
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE  
PÚBLICA 
INDEMNIZAÇÃO 
PREÇOS FIXADOS  
ADMINISTRATIVAMENTE 
VISTORIA AD PERPETUAM REI  
MEMORIAM 
PROVAS 
 
Sumário 
I - No cálculo do valor do solo da parcela expropriada 
pode utilizar-se preço unitário diferente do fixado 
administrativamente (art. 26º nº 5 do CExp), uma vez 
que a utilização deste é meramente referencial; 
relevante é que se justifique a utilização do preço 
diferente. 
II - Inexistindo norma legal que o impeça, pode o 
expropriado alegar e fazer prova de quaisquer 
elementos omitidos no auto de vistoria ad perpetuam 
rei memoriam, que sejam relevantes para a fixação da 
justa indemnização 

 
Apelação nº 3481/08 – 2ª Sec.  

     Data – 09/09/2008 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo  



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 32 

 2  

6111 
ARRENDAMENTO 
RESOLUÇÃO 
ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA  
ESTRUTURA EXTERNA 
UTILIZAÇÃO PARA RAMO DE  
NEGÓCIO DIFERENTE 
 
Sumário 
I - A alteração substancial da estrutura externa do 
prédio, como fundamento de resolução do contrato, 
consiste na modificação do essencial da sua 
fisionomia, configuração ou equilíbrio arquitectónico e 
tem de ser feita com carácter permanente, 
considerável ou vultuosa, mesmo que possua as 
características de reparabilidade. 
II - Tendo-se estipulado no contrato de arrendamento 
(em 1944), como destino, "casa de pasto", destino 
que, por lei passou a enquadrar a categoria de 
estabelecimento de restauração, qualificado no tipo de 
estabelecimento que corresponder ao serviço que nele 
prestado, é legítimo que o arrendatário denomine o 
estabelecimento de "churrascaria", atendo o serviço 
nele efectivamente prestado. 

 
Apelação nº 2635/08 – 2ª Sec.  

     Data – 09/09/2008 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo  
Rodrigues Pires 

 
 
 
 
 
 
 
 
6112 
CASO JULGADO 
ALCANCE 
 
Sumário 
Na expressão "precisos limites e termos em que 
julga", utilizada no art. 673º do CPC para definir o 
alcance do caso julgado, estão compreendidas todas 
as questões solucionadas na sentença e conexas com 
o direito a que se refere a pretensão do autor. 

 
Apelação nº 709/08 – 2ª Sec.  

     Data – 09/09/2008 
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
Cândido Lemos 

 
 
 
 
 
 
 
6113 
JUSTO IMPEDIMENTO 
DIREITO DE REMIÇÃO 
DEPÓSITO DO PREÇO 
 
Sumário 
I- O pedido de reconhecimento do justo impedimento 
para a prática de um acto no processo deve ser 
formulado logo que cesse tal impedimento, sendo 
acompanhado do oferecimento dos respectivos meios 
de prova e apresentando-se o requerente a praticar 
logo o acto omitido, nos termos do art. 146º nº 2 do 
CPC. 
II- Só assim não será se o impedimento obstaculizar 
ele próprio à prática do acto. 
III- Aplica-se o expendido em 1. se o acto em causa 
for o depósito do preço da venda, para exercer o 

direito de remição, caso em que o impedimento não é 
ele próprio, ao cessar, obstáculo ao depósito imediato 
do preço. 

 
Agravo nº 3853/08 – 2ª Sec.  

     Data – 09/09/2008 
Canelas Brás 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
 
 
 
6114 (Texto Integral) 
ALD 
APREENSÃO DE VEÍCULO 
PERICULUM IN MORA 
 
Sumário 
Nos contratos de ALD, a lei não dispensa a locadora da 
prova dos factos constitutivos do “periculum in mora”, 
e este não se retira automaticamente da circunstância 
de a locadora ser proprietária dos veículos, de deles se 
encontrar privada, e de os mesmos se poderem 
depreciar, sendo certo que aquela poderá vir a ser 
ressarcida em sede própria pelos prejuízos causados. 
 

Agravo nº 6163/07 – 3ª Sec.  
     Data – 11/09/2008 

Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 
Joana Salinas (vencida, cf. voto anexo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
6115 (Texto Integral) 
BALDIOS 
ASSEMBLEIA DE COMPARTES 
ACESSÃO INDUSTRIAL IMOBILIÁRIA 
 
Sumário 
O nº2 do art. 39º da Lei nº 68/93, de 04.09, permite o 
recurso à acessão industrial imobiliária nos casos em 
que a assembleia de compartes não pode tomar a 
iniciativa de ela própria deliberar sobre a alienação dos 
terrenos nos termos fixados nas als. a) e b) do nº1 do 
art. 31º, que condicionam tal iniciativa aos casos de 
haver necessidade dos terrenos para expansão da área 
urbana e de haver interesse colectivo, social, na 
alienação. 
 

Apelação nº 2911/08 – 3ª Sec.  
     Data – 11/09/2008 

Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Madeira Pinto 
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6116 (Texto Integral) 
SEGURO 
LEGITIMIDADE 
CONTRATO DE ADESÃO 
DEVER DE COMUNICAÇÃO 
DEVER DE INFORMAR 
INTERPRETAÇÃO 
CLÁUSULA CONTRATUAL GERAL 
 
Sumário 
I - No seguro de grupo, ramo vida, embora o 
beneficiário directo seja o tomador do seguro, o 
segurado não deixa de ser beneficiário, mesmo que 
indirecto, já que, não só é a ele que compete efectuar 
os prémios (“a prestação”) à seguradora (ut artº 761º, 
nº1 CC), como é ele quem com aquele pagamento fica 
liberto de uma dívida. 
II - Por isso, o segurado não apenas tem legitimidade 
processual (é interessado directo na demanda), como 
substantiva, podendo, por isso, não apenas peticionar 
a condenação da seguradora a pagar ao Banco 
mutuante o capital necessário à amortização do 
empréstimo -- sem ter de ficar à espera que a 
entidade bancária resolva accionar a seguradora para 
cumprir aquela obrigação --, como, também, a 
condenação da mesma seguradora a reembolsar o 
próprio segurado dos valores que haja pago ao Banco 
desde a dada da verificação do risco previsto na 
apólice. 
III - O Decreto-Lei n.° 446/85, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.° 220/95, atravessa, longitudinalmente, 
todo o ordenamento jurídico português e é aplicável a 
todo o tipo de negócios em cujos contratos singulares 
ou elaborados em forma de minuta, para o futuro, se 
incluam cláusulas contratuais gerais -- só cedendo 
perante as excepções que ele próprio a si mesmo se 
impôs e que constam do seu art.° 3.° --, incluindo-se 
dentro da aplicação do mesmo diploma legal os 
contratos de seguro de grupo, como contratos de 
adesão que são. 
IV - Embora, numa primeira análise, seja o tomador 
do seguro (o Banco mutuante) quem no seguro de 
grupo tem o dever de informação do teor das 
cláusulas, a falta de informação desse intermediário 
repercute-se na seguradora, não sendo essa falta 
oponível ao segurado, arcando, assim, a seguradora 
com as respectivas consequências, sem que possa 
invocar perante o segurado as cláusulas contratuais 
gerais a que essa falta respeita. Ou seja, responde 
perante o segurado, sem prejuízo de poder 
(eventualmente), depois, poder vir a accionar o 
intermediário (tomador do seguro de grupo) pelo 
prejuízo que tal falta de informação lhe tenha 
acarretado. 
V - Tendo o nosso legislador, para efeitos de 
interpretação das condições gerais dos contratos, 
optado pela “interpretação individual”, evitando-se 
uma interpretação que obedecesse a critérios rígidos, 
uniformes ou generalizados, as cláusulas contratuais 
de interpretação duvidosa ou ambígua devem ser 
interpretadas no sentido mais favorável à contraparte 
do utilizador, cabendo ao utilizador suportar o risco de 
uma possível ambiguidade. 

 
Apelação nº 4361/08 – 3ª Sec.  

     Data – 11/09/2008 
Fernando Baptista  
José Ferraz  
Nuno Ataíde das Neves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6117 (Texto Integral) 
PROCEDIMENTO 
INJUNÇÃO 
CONSUMIDOR 
 
Sumário 
I - Actualmente há dois regimes diferenciados a 
observar, no caso de se frustrar o procedimento de 
injunção (maxime por ocorrência de oposição): a) - se 
o valor da dívida for igual ou inferior à alçada do 
tribunal de primeira instância, a dedução de oposição 
determina a cessação do procedimento de injunção, 
com passagem à tramitação dos autos, após 
distribuição, como acção declarativa especial (artigos 
1°, 4°, 16° e 17° do DE 269/98, de 1 de Setembro, e 
seu anexo); b) - se o valor da dívida for superior à 
alçada do tribunal de primeira instância -- só possível 
no caso de transacções comerciais e não se verificando 
qualquer das excepções contempladas no artº 2º, nº2 
do Dec.-Lei nº 32/2003, de 17 de Fevereiro (em que 
se exclui a aplicação de tal diploma), a dedução de 
oposição determina a remessa dos autos para o 
tribunal competente e a aplicação da forma de 
processo comum (artigo 7° do aludido Decreto-Lei). 
II - Convolado o procedimento injuntivo em acção 
ordinária, por ter sido apresentada contestação, deve 
ser convidado o autor a aperfeiçoar a petição inicial 
nos termos previstos no artigo 508.°, n.° 1, 6) do 
Código de Processo Civil, tendo em conta a forma 
processual especial que deu origem aos autos. 
III - O conceito de “consumidor”, maxime para efeitos 
do disposto na al. a) do nº 2 do referido Dec.-Lei nº 
32/2003, de 17.02 (“contratos celebrados com 
consumidores”), deve ser visto à luz da noção que a 
actual Lei de Defesa do Consumidor (Lei nº 24/96, de 
31.07) nos fornece, (artº 2º). 
IV - Tal noção, porém, não só sofre de algumas 
imprecisões e insuficiências, como não pode deixar de 
ser complementada, nomeadamente, com elementos 
de cariz sociológico. 
V - Efectivamente, situações há em que se justifica a 
extensão da noção de consumidor ao profissional.  
VI - Tal extensão deve, no entanto, ser abordada no 
campo da equidade, com análise casuística 
(designadamente, do ramo de actividade do 
profissional em causa e dos seus específicos 
conhecimentos no sector em que se insere o bem 
adquirido), devendo adoptar-se o seguinte critério: o 
profissional deve beneficiar da protecção dada ao 
consumidor quando, atentas as circunstâncias, se 
mostrar, em relação ao bem que adquiriu -- ou ao 
serviço que lhe foi prestado ou direito transmitido --, 
tão leigo quanto o consumidor -- ou seja, a parte 
fraca, leiga, profana, débil economicamente e 
vulnerável, menos preparada tecnicamente de uma 
relação de consumo. Posição esta que, não apenas se 
ajusta à razão de ser da legislação do consumidor -- 
que é compensar situações de clara desigualdade 
(protegendo a parte mais débil na relação contratual) 
--, como tem apoio no Anteprojecto do Código de 
Defesa do Consumidor. 
 

Agravo 4643/08 – 3ª Sec.  
     Data – 11/09/2008 

Fernando Baptista  
José Ferraz 
Nuno Ataíde das Neves 
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6118 
CONTRATO DE SEGURO 
EXCLUSÃO 
CLÁUSULA 
CONHECIMENTO OFICIOSO 
ÓNUS DE ALEGAÇÃO 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I – Desde que alegada, tempestivamente, a 
correspondente facticidade, o conhecimento da 
eventual inaplicabilidade das cláusulas constantes das 
condições gerais dos seguros não está vedado ao 
Tribunal de recurso, não obstante tal questão ser 
suscitada apenas em sede de alegações recursivas. 
II – Aquela alegação tem de ser efectuada pelo 
segurado, muito embora o ónus de prova da 
correspondente comunicação impenda sobre a 
seguradora. 

 
Apelação nº 3796/08 – 3ª Sec.  

     Data – 11/09/2008 
Freitas Vieira 
Madeira Pinto 
Carlos Portela 

 
 
 
 
 
 
6119 
VENDA COMERCIAL 
VENDA SOBRE AMOSTRA 
RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL 
INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
I - Venda sobre amostra é aquela que se realiza em 
face de uma parcela de mercadoria, ou de um tipo 
predeterminado desta, parcela ou tipo que devem ser 
aprovados pelo comprador antes da conclusão do 
contrato, devendo ser exactamente igual a mercadoria 
total, mais tarde entregue pelo vendedor. 
II - Enquanto que na venda sobre amostra do art. 
919º do CC a desconformidade da mercadoria com a 
amostra dá lugar à aplicação das regras da venda de 
coisa defeituosa, já no caso da venda comercial sobre 
amostra a mesma desconformidade implica a 
ineficácia do acto. 
III - A responsabilidade pré-contratual pressupõe que 
a parte que rompe as negociações traia as 
expectativas que legitimamente incutiu na parte com 
quem negociava, de modo a que a frustração do 
negócio exprima uma indesculpável violação da ética 
negocial, mormente da protecção da confiança e da 
prevenção do insucesso. 
IV - Na quantificação da indemnização por 
responsabilidade pré-contratual deve seguir-se a regra 
geral: todos os danos deverão ser ressarcidos, de 
forma a colocar-se o lesado na situação em que se 
encontraria se não fosse a lesão. 

 
Apelação nº 1476/07 – 2ª Sec.  

     Data – 16/09/2008 
Marques de Castilho 
Henrique Araújo 
Vieira e Cunha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6120 
INJUNÇÃO 
ERRO NA FORMA DO PROCESSO 
ALTERAÇÃO LEGAL 
MÚTUO 
NULIDADE 
JUROS DE MORA 
 
Sumário 
I - A publicação de normas legais que possibilitam a 
utilização da forma processual que antes se havia 
adoptado erradamente (o procedimento de injunção), 
implica a sanação da nulidade derivada de erro na 
forma de processo. 
II - Declarada a nulidade do contrato de mútuo, é, em 
princípio, com a citação para a acção que cessa a boa 
fé do obrigado à restituição e é, assim, desde essa 
data que este deve os juros incidentes sobre o valor a 
restituir, como frutos civis que um proprietário 
medianamente diligente poderia ter obtido com a 
aplicação do capital retido de forma indevida pelo 
mutuário. 

 
Apelação nº 2965/08 – 2ª Sec.  

     Data – 16/09/2008 
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
José Carvalho 

 
 
 
 
 
 
6121 
INSOLVÊNCIA 
FACTO-ÍNDICE 
 
Sumário 
I - A verificação de, pelo menos, um dos factos-índice 
previstos no art. 20º nº 1 do CIRE é condição 
necessária para legitimar a iniciativa processual dos 
sujeitos mencionados no referido normativo. Mas pode 
não ser suficiente, já que o facto indiciador de 
insolvência não se basta com o mero incumprimento 
de uma ou algumas das obrigações vencidas. 
II - É também pressuposto necessário que o 
incumprimento, pelo seu montante ou pelas 
circunstâncias em que ocorre, "evidencie a 
impossibilidade de o devedor satisfazer pontualmente 
a generalidade das suas obrigações, o que impõe que 
o requerente alegue e prove, para além da obrigação 
incumprida, todas as circunstâncias em que ocorreu 
esse incumprimento, de modo a poder concluir-se que 
se trata de uma impossibilidade de cumprimento do 
devedor resultante da sua penúria ou incapacidade 
patrimonial generalizada. 

 
Apelação nº 3152/08 – 2ª Sec.  

     Data – 16/09/2008 
António Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
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6122 
RECURSO 
AGRAVO 
SUBIDA DIFERIDA 
DESERÇÃO DA APELAÇÃO 
 
Sumário 
I – Não tem interesse autónomo para o agravante, 
independente do prosseguido com a interposição de 
recurso de apelação da decisão final, o correspondente 
recurso de agravo interposto de decisão que, 
indeferindo a pretensão daquele, não designou nova 
data para realização de conferência de interessados a 
que o mesmo havia faltado e em que se procedeu a 
licitações. 
II – Assim, ocorrendo deserção da apelação, por falta 
de apresentação das respectivas alegações, deve ser 
julgado sem efeito o agravo que com a mesma deveria 
subir. 

 
Agravo nº 4023/08 – 3ª Sec.  

     Data – 18/09/2008 
Madeira Pinto 
Carlos Portela 
Joana Salinas  

 
 
 
 
 
 
6123 (Texto Integral) 
TAXA DE JUSTIÇA 
PRODUÇÃO DA PROVA 
AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO 
 
Sumário 
I - O n.º 2 do art. 512.º-B do CPC não sanciona de 
forma diferente o pagamento da taxa de justiça 
subsequente e da respectiva multa pelo não 
pagamento atempado, determinado, de igual forma, a 
impossibilidade de realização das diligências de prova, 
quer falte ambos ou/e um ou outro dos pagamentos. 
II - Quando este normativo fala em dia da audiência 
final, quer significar até ao início da audiência final, 
até à sua abertura formal. 

 
Agravo nº 4067/08 – 5ª Sec.  

     Data – 22/09/2008 
Pinto Ferreira 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 

 
 
 
6124 (Texto Integral) 
INSOLVÊNCIA 
REQUISITOS 
 
Sumário 
Estando uma empresa a funcionar e laborar em 
termos de normalidade, o simples facto de dever uma 
determinada quantia a oito das suas funcionárias que 
anteriormente rescindiram os seus contratos de 
trabalho, não é fundamento suficiente para declarar a 
empresa em situação de insolvência. 

 
Apelação nº 4993/08 – 5ª Sec.  

     Data – 22/09/2008 
Sousa Lameira 
António Eleutério  
Rafael Arranja 

 
 
 
 
 
 

6125 (Texto Integral) 
INCIDENTE DA FALSIDADE 
MÁ FÉ 
 
Sumário 
I - A norma especial do art. 365.º do CPC, revogada 
pela Reforma de 1995/6 não é de aplicação aos 
processos pendentes, dado não ter a ver com a 
tramitação, sendo antes uma especialidade em relação 
à regulamentação processual dos arts. 456.º do CPC. 
II - Torna-se necessária a prova da má fé do 
requerente do incidente da falsidade para que tal 
conduta seja sancionada, desaparecendo a respectiva 
presunção legal. 

 
Agravo nº 4173/08 – 5ª Sec.  

     Data – 22/09/2008 
Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 

 
 
 
 
6126 
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA 
PEDIDO DE EXPROPRIAÇÃO TOTAL 
RESPOSTA 
REALIZAÇÃO DE OBRAS 
DEPÓSITO COMPLEMENTAR 
 
Sumário 
I - A declaração da entidade expropriante de que 
pretende realizar obras na parte do prédio não 
expropriada, a fim de obter a improcedência do pedido 
de expropriação total, deve ter lugar no momento 
previsto para a intervenção dessa entidade, ou seja, 
no âmbito da resposta àquele pedido. 
II - Para tal declaração, não basta a mera afirmação 
da intenção de realizar aquelas obras, tendo a 
expropriante de alegar e provar factos que 
demonstrem a seriedade dessa declaração. 
III - O depósito complementar do montante 
indemnizatório, a efectuar depois de decretada a 
expropriação total, reporta-se ao valor emergente da 
decisão arbitral. 

 
Agravo nº 5441/08 – 2ª Sec.  

     Data – 23/09/2008 
Mário Serrano 
António Martins (dispensei o visto) 
Guerra Banha (dispensei o visto) 

 
 
 
 
6127 
ALTERAÇÃO 
REGULAÇÃO DO PODER PATERNAL 
PROCESSO 
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES 
 
Sumário 
I - As normas dos arts. 80º e 81º da LPCJP contêm 
implícita a referência a processos pendentes, ainda 
não decididos. 
II - Tendo corrido termos, estando já arquivados, em 
relação ao mesmo menor, um processo de regulação 
do poder paternal e um processo de promoção e 
protecção, a subsequente alteração da regulação do 
poder paternal deve correr por apenso ao processo de 
regulação. 
 
Conflito Neg. Comp. nº 4978/08 – 2ª Sec.  
     Data – 23/09/2008 

Marques de Castilho 
Vieira e Cunha  
Maria Eiró (D. V.) 
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6128 (Texto Integral) 
RECURSO 
LEGITIMIDADE PARA RECORRER 
INTERDIÇÃO 
INTERNAMENTO COMPULSIVO 
 
Sumário 
I – Não sendo, embora, parte na causa, tem 
legitimidade para recorrer, por directa e efectivamente 
prejudicada com a decisão, a instituição particular de 
solidariedade social, em que, como medida provisória, 
é decretado o internamento compulsivo da 
interditanda. 
II – Não estando em causa, qualquer situação de 
discriminação negativa, tem a instituição, no âmbito 
da sua autonomia de fins e de organização, o direito 
de não receber as pessoas que perturbem o seu 
ambiente e funcionamento ou a cujas necessidades, 
por carências de meios materiais e humanos, não 
possa corresponder. 

 
Apelação nº 4971/08 – 3ª Sec.  

     Data – 25/09/2008 
José Ferraz 
Nuno Ataíde das Neves 
Amaral Ferreira 

 
 
 
 
 
 
6129 
EXECUÇÃO 
DESPEJO 
SUSPENSÃO 
 
Sumário 
No quadro de garantias de que o arrendatário 
executado actualmente pode dispor, quando título é 
uma sentença, justifica-se a aplicação da regra geral 
do nº 1 do art. 818º, ou seja a necessidade de ser 
apresentada caução para suspender a execução do 
despejo. 
 

Agravo. nº 4141/08 – 3ª Sec.  
     Data – 25/09/2008 

Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 

 
 
 
 
 
 
6130 
CONFISSÃO JUDICIAL 
DEPOIMENTO DE PARTE 
 
Sumário 

I- O depoimento de parte é o meio processual posto 
ao serviço do direito probatório substantivo para 
provocar a confissão judicial. 
II– A confissão judicial recai, necessariamente, sobre 
factos desfavoráveis ao confitente e favoráveis ao seu 
adversário e, portanto, constitui prova, não a favor de 
quem a emite, mas a favor da parte contrária. 
III– Quando o depoimento de parte não resulta em 
confissão, não deixa de poder constituir elemento de 
prova, a ser apreciado livremente pelo julgador, mas 
ainda aqui só poderá aproveitar à parte contrária. 

 
Agravo. nº 2713/08 – 3ª Sec.  

     Data – 25/09/2008 
Nuno Ataíde das Neves 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 

6131 
RECURSO 
ALEGAÇÕES 
PRAZO 
CONTAGEM 
 
Sumário 
O que releva para o início da contagem do prazo de 
oferecimento das alegações de recurso é a data de 
notificação do despacho de admissão do recurso, e 
não a data de notificação do despacho que atribui o 
efeito ao recurso ou do termo de ulterior vicissitude 
que tenha sido desencadeada. 

 
Agravo. nº 2968/08 – 3ª Sec.  

     Data – 25/09/2008 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6132 
INSOLVÊNCIA 
FACTOS-ÍNDICES 
 
Sumário 
I– Para efeitos de insolvência, a impossibilidade de 
cumprimento não tem de abranger todas as 
obrigações vencidas, pois o que verdadeiramente 
releva é a insusceptibilidade de satisfazer obrigações 
que, pelo seu significado no conjunto do passivo do 
devedor, ou pelas próprias circunstâncias do 
incumprimento, evidenciam a impotência, para o 
obrigado, de continuar a satisfazer a generalidade dos 
seus compromissos. 
II– Os factos enunciados no art. 20.º do CIRE são 
índices ou sintomas da situação de insolvência (factos-
índices). É através deles que, normalmente, a situação 
de insolvência se manifesta ou exterioriza. Por isso, a 
verificação de qualquer um desses factos permite 
presumir a situação de insolvência do devedor e é 
condição necessária para a iniciativa processual dos 
sujeitos referidos naquele preceito legal. 
III– O devedor pode ilidir essa presunção, provando 
que, não obstante a ocorrência de um ou mais factos 
do tipo ali enunciado, a situação de insolvência não se 
verifica. 

 
Apelação. nº 3453/08 – 3ª Sec.  

     Data – 25/09/2008 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 
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6133 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
RETROESCAVADORA 
ACTIVIDADE PERIGOSA 
RESPONSABILIDADE PELO RISCO 
 
Sumário 
Uma máquina retroescavadora que procedia a 
trabalhos de limpeza de um armazém e de 
carregamento de peças que naquele armazém se 
encontravam, ocupando a via pública para a execução 
desses trabalhos, para além de constituir uma 
actividade especialmente perigosa inerente à natureza 
da máquina, abrangida pela previsão do n.º 2 do art. 
493.º do CC, constitui também um veículo automóvel 
cuja utilização na via pública está sujeita aos riscos 
próprios da circulação dos veículos e como tal 
compreendida no tipo de responsabilidade a que alude 
o n.º 1 do art. 503.º do CC. 

 
Apelação nº 3786/08 – 3ª Sec.  

     Data – 25/09/2008 
Nuno Ataíde das Neves 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6134 
PENHORA 
NOMEAÇÃO DE BENS 
PROPORCIONALIDADE 
SUFICIÊNCIA  
 
Sumário 
I– A penhora constitui sempre uma agressão forçada 
do património do devedor. 
II– Na nomeação de bens à penhora a lei consagra os 
princípios da proporcionalidade e da suficiência. 
III– Com o princípio da proporcionalidade pretende 
que a agressão do património do devedor não 
ultrapasse o necessário à satisfação do interesse do 
credor. 
IV– A suficiência dos bens a penhorar deve ser 
apreciada em termos de normalidade, tendo em 
atenção não só o valor dos bens em causa mas ainda 
se esses bens se encontram livres de outros ónus ou 
encargos e são idóneos a satisfazer o interesse do 
credor. 
V– Não pode considerar-se suficiente a penhora de 1/6 
do salário do executado, no montante de 125 euros 
por mês, para pagar a quantia exequenda em dívida e 
custas prováveis calculadas em 25.000 euros. 

 
Agravo nº 3949/08 – 3ª Sec.  

     Data – 25/09/2008 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 

 Deolinda Varão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6135 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
CULPA 
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA 
 
Sumário 
I– A todos os utentes da via pública, incluindo os 
peões, é exigível uma conduta adequada a evitar 
acidentes e a respeitar os direitos dos demais utentes 
(arts. 3.º, n.º 2, e 11.º, n.º 2, do Código da Estrada). 
II– Porém, nem os condutores nem os peões estão 
onerados com o dever de se determinarem pela 
previsão da violação pelos demais utentes das normas 
que regulam o trânsito na via pública. 
III– No entanto, se em situação de risco, mesmo que 
causada por conduta alheia, dela se apercebe, está o 
condutor obrigado a actuar de forma a evitar o 
acidente, podendo tornar-se responsável ou co-
responsável se, podendo evitá-lo, não o faz, e vem a 
envolver-se no referido acidente. 
IV– A violação de uma  norma que regula a circulação 
rodoviária faz presumir a negligência do infractor e, 
consequentemente, a sua culpa no acidente causado. 
 

Apelação nº 4788/08 – 3ª Sec.  
     Data – 25/09/2008 

José Ferraz 
Nuno Ataíde das Neves 
Amaral Ferreira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6136 
RECURSO 
OBJECTO 
 
Sumário 
I– Os nossos recurso ordinários são, em regra, 
recursos de revisão e reponderação; o objecto do 
recurso é fundamentalmente a decisão impugnada, e 
não a questão ou litígio sobre que recaiu a decisão 
impugnada. 
II– Se o recorrente apenas pretende a alteração da 
fundamentação, com a ampliação da matéria de facto 
provada, mas não discorda da decisão proferida sobre 
o mérito, o recurso não tem verdadeiramente objecto 
e não deve ser conhecido. 

 
Agravo nº 5076/08 – 3ª Sec.  

     Data – 25/09/2008 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 
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6137 
ACÇÕES DE SIMPLES APRECIAÇÃO NEGATIVA 
ÓNUS DA PROVA 
RECONVENÇÃO 
CHEQUE 
NOVAÇÃO 
RELAÇÕES IMEDIATAS 
RELAÇÕES MEDIATAS 
 
Sumário 
I – Nas acções de simples apreciação ou declaração 
negativa, compete ao réu a prova dos factos 
constitutivos do direito que se arroga (artº 343º, nº 1, 
do CC), tudo se passando, assim, como se o autor 
ocupa-se a posição de réu e o réu a posição de autor, 
pelo que consequentemente, compete ao autor a 
prova dos factos impeditivos ou extintivos do direito 
que o réu se arroga, por aplicação da regra 342º, nº 2 
do mesmo diploma. 
II – Porém, se o réu beneficiar de presunção legal ou 
de dispensa do ónus da prova, passa a recair sobre o 
autor o ónus de provar os factos constitutivos do 
direito cuja inexistência pretende ver declarada, 
conforme resulta do disposto no artº 344º nº 1 do CC. 
III – Na contestação das acções de mera apreciação 
negativa, não tem, em princípio, cabimento defesa por 
excepção (material ou peremptória), nem a dedução 
de reconvenção, mas apenas a alegação dos factos 
constitutivos do direito que o réu se arroga ou dos 
sinais demonstrativos da existência do facto que 
afirma. 
IV – Porém, nestas acções, nada obsta a que, em via 
de reconvenção, seja formulado o pedido de 
condenação do autor, quando este emerge do facto 
jurídico que serve de fundamento à acção (artº 274º, 
nº 2 al. a) do CPC). 
V - A simples substituição de um cheque por outro não 
implica a extinção, por novação, da primitiva 
obrigação cambiária, a menos que se prove, a 
expressa ou inequívoca manifestação de vontade no 
sentido de se contrair uma nova obrigação em 
substituição da antiga, manifestação essa que não se 
presume. 
VI – O cheque está no domínio das relações imediatas 
quando está no domínio das relações entre um 
subscritor e o sujeito cambiário imediato e, 
simultaneamente, os sujeitos cambiários são os 
sujeitos das relações extracartulares, estando no 
domínio das relações mediatas quando está na posse 
de uma pessoa estranha as convenções 
extracartulares. 

 
Apelação nº 3436/08 – 3ª Sec.  

     Data – 25/09/2008 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Madeira Pinto 

 
 
 
 
 
 
6138 
CONTRATO DE CRÉDITO AO CONSUMO 
RESERVA DE PROPRIEDADE 
APREENSÃO DE VEÍCULO 
 
Sumário 
I – Não alegando a requerente a posição contratual de 
vendedora do automóvel objecto mediato do contrato 
de financiamento para aquisição do referido bem 
móvel sujeito a registo ou a transmissão dessa posição 
contratual da vendedora, carece de legitimidade 
substantiva para pedir a providência cautelar de 
apreensão do veículo automóvel e respectivos 
documentos. 

II – A cláusula de reserva de propriedade não pode ser 
estipulada a favor da entidade financiadora, sendo 
nula. 
III – Tendo aquela providência cautelar a natureza de 
preliminar da respectiva acção – só podendo, “in 
casu”, ser como tal configurada a acção de resolução 
do contrato de compra e venda do veículo automóvel – 
a requerente financiadora nunca poderia pedir, na 
subsequente acção a intentar nos termos do disposto 
no artº 18º, nº 1 do DL nº 54/75, 12.02, a “resolução 
do contrato de alienação”, porque nenhum contrato de 
alienação celebrou, não ocorrendo, pois, o requisito da 
instrumentalidade do procedimento cautelar 
relativamente a tal acção. 
 

Apelação nº 4835/08 – 3ª Sec.  
     Data – 25/09/2008 

Madeira Pinto 
Carlos Portela 
Joana Salinas  

 
 
 
 
 
 
 
 
6139 
CPEREF 
RESOLUÇÃO 
ACTO DE TERCEIRO  
 
Sumário 
I – Desde que se trate de actos do falido, respeitantes 
ao seu património ou aos seus direitos pode-se afectar 
com a resolução em benefício da massa falida os 
negócios que vissem os direitos do falido, mesmo que 
neles estejam, cumulativamente implicados terceiros, 
nesta medida parecendo afastar-se o regime da 
resolução determinada pela falência do regime 
definido do artº 435º do CC. 
II – Só devem ser apreendido para a massa falida 
bens que estejam na disponibilidade do insolvente, 
não podendo as doações ser revogadas pelo 
liquidatário judicial, o qual poderá, porventura, fazer 
com que sejam submetida a colação, substituindo-se 
ao falido junto dos tribunais. 
 

Apelação nº 4449/08 – 3ª Sec.  
     Data – 25/09/2008 

Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 
José Ferraz 

 
 
 
 
 
 
 
6140 (Texto Integral) 
CUSTAS JUDICIAIS 
PROCEDIMENTO CRIMINAL 
 
Sumário 
A “benesse” do n.º 4 do art. 27.º do Código de Custas 
Judiciais (dispensa do pagamento do remanescente 
quando o processo termine antes de concluída a fase 
de discussão e julgamento) não se aplica aos 
procedimentos cautelares. 
 

Agravo nº 2999/08 – 5ª Sec.  
     Data – 29/09/2008 

Fernandes do Vale 
Pinto Ferreira 
Marques Pereira 
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6141 
SOCIEDADE 
ACTO GRATUITO 
NULIDADE 
 
Sumário 
I- Em princípio são nulos os actos gratuitos das 
sociedades comerciais na medida em que se trata de 
actos sem contrapartidas que se traduzem num mero 
desvalor para a sociedade, sendo contrários ao seu fim 
lucrativo. 
II- A prestação gratuita de garantias só não será nula 
quando se verifiquem duas situações: 
a)- caso exista um justificado interesse da sociedade 
garante; 
b)- quando se trate de sociedade em relação de 
domínio ou de grupo. 
 

Apelação nº 3640/08 – 5ª Sec.  
     Data – 29/09/2008 

Isoleta Costa 
Abílio Costa  
Anabela Luna de Carvalho 

 
 
 
6142 
EXPROPRIAÇÃO 
DESVALORIZAÇÃO DA PARTE SOBRANTE 
 
Sumário 
Se a construção ficar completamente inviabilizada na 
parte sobrante, por efeito da servidão non aedificandi, 
o montante indemnizatório corresponderá à diferença 
entre o valor do solo classificado como "apto para 
construção" (parcela expropriada) e o seu valor como 
"para outros fins". Se apenas ficar restringida, deverá 
ser calculada a diferença entre o valor unitário que o 
solo tinha antes e depois da redução do volume da 
construção possível. 

 
Apelação nº 4724/08 – 5ª Sec.  

     Data – 29/09/2008 
Abílio Costa  
Anabela Luna de Carvalho 

 Maria de Deus Correia 
 
 
 
 
6143 
ARBITRAMENTO DE REPARAÇÃO  
PROVISÓRIA 
 
Sumário 
I- O deferimento da providência cautelar de 
arbitramento de reparação provisória depende de dois 
requisitos fundamentais: a verificação de uma situação 
de necessidade do requerente em consequência dos 
danos sofridos e que se indicie a existência de uma 
obrigação de indemnizar por parte do requerido. 
II- O seu cálculo é fixado equitativamente pelo 
tribunal e não tem por limite o estritamente necessário 
ao sustento, habitação e vestuário do requerente. 

Apelação nº 4953/08 – 5ª Sec.  
     Data – 29/09/2008 

Isoleta Costa 
Abílio Costa  
Anabela Luna de Carvalho 

 
 
 
6144 
RESOLUÇÃO CONTRATO DE CRÉDITO  
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO  
AUTOMÓVEL 
 
 

Sumário 
Não é possível a estipulação da cláusula de reserva de 
propriedade, em contrato de financiamento, a favor da 
Autora que financiou a aquisição, efectuada pelo Réu a 
terceiro de um veículo automóvel, sobre que incidia 
aquela garantia. Tal cláusula é nula, por legalmente 
impossível (art. 280º, do C. Civil), não assistindo à 
Autora, em consequência do incumprimento, pelo Réu 
mutuário, o direito à pedida restituição do veículo. 
 

Apelação nº 4638/08 – 5ª Sec.  
     Data – 29/09/2008 

Marques Pereira 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
6145 
PROCEDIMENTO CAUTELAR DE  
APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL 
 
Sumário 
A entidade financiadora (contrato de crédito-aquisição 
de veículo automóvel) não dispõe de legitimidade para 
lançar mão da providência cautelar prevista no DL nº 
54/75, de 12/02. Apenas o vendedor o poderá fazer. 
 

Apelação nº 5075/08 – 5ª Sec.  
     Data – 29/09/2008 

Marques Pereira 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
6146 
ACTA DA ASSEMBLEIA DE 
CONDÓMINOS 
TÍTULO EXECUTIVO 
 
Sumário 
I- A acta da assembleia do condomínio é título 
executivo da deliberação não só sobre o montante das 
contribuições periódicas, mas também das sanções 
que o regulamento impuser para a falta de 
pagamento, ou seja, de penalizações resultantes da 
mora no pagamento das despesas do condomínio, a 
suportar pelo condómino incumpridor (arts 804, n.° 2, 
810, 811 e 1424, do CC). 
II- Tais despesas devem considerar-se como 
integrando "contribuições devidas ao condomínio ou 
quaisquer despesas necessárias à conservação e 
fruição das áreas comuns e ao pagamento de serviços 
de interesse comum" - art° 6° do DL n.º 268/94. 
 

Agravo nº 4580/08 – 5ª Sec.  
     Data – 29/09/2008 

Marques Pereira 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
6147 
ALIMENTOS DEVIDOS A MENORES 
FUNDO DE GARANTIA DOS  
ALIMENTOS DEVIDOS A MENORES 
 
Sumário 
As prestações a suportar pelo Fundo de Garantia de 
Alimentos são devidas desde a data de apresentação 
do respectivo pedido contra o Estado. 

Agravo nº 4578/08 – 2ª Sec.  
     Data – 30/09/2008 

Marques de Castilho 
Henrique Araújo 
Vieira e Cunha 
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6148 
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL 
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO  
COMERCIAL 
PACTO ATRIBUTIVO DE JURISDIÇÃO 
INDEMNIZAÇÃO DE CLIENTELA 
 
Sumário 
Se, em contrato de distribuição comercial, foi 
estipulada cláusula atributiva de jurisdição – segundo 
a qual para todos os conflitos e litígios dele 
emergentes, incluindo qualquer questão relacionada 
com a sua existência, validade ou cessação, seriam 
competentes os tribunais do país onde as instalações 
da ré estão situadas – essa cláusula é aplicável ao 
caso em que está em apreciação um pedido de 
indemnização de clientela, que, embora 
temporalmente posterior à cessação do contrato, se 
funda nesse contrato, sendo ma consequência 
resultante da sua vigência. 

Agravo nº 3852/08 – 2ª Sec.  
     Data – 30/09/2008 

Rodrigues Pires  
Canelas Brás  
M. Pinto dos Santos  

 
 
 
 
6149 
PRESCRIÇÃO PRESUNTIVA 
TRANSMISSÃO DE DÍVIDA 
IVA 
ÓNUS DA PROVA 
PRESCRIÇÃO EXTINTIVA 
FACTO ILÍCITO 
 
Sumário 
I - Para beneficiar da prescrição presuntiva, o devedor 
não deve negar os factos constitutivos do direito do 
credor, pois se o fizer está a confessar tacitamente 
não cumprimento da obrigação. 
II - A presunção de cumprimento pode ser ilidida 
também por confissão daquele a quem foi transmitida 
a dívida por sucessão. 
III - Pretendendo a autora o reembolso do IVA que 
teve de pagar, incumbe-lhe o ónus da prova de que o 
preço acordado pela prestação do serviço de 
formadora não incluiu aquele imposto. 
IV - O lesado que pretenda beneficiar, ao abrigo do 
art. 498º nº 3 do CCiv., de prazo mais longo de 
prescrição, terá de provar que o facto ilícito constitui 
crime, ou seja, que, no caso, estão efectivamente 
preenchidos todos os elementos essenciais do tipo 
legal de crime em apreciação. 

Apelação nº 1431/08 – 2ª Sec.  
     Data – 30/09/2008 

Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
José Carvalho (dispensei o visto) 

 
 
 
 
6150 
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE  
PÚBLICA 
JUSTA INDEMNIZAÇÃO 
DEDUÇÃO DO VALOR DE  
INFRAESTRUTURAS 
Sumário 
I – Se o critério de valor do solo é somativo, a 
inexistência de infraestruturas penaliza esse valor, não 
sendo justo, sob pena de dupla penalização do 
expropriado, que as mesmas sejam, de novo, 
descontadas. 
II – A correspondente disposição legal só abrange a 
sobrecarga extraordinária da construção, 

designadamente nas redes de abastecimento de água, 
luz, telefone e esgotos. 

Apelação nº 4441/08 – 2ª Sec.  
     Data – 30/09/2008 

Cândido Lemos 
Marques de Castilho 
Henrique Araújo 

 
 
 
6151 
RESPONSABILIDADE BANCÁRIA 
DEVER DE INFORMAÇÃO 
 
Sumário 
I. – As regras de conduta bancária, em termos 
programáticos e de enquadramento, exigem que o 
banqueiro assegure ao cliente, em todas as 
actividades que exerce, elevados níveis de 
competência técnica, devendo as relações com os 
clientes pautar-se com observância dos deveres de 
diligência, neutralidade, lealdade e respeito 
consciencioso dos interesses que lhe são confiados. 
II. – Não tendo o Banco informado total e 
completamente a cliente sobre o cumprimento dos 
requisitos para evitar a perda da bonificação de juros e 
não tendo a cliente, por seu turno, procurado 
esclarecer-se sobre o conteúdo da informação genérica 
fornecida pelo Banco, mostra-se adequada a 
repartição de culpas nas proporções de 70% para o 
Banco e 30% para a cliente 

Apelação nº 5396/08 – 3ª Sec.  
     Data – 02/10/2008 

Barateiro Martins 
Luís Espírito Santo 
Madeira Pinto 

 
 
 
 
6152 
PROMESSA DE TRESPASSE E ARRENDAMENTO 
DECLARAÇÃO RESOLUTÓRIA 
CONSEQUÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 
 
Sumário 
I – Se uma das partes pede a condenação da outra a 
entregar-lhe o dobro do que lhe pagou como sinal em 
contrato promessa bilateral, por a prestação do 
accipens se ter tornado impossível por facto culposo a 
si imputável, está o tradens, implicitamente, a 
declarar a resolução do contrato. 
II – O estabelecimento comercial é uma realidade 
mais vasta e complexa que o local (um edifício ou não) 
onde é exercida a actividade económica. Esse local 
constitui apenas um dos seus elementos corpóreos, de 
maior ou menor relevância, consoante a importância 
da sua localização e referência, para a sua valorização. 
III – Nos contratos bilaterais, havendo impossibilidade 
parcial da prestação do devedor, só ao credor assiste o 
direito de reduzir a sua contraprestação, em 
alternativa à resolução, mas não lhe pode ser imposta 
quando opte por esta. 
IV – Resolvido o contrato promessa de trespasse e 
arrendamento, por facto imputável ao trespassante, e 
sendo reconhecido ao promitente trespassário o direito 
a receber daquele o dobro do valor do sinal prestado, 
está este obrigado a restituir tudo o que daquele 
recebeu por via da promessa e na perspectiva da 
celebração do contrato prometido. 
 

Apelação nº 3938/08 – 3ª Sec.  
     Data – 02/10/2008 

José Ferraz 
Nuno Ataíde das Neves 
Amaral Ferreira 
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6153 
ALIMENTOS DEVIDOS A MENORES 
EXECUÇÃO 
DIGNIDADE HUMANA 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 
Sumário 
I – A posição do filho, credor de prestação de 
alimentos, deve ser observada no momento da 
compatibilização prática com a salvaguarda do 
princípio da dignidade da pessoa do progenitor 
afectado pela dedução no seu rendimento periódico 
para realização coactiva do direito daquele. 
II – Se da mesma decorrer a violação do princípio da 
dignidade da pessoa humana, é inconstitucional a 
interpretação do art. 824º, nº 2, do CPC, que 
considera que não há qualquer reserva de 
impenhorabilidade – que não há qualquer parte 
impenhorável dos rendimentos – somente porque o 
credor exequente reclama a reparação efectiva dum 
crédito de alimentos. 

 
Agravo nº 5440/08 – 3ª Sec.  

     Data – 02/10/2008 
Barateiro Martins 
Luís Espírito Santo 
Madeira Pinto (Vencido conforme declaração 
de voto anexa) 

 
 
6154 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
CONDUTA DOLOSA 
 
Sumário 
Sob pena de se retirar qualquer alcance à previsão 
contida no art. 8º, nº 2 do DL nº 522/85, de 31.12, ao 
referir-se a “acidentes dolosamente provocados”, nele 
deverão incluir-se os acidentes que, envolvendo a 
circulação de veículos, possam também constituir a 
prática de actos criminosos, ainda que, por razões de 
justiça comutativa e no âmbito da denominada 
socialização do dever de indemnizar, seja garantido o 
direito de regresso a favor da respectiva seguradora 
contra o causador dos mesmos. 

 
Apelação nº 3753/08 – 3ª Sec.  

     Data – 02/10/2008 
Mário Fernandes 
José Ferraz 
Nuno Ataíde das Neves 

 
 
 
 
6155 
AUTORIDADE 
CASO JULGADO 
LIMITES OBJECTIVOS 
MANDATO SEM REPRESENTAÇÃO 
 
Sumário 
I – Havendo identidade de sujeitos entre duas acções, 
a autoridade do caso julgado impõe que os factos que 
se deram como provados na 1ª acção tenham de se 
considerar assentes na 2ª acção. 
II – Os limites objectivos do caso julgado não se 
confinam à parte injuntiva da decisão, mas atingem os 
fundamentos da própria decisão. 
III – Da conjugação do disposto no art. 1180º do CC 
com o disposto no art. 1181º, nº 1 do mesmo diploma 
conclui-se que a nossa lei civil, pelo menos em relação 
ao mandato para adquirir, consagra a teoria da dupla 
transferência, o que é reforçado pelo disposto no art. 
1184º do mesmo Cod., que permite que, em regra, os 
bens adquiridos pelo mandatário em execução do 
mandato respondam pelas dívidas deste, o que só é 

possível porque se entende que os bens pertencem ao 
mandatário. 
IV – Do mandato para adquirir resultam efeitos 
meramente obrigacionais: a obrigatoriedade, para o 
mandatário, de proceder à aquisição do bem, uma vez 
adquirido este – “rectius”, uma vez praticado o acto 
gestório, identificado como tal, os efeitos reais 
radicam-se na esfera do mandatário que está ainda 
adstrito à obrigação de transferência para o principal 
dos direitos adquiridos em execução do mandato (art. 
1181º, nº 1, do CC), não podendo pois, o mandante 
reivindicar directamente do património do mandatário 
os bens por este adquiridos na execução do mandato, 
mas apenas obter judicialmente a condenação do 
mandatário no cumprimento da obrigação de lhe 
transmitir os bens – alienação “solutionis causa” -, 
defendendo alguns autores que é também possível 
recorrer à execução específica. 

 
Agravo nº 2919/08 – 3ª Sec.  

     Data – 02/10/2008 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Madeira Pinto 

 
 
 
 
6156 
GARANTIA BANCÁRIA AUTÓNOMA 
FRAUDE 
EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS 
ACEITAÇÃO DA OBRA 
 
Sumário 
I – É entendimento doutrinário que a autonomia da 
garantia bancária permite, excepcionalmente, ao 
devedor mandante obstar ao pagamento imediato, nos 
casos de prova inequívoca e notória de fraude 
manifesta ou de abuso evidente por parte do 
beneficiário. 
II – A presunção de aceitação da obra (pública) 
estabelecida no nº 5 do art. 217º do DL nº 59/99, de 
02.03 (que corresponde à do nº 5 do art. 1218º do 
CC) não pode funcionar se, na data em que o 
empreiteiro pediu a realização da vistoria, o dono da 
obra já tinha denunciado defeitos ao empreiteiro, isto 
é, já tinha manifestado a sua vontade de aceitar a 
obra com reservas. 

 
Apelação nº 5046/08 – 3ª Sec.  

     Data – 02/10/2008 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Cruz Pereira 

 
 
 
 
6157 (Texto Integral) 
JUROS COMERCIAIS 
JUROS CIVIS 
 
Sumário 
Com o DL n.º 32/2003 de 17 de Fevereiro, o campo de 
aplicação do art. 102.º do C. Comercial sofreu uma 
significativa limitação na medida em que este veio 
excluir do regime especial dos juros de mora pelos 
atrasos nos pagamentos os contratos celebrados com 
os consumidores. 

 
Apelação nº 4446/08 – 5ª Sec.  

     Data – 06/10/2008 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 
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6158 (Texto Integral) 
TÍTULO EXECUTIVO 
CHEQUE 
 
Sumário 
I- Se o cheque em que se funda a execução estiver 
prescrito e for nulo por vício de forma, na medida em 
que traduz um mútuo cujo valor exige a celebração de 
escritura pública, não pode ter a virtualidade de poder 
constituir título executivo. 
II- Embora a obrigação cartular constante do cheque 
possa estar prescrita, poderá valer como título 
executivo como mero documento particular assinado 
pelo devedor, se o seu valor se situar entre os actuais 
2.000 e 20.000€, para tanto se exigindo que no 
requerimento executivo se invoque a causa da 
obrigação, que pode ser impugnada pelo executado. 
 

Apelação nº 4727/08 – 5ª Sec.  
     Data – 06/10/2008 

Pinto Ferreira 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 

 
 
 
6159 
GERENTE 
INSOLVÊNCIA 
INABILITAÇÃO 
 
Sumário 
Como consequência da qualificação como culposa da 
insolvência não pode o Tribunal decretar a inibição do 
falido [art. 189.º n.º 2, b) do CIRE] em virtude de ter 
sido declarada inconstitucional tal norma (Ac n.º 
564/07 do TC de 13/11/2007). 
 

Apelação nº 5067/08 – 5ª Sec.  
     Data – 06/10/2008 

Pinto Ferreira 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 

 
 
 
6160 
DIVÓRCIO 
RELAÇÕES PATRIMONIAIS 
 
Sumário 
I- Tendo a dissolução do casamento sido decretada 
por decisão proferida na sequência de um pedido de 
divórcio por mútuo consentimento, no qual não se 
discute a culpa dos cônjuges, por contraposição ao 
divórcio litigioso onde tal sucede, os efeitos 
patrimoniais do divórcio retroagem à data da 
propositura da acção ou do pedido de divórcio por 
mútuo consentimento. 
II- Esta regra funciona automaticamente, não 
carecendo de ser invocada pelos cônjuges para que o 
Tribunal a tenha em consideração. 

Apelação nº 3627/08 – 5ª Sec.  
     Data – 06/10/2008 

Maria Adelaide Domingos 
Isoleta Costa 
Abílio Costa 

 
 
 
6161 
DIVÓRCIO 
PARTILHA 
COMPETÊNCIA 
 
Sumário 
É competente para a tramitação da partilha 
subsequente a divórcio decretado pelo Conservador do 

Registo Civil, o Tribunal de Família e Menores da área 
da dita Conservatória. 

 
Conflito Comp. nº 3702/08 – 5ª Sec. 

     Data – 06/10/2008 
Maria José Simões 
Isoleta Costa 
Abílio Costa 

 
 
6162 
PROCEDIMENTO CAUTELAR 
VALOR DA PROVA 
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO 
OPOSIÇÃO 
OPOSIÇÃO PARCIAL 
ARTICULADOS 
INTERPRETAÇÃO 
 
Sumário 
I. Exceptuado o caso da confissão, a prova produzida 
em procedimento cautelar e que fundamentou a 
decisão sobre a matéria de facto neste processo, não 
tem qualquer relevo na acção principal. 
II. No incidente de oposição, a intervenção baseia-se 
na afirmação, pelo terceiro, de um direito próprio, 
absoluto ou de crédito, incompatível, total ou 
parcialmente, com aquele que o autor (ou réu 
reconvinte) pretende fazer valer. 
III. No caso de oposição parcial, se só o réu 
reconheceu o direito do opoente, prossegue a causa 
entre o autor e o réu quanto à parte do pedido do 
autor não abrangido pela oposição, e entre o autor e o 
opoente quanto à parte do pedido por ela não 
abrangido. 
IV. A denominação dada à peça processual ou parte da 
peça processual (reconvenção), por se tratar de 
qualificação jurídica, não vincula o tribunal, que 
sempre a poderá corrigir, interpretando-a 
adequadamente. 
 

Agravo nº 4611/08 – 5ª Sec.  
     Data – 06/10/2008 

Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Sousa Lameira 

 
 
 
6163 
HIPOTECA 
REGISTO 
EXECUÇÃO ESPECÍFICA 
DIREITO REAL DE GARANTIA 
TERCEIRO PARA EFEITOS DE REGISTO 
 
Sumário 
I - Uma entidade bancária que aceitou a constituição a 
seu favor de uma hipoteca sobre um prédio, sabendo 
que se encontrava pendente, relativamente a esse 
mesmo prédio, acção de execução específica, 
entretanto julgada procedente, a qual fora registada 
provisoriamente antes da hipoteca, mas cujo registo 
provisório depois caducou, não pode ser havida como 
terceiro para efeitos de registo predial, uma vez que a 
sua actuação não se mostra conforme aos ditames da 
boa fé. 
II - o direito de propriedade da autora prevalece, 
assim, sobre a hipoteca constituída a favor da 
entidade bancária, sendo-lhe inoponível tal direito real 
de garantia. 

 
Apelação nº 3886/08 – 2ª Sec.  

     Data – 07/10/2008 
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 
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6164 
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 
VALOR 
INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
O montante da indemnização devida em caso de 
litigância de má fé deve permitir o reembolso das 
despesas, incluindo honorários, que sejam 
consequência directa ou indirecta da litigância de má-
fé. 

 
Agravo nº 3320/08 – 2ª Sec.  

     Data – 07/10/2008 
António Martins 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
 
 
 
6165 
CRÉDITO AO CONSUMO 
CLÁUSULA CONTRATUAL GERAL 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
ABUSO DE DIREITO 
 
Sumário 
Configura abuso de direito a invocação da nulidade do 
contrato de concessão de crédito ao consumo. 

 
Apelação nº 2952/08 – 2ª Sec.  

     Data – 07/10/2008 
Maria da Graça Mira 
Anabela Dias da Silva 
Guerra Banha 

 
 
 
 
 
 
 
6166 
PRESCRIÇÃO EXTINTIVA 
TELEFONE 
 
Sumário 
I - O prazo prescricional aplicável aos créditos 
resultantes da prestação de serviço telefónico fixo é de 
seis meses – artº 9º, nº 4 do DL 381-A/97 de 30.12 e 
10º, nº 1 da L. nº 23/96, de 26.07. 
II - Trata-se de prescrição extintiva. 
III - A contagem do prazo de prescrição inicia-se 
imediatamente após a prestação do serviço. 
IV- A apresentação da factura vale como interpelação 
para pagar, mas não determina a interrupção do 
decurso do prazo prescricional. 

 
Apelação nº 3758/08 – 2ª Sec.  

     Data – 07/10/2008 
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6167 
PROVA PERICIAL 
ARRENDAMENTO RURAL 
DENÚNCIA DE CONTRATO 
TERMO DO PRAZO 
EXPLORAÇÃO DIRECTA DO PRÉDIO 
COMPROPRIEDADE 
BENFEITORIA 
 
Sumário 
I - A parte que requer a realização de 2ª perícia tem, 
actualmente, que fundamentar os concretos pontos da 
sua discordância relativamente ao relatório pericial sob 
pena de o requerimento não pode ser atendido. 
II - Os regimes de denúncia previstos nos arts. 17° e 
20° do RAR, quando o senhorio seja emigrante, não se 
confundem: 
-. o primeiro reporta-se aos casos em que o senhorio 
(necessariamente emigrante) pretende denunciar o 
contrato “no decurso do prazo”; 
-. o segundo rege para as situações em que o senhorio 
(que pode ser emigrante) pretende denunciar o 
contrato para o “termo do prazo” respectivo ou da 
renovação que estiver em curso. 
O senhorio que denuncia o contrato de arrendamento 
rural ao abrigo do art. 20º do RAR não tem de provar 
que pretende explorar directamente o prédio, 
bastando alegar essa finalidade no meio que utilizar 
para efectivação daquela (notificação judicial ou 
extrajudicial).  
III - Neste tipo de denúncia, o arrendatário não pode 
opor-se à sua efectivação, invocando que o senhorio 
não quer ou não pode explorar directamente o prédio 
ou que o despejo porá em risco a sua subsistência 
económica e do seu agregado familiar. 
IV - Nada obsta à validade da denúncia feita pelos 
comproprietários/senhorios em que só um deles 
poderá ou irá explorar directamente o prédio. 
V - Ao arrendatário, em caso de denúncia feita ao 
abrigo do citado art. 20°, faculta a lei apenas os 
direitos estabelecidos nos n°s 4 e 5 do mesmo 
normativo, a exercer em momento posterior ao 
despejo e caso se verifiquem os pressupostos aí 
consignados. 
VI - Por ser equiparado ao possuidor de má fé 
(excepto se estiverem em causa reparações ou outras 
despesas urgentes), o arrendatário só tem direito a 
ser indemnizado das benfeitorias necessárias e úteis 
que realizou no prédio arrendado (no que diz respeito 
às segunda, apenas se não puderem ser levantadas 
sem detrimento da coisa).  

 
Agravo nº 1979/08 – 2ª Sec.  

     Data – 07/10/2008 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 
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6168 
CUSTAS 
VALOR DA CAUSA 
VALOR PROCESSUAL 
VALOR PROCESSUAL DO RECURSO 
VALOR TRIBUTÁRIO 
SUCUMBÊNCIA 
 
Sumário 
I - O valor processual do recurso é nos autos o da 
sucumbência que as agravantes apontaram no 
respectivo requerimento de interposição, o qual não 
foi alterado por decisão judicial. 
II - O valor processual de uma acção serve para 
determinar a competência do tribunal, a forma do 
processo comum e a relação da causa com a alçada do 
tribunal, artº 305° n°2 do C.P.Civil. 
III - O valor “para o efeito das custas e demais 
encargos legais, é fixado segundo as regras 
estabelecidas na legislação respectiva”, art° 305° n°3 
do C.P.Civil. 
IV - O valor processual e o valor tributário não 
obedecem ao princípio da identidade, são questões 
diversas pelo que a decisão sobre uma das questões 
não viola o caso julgado formal que cubra a outra. 
V - O valor tributário de um recurso resulta do 
disposto no art° 11º do Código de Custas Judiciais. 
VI - Existe uma regra própria para a determinação do 
valor do recurso, no caso da sucumbência não ter sido 
indicada ou não ser determinável. 
VII - Nesses casos, não é necessária a intervenção do 
juiz, pois impõe a lei, que o valor do recurso será igual 
ao do valor da acção. 

 
Agravo nº 4965/08 – 2ª Sec.  

     Data – 07/10/2008 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
Rodrigues Pires 

 
 
 
 
6169 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
APELAÇÃO 
NOVO REGIME 
 
Sumário 
No regime criado pelo Decreto-Lei n.º 303/2007, de 
24/08, é condição básica da interposição de recurso de 
apelação de decisões intercalares que, reunindo os 
pressupostos gerais de recorribilidade, não admitam 
recurso imediato, a que aludem os n.ºs 3 e 4 do art. 
691.º do Código de Processo Civil, que o recorrente 
mantenha interesse na impugnação após ser 
confrontado com a decisão que põe termo ao 
processo. 

Agravo nº 5007/08 – 3ª Sec.  
     Data – 09/10/2008 

Carlos Portela 
Joana Salinas 
Maria Catarina 

 
 
 
6170 
INVENTÁRIO 
RELAÇÃO DE BENS 
PROVA DA AQUISIÇÃO OU DO REGISTO 
 
Sumário 
I – O processo de inventário, enquanto não surgem 
oposições ou reclamações, assume natureza 
essencialmente graciosa, em que o juiz é chamado a 
autenticar o deliberado pelos interessados. 
II – Daí que a comprovação da titularidade dos bens a 
partilhar apenas deverá ser feita na medida em que as 

declarações do cabeça de casal a esse respeito 
venham a ser postas em causa. Até lá fazem fé em 
juízo. 
III – Não tendo sido impugnada a relação de bens 
apresentada pelo cabeça de casal, em que são 
relacionados bens imóveis, não cumpre ao tribunal 
exigir do cabeça de casal que comprove 
documentalmente a inscrição no registo ou a sua 
aquisição pelo inventariado, mas tão só a omissão no 
registo, nem é aceitável que, na falta desses 
documentos, tais bens sejam excluídos da partilha. 

Agravo nº 3985/08 – 3ª Sec.  
     Data – 09/10/2008 

Freitas Vieira 
Cruz Pereira 
Barateiro Martins 

 
 
 
6171 
CITAÇÃO QUASE PESSOAL 
DILAÇÃO 
 
Sumário 
Do regime legal previsto nos arts. 236.º, n.º 2, 240.º, 
n.ºs 2 e 3, e 252.º-A, n.º 1, al. a), do Código de 
Processo Civil, resulta que na citação quase pessoal, 
efectuada através de carta registada entregue a um 
terceiro, ao prazo legalmente previsto para contestar 
acresce a dilação de cinco dias, que é o prazo em que 
se presume que a carta de citação será entregue ao 
citado. 
 

Agravo nº 5432/08 – 3ª Sec.  
     Data – 09/10/2008 

Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 

 
 
6172 
INSOLVÊNCIA 
QUALIFICAÇÃO 
INSOLVÊNCIA CULPOSA 
 
Sumário 
I – Da norma do n.º 1 do art. 186.º do CIRE resulta 
que para a insolvência ser qualificada como culposa é 
necessário que interceda em termos de causalidade — 
criando-a ou agravando-a — a actuação do devedor, 
que tem de ser dolosa ou com culpa grave. 
II – No n.º 2 do mesmo artigo estabelece-se uma 
presunção iure et de iure (“considera-se sempre”) da 
verificação daqueles requisitos, presunção que 
compreende não só a existência de culpa mas também 
a existência de causalidade entre a actuação dos 
administradores do devedor e a criação ou 
agravamento do estado de insolvência. Daí que as 
situações aí previstas determinam, inexoravelmente, a 
atribuição de carácter culposo à insolvência. 
III – No n.º 3 apenas se estabelece uma presunção de 
culpa grave, que é ilidível; mas neste caso tem de 
demonstrar-se ainda que a actuação com culpa grave 
presumida criou ou agravou a situação de insolvência. 
IV – Assim, a qualificação da insolvência como culposa 
exige uma relação de causalidade entre a conduta 
dolosa ou com culpa grave do devedor e o estado 
declarado de insolvência, uma vez que o devedor pode 
ter actuado dolosamente mas em nada ter contribuído 
para a “criação” ou “agravamento” da insolvência. 
V – Fora dos casos previstos no n.º 2, a culpa e o nexo 
de causalidade têm de ser provados. 
 

Agravo nº 5039/08 – 3ª Sec.  
     Data – 09/10/2008 

Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 
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6173 
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NATURAL 
CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
RESOLUÇÃO 
PROMITENTE-COMPRADOR DEMANDANTE 
PROMITENTE-COMPRADOR CO-DEMANDADO 
 
Sumário 
Inexiste preterição de litisconsórcio necessário natural 
pelo facto de um dos promitentes-compradores figurar 
no processo como (co-)demandado e o outro como 
demandante. 
 

Agravo nº 3719/08 – 3ª Sec.  
     Data – 09/10/2008 

Freitas Vieira 
Madeira Pinto 
Carlos Portela 

 
 
 
6174 
COMPRA E VENDA 
COISA DEFEITUOSA 
CUMPRIMENTO DEFEITUOSO 
 
Sumário 
Não se verificando, de acordo com o negócio 
celebrado, qualquer discrepância ou falta de 
correspondência entre as qualidades devidas e as 
qualidades reais da coisa vendida, não ocorre 
cumprimento defeituoso da prestação a cargo do 
vendedor. 
 

Apelação nº 2721/08 – 3ª Sec.  
     Data – 09/10/2008 

Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 

 
 
 
6175 
REGULAMENTO 
RECONHECIMENTO 
FUNDAMENTOS DE RECUSA 
VIOLAÇÃO 
ORDEM PÚBLICA 
NOTIFICAÇÃO DO REQUERIDO REVEL 
 
Sumário 
I – Constituem fundamentos de não 
reconhecimento/não executoriedade da decisão 
estrangeira abarcada pelo sobredito Regulamento os 
que constam dos arts. 34º e 35º do mesmo 
Regulamento. 
II – De acordo com o TCE, o recurso à cláusula de 
ordem pública só é concebível quando o 
reconhecimento ou a execução da decisão proferida 
noutro Estado viole de uma forma inaceitável a ordem 
jurídica do Estado requerido, por atentar contra um 
princípio fundamental, não havendo lugar à respectiva 
invocação quando ocorram outros fundamentos de 
recusa de reconhecimento. 
III – O tribunal (de origem) pode condenar o R. à 
revelia mesmo que não possa ser apresentada 
nenhuma certidão que prove que o R. foi notificado do 
acto que iniciou a instância, desde que se prove que 
para o efeito foram efectuadas todas as diligências 
junto das autoridades competentes do Estado em cujo 
território se situa o domicílio do R., de modo a 
contactar esse R. em tempo útil. 
 

Apelação nº 4898/08 – 3ª Sec.  
     Data – 09/10/2008 

Barateiro Martins 
Luís Espírito Santo 
Madeira Pinto 

6176 
DIREITO AO BOM NOME 
CIRE 
ANÚNCIO 
INSOLVÊNCIA 
BASES DE DADOS ON LINE 
 
Sumário 
I – Para que se verifique a ilicitude a que se reporta o 
art. 484º do CC é irrelevante que o facto divulgado 
seja ou não seja verídico, desde que, dada a sua 
estrutura e o circunstancialismo envolvente, seja 
susceptível de afectar o crédito ou a reputação do 
visado. 
II – Exige-se, no entanto, a imputação ou difusão de 
um facto, o que afasta, assim, da previsão específica 
do art. 484º do CC qualquer actuação que consista na 
mera formulação de juízos valorativos ou 
considerações abstractas. 
III – A difusão do conteúdo de um anúncio publicado 
no DR, em observância do preceituado no CIRE, em 
termos da publicitação das decisões da insolvência e 
dos aspectos com a mesma relacionados – arts. 36º, 
37º, nº/s 7 e 8 e 38º, todos do CIRE –, na medida em 
que desses elementos conste um nome identificado 
como administrador da empresa declarada em estado 
de insolvência, não deve considerar-se uso indevido do 
nome, porquanto, não sendo o nome destacado ou 
isolado do restante conteúdo do anúncio, o que está 
em causa é o uso do anúncio e não do nome e demais 
elementos identificativos da pessoa em causa. 
 

Apelação nº 3626/08 – 3ª Sec.  
     Data – 09/10/2008 

Freitas Vieira 
Madeira Pinto 
Carlos Portela 

 
 
 
 
6177 (Texto Integral) 
ALIMENTOS 
FUNDO DE GARANTIA DOS ALIMENTOS DEVIDOS 
A MENORES 
PRAZO 
 
Sumário 
Os alimentos devidos a menor fixados ao Fundo de 
Garantia são devidos desde o pedido de intervenção 
do Estado, ou seja, do próprio Fundo. 
 

Agravo nº 4340/08 – 5ª Sec.  
     Data – 13/10/2008 

Maria Adelaide Domingos 
Isoleta Costa 
Abílio Costa 

 
 
 
6178 
LEGITIMIDADE PASSIVA 
INSOLVÊNCIA 
 
Sumário 
As acções a propor após o prazo das reclamações em 
processo de insolvência, para as finalidades referidas 
no art. 146º nº 1 do CIRE têm de ser propostas 
também contra o falido sob pena de ilegitimidade 
passiva. 
 

Agravo nº 4968/08 – 5ª Sec.  
     Data – 13/10/2008 

Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 
Marques Peixoto 
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6179 
INSOLVÊNCIA 
LIQUIDAÇÃO 
DISSOLUÇÃO 
 
Sumário 
Não obsta à declaração de insolvência a posterior 
dissolução e liquidação da sociedade. 
 

Apelação nº 4961/08 – 5ª Sec.  
     Data – 13/10/2008 

Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Sousa Lameira 

 
 
 
 
 
 
 
 
6180 
REGISTO COMERCIAL 
CADUCIDADE 
NOME DE ESTABELECIMENTO 
 
Sumário 
A acção de anulação de registo de nome de 
estabelecimento comercial deve ser proposta no prazo 
de um ano, nos termos do art. 287º nº 1 do Código 
Civil, sob pena de caducidade. 
 

Apelação nº 3366/08 – 5ª Sec.  
     Data – 13/10/2008 

Marques Pereira 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6181 (Texto Integral) 
NULIDADE DE SENTENÇA 
REGULAÇÃO DO PODER PATERNAL 
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 
 
Sumário 
I - Se o juiz, na decisão final, não concretiza os factos 
que considera provados e coloca na base da decisão, a 
decisão é nula — art° 668º, nº1 al. b) C.P.Civil. 
II - Contra esta conclusão não vale argumentar com o 
facto de nos encontrarmos em face de um processo 
incidental de alteração da regulação do poder paternal 
e de o tribunal não se encontrar sujeito a critérios de 
legalidade estrita, nas providências a tomar, conforme 
artº 1410º do Código de Processo Civil, pois que se 
trata aí de uma norma que apenas se reporta a um 
critério de julgamento, não já aos pressupostos 
processuais da decisão. 
III - Se a instância de recurso não puder substituir-se 
ao tribunal recorrido, por desconhecer os pressupostos 
fácticos da convicção afirmada na sentença, deverá 
tão apenas quedar-se pela anulação do julgamento. 

 
Apelação nº 5336/08 – 2ª Sec.  

     Data – 14/10/2008 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 

 
6182 (Texto Integral) 
EXPROPRIAÇÃO 
EXPROPRIAÇÃO PARCIAL 
 
Sumário 
I - O pedido de expropriação total a que se refere o 
art° 30 n°2 C.Exp. tem fundamento na gravidade dos 
interesses económicos ou utilidades afectadas, na 
exploração da parte restante (num destino efectivo ou 
possível), bem como na perda de interesse económico 
na exploração do restante, objectivamente 
determinada (também num destino efectivo ou 
possível), em aplicação do princípio constitucional da 
proporcionalidade ou da proibição do excesso. 
II - O “valor apreciado em função do sujeito” não se 
trata de valor arbitrariamente fixado pelo credor ou 
expropriado, mas um valor determinável por terceiro 
(nomeadamente pelo tribunal), em atenção às 
utilidades que concretamente o beneficiário tiraria da 
prestação. 
III - A simples afectação da utilização da água de 
rega, em cultura hortícola ou arvense, prejudica 
gravemente uma exploração inserida em zona de 
qualidade agrícola elevada, com água de rega e 
classificada como R.A.N.; idem para o facto de a parte 
sobrante corresponder a apenas 12% da área 
expropriada, num total de 354 m2, ou para a 
exigência de mais manobra às máquinas utilizadas na 
actividade, gerando zonas não passíveis de 
aproveitamento, nomeadamente junto aos muros, 
regos e semelhante, ou ainda para a distância que os 
expropriados terão de percorrer propositadamente 
para acesso à parcela sobrante. 
 

Apelação nº 5584/08 – 2ª Sec.  
     Data – 14/10/2008 

Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
 
 
6183 
EXPROPRIAÇÃO  
DESVALORIZAÇÃO DA PARTE SOBRANTE  
 
Sumário 
Se a construção ficar completamente inviabilizada na 
parte sobrante, por efeito da servidão non aedificandi, 
o montante indemnizatório corresponderá à diferença 
entre o valor do solo classificado como "apto para 
construção" (parcela expropriada) e o seu valor como 
"para outros fins". Se apenas ficar restringida, deverá 
ser calculada a diferença entre o valor unitário que o 
solo tinha antes e depois da redução do volume da 
construção possível. 
 

Agravo nº 3323/08 – 2ª Sec.  
     Data – 14/10/2008 

Marques de Castilho 
Henrique Araújo 
Vieira e Cunha 
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6184 
TESTAMENTO 
CAPACIDADE TESTAMENTÁRIA 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I - Nos termos do disposto no art.º 2189, do C.C só 
são incapazes de testar, os menores não emancipados 
e os interditos por anomalia psíquica. 
II - O artº 2180º do C.C. dirigi—se às pessoas que não 
tenham fisicamente qualquer limitação que as impeça 
de se expressarem devidamente dessa forma, falada 
ou escrita, e não para aqueles, designadamente os 
surdos—mudos ou, dizemos nós, outras pessoas com 
dificuldade na expressão oral ou outra, que se 
encontram em condições mentais para entenderem e 
quererem o sentido daquela concreta declaração de 
vontade.  
III - Quanto a estas, o que se exige é que, embora 
com tais limitações que os podem levar a expressarem 
a sua vontade por sinais ou monossílabos, estejam 
plenamente conscientes do que declaram e que o 
façam de forma inequívocas, não obstante essas 
mesmas limitações.  
IV - Competia à A. que requereu a anulação do 
testamento alegar e, por fim, provar factos dos quais 
se concluísse por tal incapacidade acidental do 
testador. 
 

Apelação nº 3266/08 – 2ª Sec.  
     Data – 14/10/2008 

Maria da Graça Mira 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6185 
PROPRIEDADE DE ÁGUAS.  
DESPACHO DE APERFEIÇOAMENTO. 
 
Sumário 
I- A constituição, por usucapião, de um direito de 
propriedade sobre águas de fontes ou nascentes 
existentes em prédio alheio exige a alegação e prova: 
- da posse, traduzida na prática de actos materiais 
correspondentes ao exercício de um direito de 
propriedade;  
- que essa posse tenha sido mantida continuamente 
por certo período de tempo (cujo máximo é, no caso 
dos imóveis e quando de má fé de 20 anos - art. 
1296°do CC; 
- que a posse seja acompanhada pela existência de 
obras no prédio onde existe a nascente, construídas 
pelo homem (estas obras tanto podem ter sido feitas 
pelo dono do prédio que pretende aproveitar-se das 
águas, como pelo dono do prédio onde elas existem ou 
brotam), que sejam visíveis (a visibilidade ou 
aparência das obras deve ser susceptível de revelar-se 
a qualquer pessoa, evidenciando-se "erga omnes", 
ainda que de modo simplesmente perceptível) e 
permanentes. 
II- O despacho de aperfeiçoamento só tem lugar 
quando existe um mínimo fáctico integrador da causa 
de pedir e, nos casos como o presente, em que esta é 
complexa, quando a alegação factual abarca todos os 
pressupostos que a preenchem, embora com 
insuficiente pormenorização ou concretização, pois é 
necessário que a causa de pedir esteja lá (no 
articulado) e seja perceptível, já que "não se pode 
aperfeiçoar o que não existe". 
 

Agravo nº 5415/08 – 2ª Sec.  
     Data – 14/10/2008 

M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
 
 
 
6186 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
 
Sumário 
A competência para proceder a julgamento, na 
reclamação de créditos (execução), quando o valor 
desta é superior ao da alçada do tribunal da Relação, 
cabe ao juiz do juízo cível onde o processo se encontra 
pendente.  
 

Conflito Comp. nº 4847/08 – 2ª Sec. 
     Data – 14/10/2008 

Rodrigues Pires 
José Carvalho 
Canelas Brás 

 
 
 
 
 
 
 
 
6187 
CHEQUE 
CHEQUE SEM PROVISÃO 
REVOGAÇÃO DO CHEQUE 
 
Sumário 
Provado que os actos de revogação do cheque pelo 
sacador e de recusa a pagar pelo banco sacado 
resultaram de “uma acção concertada e estudada 
entre ambos devido à falta de saldo da conta sacada, 
e, para, além de mais, evitar uma rescisão da 
convenção do uso cheque por parte do banco e a 
inclusão do seu cliente na lista de sacadores de risco 
junto do Banco de Portugal” está configurada uma 
recusa ilegítima de carácter doloso por parte do banco 
sacado, visando o encobrimento de uma conduta 
fraudulenta do cliente, e não apenas negligente. 
 

Apelação nº 3892/08 – 2ª Sec.  
     Data – 14/10/2008 

Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo  
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6188 
ACÇÕES SOCIAIS 
TIPOS 
ACÇÃO UT SINGULI 
COOPERATIVAS 
 
Sumário 
I – Existem vários tipos de acções sociais: 
- Acção social ut universi; proposta pela própria 
sociedade, sendo o procedimento natural para obter o 
ressarcimento dos danos causados à sociedade, 
verificados os pressupostos da responsabilidade civil 
dos administradores; 
- Acção social ut singuli: acção subsidiária em que, 
prevenindo o legislador a eventual inércia e 
desinteresse da maioria dos sócios em promover a 
acção (ut universi), os sócios que representem 5% do 
capital social pedem a condenação dos 
administradores na indemnização pelos prejuízos 
causados à sociedade e não directamente a eles 
próprios; 
- Acção subrogatória dos credores sociais: acção em 
que os credores se substituem à sociedade para 
exigirem dos administradores a indemnização que 
compete à sociedade. 
II – Há evidente paralelismo entre a regulamentação 
da acção social ut universi, prevista no Cod. Soc. Com. 
(art. 75º) e no Cod. Cooperativo (art. 68º), tendo 
essencialmente regime e função idênticos. 
III – Porque também nas cooperativas se pode colocar 
a questão do ressarcimento dos danos causados por 
directores, estando o exercício do direito de acção 
dependente da assembleia geral e podendo, também 
aqui, como nas sociedades, surgir idênticas 
dificuldades na formação da maioria necessária para o 
efeito, justifica-se o reconhecimento da acção 
individual dos cooperadores a favor da cooperativa, se 
de tal não advier desrespeito pelos princípios 
cooperativos – art. 9º, do Cod. Coop. –, 
designadamente, o da voluntariedade (“porta aberta”), 
intercooperação e ausência de fins lucrativos. 
 

Apelação nº 2127/08 – 3ª Sec.  
     Data – 16/10/2008 

Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 

 
 
 
 
 
6189 
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA 
SOLO APTO PARA CONSTRUÇÃO 
DESAFECTAÇÃO DA RAN 
 
Sumário 
I – O legislador, através do art. 23º do Cod. das 
Expropriações/99, não adoptou um critério abstracto 
de aptidão edificativa, mas concreto, revelado pela 
possibilidade efectiva daquela parcela, ao tempo da 
declaração de utilidade pública, poder ser utilizada 
para fins construtivos. 
II – Da supressão da norma constante do art. 24º, nº5 
do Cod. das Expropriações/91 não resulta, 
necessariamente – e independentemente do que se 
venha a passar na parcela vizinha – a possibilidade de 
qualificação como “solos aptos para a construção” de 
terrenos nos quais o seu proprietário, observando – 
como lhe compete – a lei, nada pode concretamente 
construir. 
III – A autorização – excepcional e ao abrigo do 
disposto no art. 9º, nº2 do DL nº 196/89, de 14.06 – 
concedida pela Comissão Regional da Reserva Agrícola 
de Entre Douro e Minho a “Metro do Porto, S. A.” para 
a utilização do solo agrícola na duplicação da Linha da 
Póvoa não consubstancia verdadeira desafectação da 

parcela expropriada relativamente à sua inserção na 
RAN. 
 

Apelação nº 5361/08 – 3ª Sec.  
     Data – 16/10/2008 

Luís Espírito Santo 
Madeira Pinto 
Carlos Portela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6190 
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA 
JUSTA INDEMNIZAÇÃO 
REDE DE SANEAMENTO 
SOLO APTO PARA CONSTRUÇÃO 
BENFEITORIA 
 
Sumário 
I – A expropriação por utilidade pública, como 
transmissão coactiva que é, tem subjacentes dois 
grandes vértices constitucionais, a saber, o seu 
condicionamento a fins de utilidade pública e a 
exigência da correspondente indemnização. 
II – O Cod. das Expropriações fornece critérios 
específicos, os quais devem ser entendidos como 
simples pontos de referência, destinando-se apenas à 
obtenção de um padrão de cálculo e sem intenção de 
pôr limites à justa indemnização. 
III – A exigência de que a parcela seja servida por 
rede de saneamento só poderá ser feita nas 
localidades em que tal rede exista, interpretando-se, 
deste modo, restritivamente, tal exigência, mormente 
quando a respectiva ausência não foi obstáculo à 
construção nos prédios próximos, tanto mais que a 
mesma poderá ser suprida com a construção de fossa 
séptica ou sumidouro, drenando-se, dessa forma, os 
esgotos existentes. 
IV – Deve ser aceite que um terreno dispõe de uma 
certa infra-estrutura, quando a mesma se localiza até 
50 metros de distância, existindo ligação física entre o 
solo e a infra-estrutura através de acesso público. 
V – A localização de determinada parcela em área 
definida pelo PDM como “Espaço Florestal” não lhe 
retira, por si só, a possibilidade de ser classificada 
como “solo apto para construção”. 
VI – Critério decisivo para solucionar, caso a caso, a 
questão de saber se deve ou não atribuir-se 
indemnização por uma qualquer benfeitoria existente 
na parcela expropriada (avaliada como terreno apto 
para construção) é o da determinação da necessidade 
ou inevitabilidade da inutilização/destruição da mesma 
benfeitoria, no caso de a parcela ser aproveitada para 
construção. 

 
Apelação nº 2197/08 – 3ª Sec.  

     Data – 16/10/2008 
Carlos Portela 
Joana Salinas  
Pinto de Almeida 
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6191 
EXECUÇÃO 
PRINCÍPIO DO CUMPRIMENTO 
EXECUÇÃO POR EQUIVALENTE 
PRESTAÇÃO 
FACTO NEGATIVO 
EXECUÇÃO ESPECÍFICA 
INDEMNIZAÇÃO 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
 
Sumário 
I – No domínio do direito das obrigações, deve ser 
dada prioridade ao princípio do cumprimento sobre a 
via residual e sucedânea da execução por equivalente. 
II – Como resulta do regime da execução para 
prestação de facto, maxime, da execução para 
prestação de facto negativo, o processo executivo é 
inapto para garantir a actuação específica da 
condenação por cumprimento de prestação de facto 
infungível, dado o limite natural da infungibilidade da 
prestação e a impossibilidade de substituição do 
devedor inadimplente. 
III – No art. 829º do CC apenas se permite a execução 
específica da prestação de facto negativo quando a 
violação da obrigação negativa é feita através da 
construção de uma obra, ou seja, quando existe um 
resultado material sobre o qual o tribunal pode actuar, 
fazendo demolir a obra por terceiro à custa do 
devedor, não tendo a lei querido alargar a 
possibilidade de execução específica a situações que 
impliquem a utilização de coerção pessoal sobre o 
devedor, que o nosso sistema jurídico não admite. 
IV – A indemnização por danos não patrimoniais 
decorrentes da violação de prestação de facto negativo 
não pode ser obtida na “execução para prestação de 
facto”, antes impondo a instauração de execução para 
pagamento de quantia certa, com liquidação prévia, 
(no caso) nos termos dos arts. 805º e segs. do CPC na 
redacção anterior à introduzida pelo DL nº 38/03, de 
08.03. 

 
Agravo nº 3700/08 – 3ª Sec. 

     Data – 16/10/2008 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Madeira Pinto 

 
 
 
 
 
 
6192 
ACESSO AO DIREITO 
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 
 
Sumário 
A ordem jurídica põe a tutela jurisdicional à disposição 
de todos os titulares de direitos, não interessando que, 
no caso concreto, o litigante tenha ou não tenha 
razão, mas põe igualmente uma limitação de ordem 
moral: a de que o exercício seja sincero, que a parte 
esteja convencida da justiça da sua pretensão, que 
esteja de boa fé, ou suponha ter razão. 
 

Apelação nº 5377/08 – 3ª Sec.  
     Data – 16/10/2008 

Cruz Pereira  
Tem voto de conformidade do Sr. Desemb. 
António Barateiro, que não assina 
Luís Espírito Santo 

 
 
 
 
 
 
 

6193 
JUROS DE MORA 
TRANSACÇÃO COMERCIAL 
 
Sumário 
Hoje, em transacções entre comerciantes – na 
definição emergente dos arts. 2º, nº1 e 3º, als. a) e 
b), do DL nº 32/2003, de 17.02, que transpôs para o 
direito interno português a Directiva nº 2000/35, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26.09.2000 –, 
há uma regra supletiva legal, “especial”, que é a de 
que, nada dizendo o contrato, a obrigação de pagar o 
preço se vence, automaticamente, passados 30 dias, 
não valendo a regra geral do art. 805º, nº1, do CC, 
segundo a qual, nada dizendo o contrato, a obrigação 
de pagar o preço só se vence após a interpelação do 
devedor. 
 

Apelação nº 5379/08 – 3ª Sec.  
     Data – 16/10/2008 

Barateiro Martins 
Luís Espírito Santo 
Madeira Pinto 

 
 
 
 
 
 
 
6194 
PRESCRIÇÃO PRESUNTIVA 
PRESTAÇÃO UNITÁRIA 
DEPOIMENTO DE PARTE 
CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA 
 
Sumário 
I – A maioria da Jurisprudência entende que a 
prescrição presuntiva se não aplica aos contratos de 
prestação de serviços, mormente no que respeita ao 
contrato de empreitada, por se entender que a razão 
de ser da admissão das prescrições presuntivas pelo 
sistema jurídico encontra o seu fundamento no tipo de 
relações sobre que recai quanto aos sujeitos e quanto 
ao objecto. 
II – Não sendo autónomo nem autonomizável o 
montante residual peticionado relativamente a toda a 
dívida ou crédito representativo da totalidade da 
prestação, há-de estar submetido ao mesmo regime 
legal, seja qual for o seu valor absoluto ou relativo. 
III – Do depoimento de parte tanto pode resultar 
declaração confessória da parte, como simples 
esclarecimentos ou afirmações complementares, 
sujeitas à livre apreciação do tribunal, nos termos do 
art. 361º do CC. 
IV – O princípio da continuidade da audiência deve ser 
interpretado com alguma reserva, na medida em que 
há motivações que não permitem outra solução que 
não seja a do adiamento ou suspensão, constituindo 
mera nulidade secundária a respectiva postergação. 
 

Apelação/Agravo nº 3934/08 – 3ª Sec.  
     Data – 16/10/2008 

Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 
José Ferraz 
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6195 
INSOLVÊNCIA 
APENSAÇÃO. 
 
Sumário 
I – O n.º 1 do art. 86.º do CIRE veio permitir a 
liquidação num mesmo processo de insolvência de 
diversos patrimónios que, respondendo directa ou 
indirectamente pelas dívidas da massa insolvente, 
estejam a ser objecto de processos de insolvência em 
curso contra terceiros que legalmente respondam 
pelas dívidas da insolvente, como é o caso dos sócios 
gerentes da insolvente. 
II – Do mencionado normativo resulta que são 
apensados aos autos de insolvência da pessoa 
colectiva os autos de insolvência das pessoas 
singulares e/ou de outras que legalmente respondam 
pelas dívida da insolvente. 
III – E também resulta que o administrador do 
processo de insolvência de pessoa colectiva mais 
antigo pode requerer a apensação a esses autos de 
processos da insolvência mais recentes onde tenha 
sido declarada a insolvência de pessoas que 
legalmente respondam pelas dívidas do insolvente. 

Agravo nº 5724/08 – 3ª Sec. 
     Data – 20/10/2008 

Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Sousa Lameira 

 
 
 
6196 
AMPLIAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO 
FACTOS NÃO PROVADOS 
 
Sumário 
A falta de especificação dos factos não provados e 
respectiva fundamentação integra-se no disposto no 
art. 712º nº 4 do CPC, tornando indispensável a 
ampliação da decisão de facto a ser feita pelo Tribunal 
da 1ª instância, não obstante constar dos autos a 
documentação da prova. 

Apelação nº 5096/08 – 5ª Sec. 
     Data – 20/10/2008 

Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 

 
 
 
6197 
CASO JULGADO 
EMBARGO DE OBRA NOVA 
 
Sumário 
I - Quanto aos limites objectivos do caso julgado, deve 
entender-se que a eficácia do mesmo da sentença não 
se estende a todos os motivos objectivos da mesma, 
mas abrange as questões preliminares que 
constituíram as premissas necessárias e 
indispensáveis à prolação do juízo final, da parte 
injuntiva, contanto que se verifiquem os outros 
pressupostos do caso julgado material. 
II - Mesmo após o trânsito em julgado, não ocorrerá 
caso julgado designadamente em matéria de 
fundamentação de facto. 

Agravo nº 5104/08 – 5ª Sec. 
     Data – 20/10/2008 

Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Sousa Lameira 

 
 
 
6198 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR 
REPETIÇÃO 

Sumário 
Não são abrangidos pelo nº 4 do art. 381º do CPC os 
casos de indeferimento liminar de providência 
cautelar, quando baseada na falta de alegação dos 
pressupostos legais exigíveis, sendo portanto 
admissível a instauração de uma nova providência 
cautelar sujeita aos ditos requisitos. 

Agravo nº 5029/08 – 5ª Sec. 
     Data – 20/10/2008 

Rui Ferreira 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 

 
 
 
6199 
VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS 
INDEFERIMENTO LIMINAR 
CADUCIDADE 
CONHECIMENTO OFICIOSO 
 
Sumário 
I - Em matéria de verificação ulterior de créditos (no 
âmbito de processo de insolvência) não existe norma 
expressa de que se possa deduzir a possibilidade de 
conhecimento oficioso da caducidade do direito de 
instaurar a acção. 
II - Estando em causa um mero direito de crédito por 
prestações laborais, estamos em domínio não excluído 
da disponibilidade das partes tal caducidade não é de 
conhecimento oficioso. 

Agravo nº 2995/08 – 2ª Sec. 
     Data – 21/10/2008 

Mário Serrano 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
6200 
EXPROPRIAÇÃO  
DECISÃO ARBITRAL  
CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
PARTE SOBRANTE. 
 
Sumário 
I- Nesta conformidade entende-se, que a decisão 
arbitral que incida, nomeadamente, sobre a 
classificação dos solos, não tem força obrigatória 
dentro do processo. 
II- A inclusão de um terreno em zona de Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) não acarreta, 
necessariamente, a sua classificação como solo apto 
para outros fins, para efeito de cálculo da 
indemnização por expropriação, devendo esta 
classificação ser afastada, pelo menos, nas seguintes 
situações: se o proprietário do terreno demonstrar que 
excepcionalmente foi autorizada a construção de 
edifício na parcela em causa, nos termos do art. 9° do 
D.L. 198/89; - se a expropriação da parcela visa a 
construção de prédios e se a inclusão daquele prédio 
na RAN visou por parte da Administração uma 
posterior expropriação; 
III- Na expropriação parcial os prejuízos ressarcíveis 
(parte sobrante) são apenas os que resultam 
directamente da divisão expropriativa e não os que daí 
decorrem indirectamente; 
IV- Afectada a área sobrante, com uma superfície 
razoável, com servidão de cariz non aedeficandi, 
sempre esta área pode ser adstrita a outras 
finalidades outrossim necessárias e úteis à 
urbanização, como sejam, zonas ajardinadas ou de 
parqueamento, inexistindo desvalorização. 

Apelação nº 4828/08 – 2ª Sec. 
     Data – 21/10/2008 

Carlos Moreira 
Maria Graça Mira 
Guerra Banha 
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6201 
TÍTULO DE CRÉDITO 
CHEQUE 
PRESCRIÇÃO 
ENDOSSO 
OBRIGAÇÃO CAUSAL 
 
Sumário 
I - Se dos títulos de crédito prescritos não consta a 
causa da obrigação, e se esta não emerge de um 
negócio jurídico formal, o cheque vale como título 
executivo, desde que a causa da obrigação seja 
apenas invocada no requerimento inicial da execução;  
II - O credor que adquire essa qualidade por endosso 
do título não pode socorrer-se de um reconhecimento 
unilateral de dívida, consoante art° 46° al. c) C.P.Civ., 
posto que não beneficia de um quirógrafo da dívida, 
ou seja, de um comprovativo da obrigação causal, 
subjacente ou fundamental. 
 

Apelação nº 5923/08 – 2ª Sec. 
     Data – 21/10/2008 

Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6203 
CONTRATO-PROMESSA 
MÁ FÉ 
JUROS DE MORA 
 
Sumário 
I - Celebrado um contrato-promessa nulo por 
inobservância da forma legalmente prescrita com 
entrega pelos compradores de uma quantia monetária 
acordada entre as partes, entregue voluntariamente e 
no pressuposto de que o negócio definitivo 
(prometido) viria a concretizar-se, o que, contudo não 
veio a acontecer, os promitentes vendedores ficaram, 
pois, na posse daquela importância como possuidores 
de boa fé. 
II - Assim, tinham eles o direito de fazer seus os 
rendimentos desse dinheiro (por ex. os juros da sua 
aplicação) até ao dia em que souberam que estavam a 
lesar com a sua posse o direito dos promitentes 
compradores.  
III - Só ficaram obrigados a pagar juros de mora a 
partir do momento em que o negócio se tornou 
absolutamente impossível de concretizar ou daquele 
em que os promitentes compradores os interpelaram 
para que lhe restituíssem a dita quantia. 
 

Apelação nº 3756/08 – 2ª Sec. 
     Data – 21/10/2008 

M. Pinto dos Santos 
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 

 
 
 
 
6204 
CONTRATO-PROMESSA 
EXECUÇÃO ESPECÍFICA 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR NÃO ESPECIFICADA 
 
Sumário 
I - O promitente comprador, mediante providência 
cautelar não especificada intentada contra o 
promitente vendedor como dependência da acção de 

execução específica do contrato-promessa que 
pretende instaurar pode pedir que este seja proibido 
de vender ou onerar a terceiro o prédio objecto 
daquela promessa 
II - Para que esta providência possa ser decretada é 
necessário que o promitente comprador alegue e 
prove factualidade donde decorra que o promitente 
vendedor tem a intenção de proceder à venda ou 
oneração desse prédio, o que não se verificou no 
presente caso. 
 

Agravo nº 5019/08 – 2ª Sec. 
     Data – 21/10/2008 

Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
José Carvalho 

 
 
 
 
 
 
6205 
ALIMENTOS 
MENOR 
REGULAÇÃO DO PODER PATERNAL 
 
Sumário 
I - O dever de assistência impende sobre ambos os 
progenitores.  
II - Se o pai não trabalha podendo fazê-lo, tal não 
pode servir como argumento para afastar os seus 
deveres de pai. 
III - Seria incompreensível que o pai das menores, 
sócio de uma empresa e que não trabalha por vontade 
própria, não contribuísse para as despesas com as 
filhas, e que estas ficassem na totalidade a cargo da 
mãe — que trabalha por conta de outrem, auferindo 
um vencimento mensal correspondente ao salário 
mínimo. 
 

Apelação nº 3538/08 – 2ª Sec. 
     Data – 21/10/2008 

José Carvalho  
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
 
 
6206 
INCAPACIDADE PERMANENTE 
 
Sumário 
A incapacidade permanente pressupõe a consolidação 
das lesões após os tratamentos e que o lesado ficaria 
a padecer de uma incapacidade que o afectava para o 
resto da vida, o que não se provou se o lesado falece 
antes dessa consolidação. 
 

Apelação nº 3082/08 – 2ª Sec. 
     Data – 21/10/2008 

Maria Eiró  
João Proença  
Carlos Moreira (vencido, nos termos da 
declaração junta) 
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6207 
GRADUAÇÃO DE CRÉDITOS 
HIPOTECA 
DIREITO DE RETENÇÃO 
TERCEIRO JURIDICAMENTE INDIFERENTE  
 
Sumário 
I - A sentença que reconhece a existência de direito de 
retenção sobre coisa hipotecada não causa prejuízo 
jurídico ao credor hipotecário, uma vez que não afecta 
a existência, a  
validade ou a consistência jurídica do seu direito, 
apesar de lhe causar prejuízo económico. 
II - Por isso, essa sentença faz caso julgado quanto ao 
credor hipotecário não interveniente na acção 
respectiva, pois este é de qualificar como terceiro 
juridicamente indiferente e não como terceiro 
juridicamente interessado. III - A prevalência do 
direito de retenção sobre a hipoteca, mesmo que esta 
tenha sido registada anteriormente, não ofende 
qualquer dos princípios e valores constitucionais, como 
sejam o da proporcionalidade, o da igualdade e o da 
confiança, motivo pelo qual o art. 759 n° 2 do Cód. 
Civil não é de declarar inconstitucional. 
 

Apelação nº 2499/08 – 2ª Sec. 
     Data – 21/10/2008 

Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
6208 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
DESCARGA 
RISCOS INERENTES À CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO 
 
Sumário 
I - Quando depois de estacionado e parado o veículo 
para proceder à operação de descarga foi necessário 
accionar a ignição do veículo para movimentar a 
báscula necessária à descarga tendo este vindo a 
embater e danificar as máquinas da A., estamos 
perante um acidente de viação e não no decurso de 
uma operação de carga/descarga 
II - O acto de ligar a ignição do veículo para 
movimentar a dita báscula, por si só, não tinha as 
virtualidades de fazer com que o veículo se 
movimentasse para trás, ou recuasse. Este acto — 
ligação da ignição do veículo — foi também, e 
simultaneamente, o acto idóneo a colocar o veículo em 
movimento, pelo que o embate do mesmo nas 
máquinas da autora nada tem a ver, directa e 
necessariamente, com a referida operação de 
descarga, no caso preparar a movimentação da sua 
báscula, mas com os riscos próprios e inerentes à 
circulação daquele veículo. 

 
Apelação nº 4874/08 – 2ª Sec. 

     Data – 21/10/2008 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo  
José Carvalho (dispensei o visto) 

 
 
 
 
6209 
EXECUÇÃO 
GARANTIA REAL 
LEGITIMIDADE 
 
Sumário 
No caso de o credor desejar fazer funcionar a garantia 
que onera o bem de terceiro e garante o seu crédito, 
deverá dirigir o pedido exequendo contra o terceiro 

respectivo, é obrigatório que o faça, embora possa 
demandar, igualmente, o próprio devedor, artº 56º, nº 
2 do CPC. 
 

Agravo nº 3513/08 – 2ª Sec. 
     Data – 21/10/2008 

Maria da Graça Mira 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 

 
 
 
 
 
6210 
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 
ADJUDICAÇÃO 
ALTERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 
 
Sumário 
Um eventual excesso do montante da adjudicação 
resolve-se pela alteração da prestação alimentícia: o 
meio próprio para o executado em situação económica 
de carência reagir ao excesso do montante da 
adjudicação será, não a via da redução do montante 
desta, mas o da alteração do montante da prestação 
de alimentos. 

Agravo nº 5421/08 – 2ª Sec. 
     Data – 21/10/2008 

Mário Serrano 
António Martins (dispensei o visto) 
Guerra Banha (dispensei o visto) 

 
 
 
 
6211 
REGULAÇÃO DO PODER PATERNAL 
ALIMENTOS DEVIDOS A MENORES 
 
Sumário 
I- O Tribunal ao fixar os alimentos ao menor, numa 
acção de regulação do poder paternal, deve 
considerar, em primeira linha, o «interesse do 
menor», de acordo com o estabelecido no art. 1905° 
n° 2 do Código Civil. 
II- Por isso, a quantia de alimentos não deve ser 
fixada em função do rendimento disponível do devedor 
de alimentos, depois de deduzidas ao rendimento 
proveniente do trabalho todas as despesas que ele 
suporta nomeadamente com a aquisição de um veículo 
marca Mercedes. 
III- Tais despesas têm aqui um valor secundário e 
caso o apelante não consiga suportar o pagamento das 
mesmas e dos alimentos à menor, sua filha, deverá 
abrir mão (abdicar) de algumas dessas despesas ou 
reduzi-las e não pretender a redução dos alimentos 
daquela, pois neste está em causa a própria 
subsistência e a educação da menor, enquanto ali 
seguramente estão gastos que não são absolutamente 
necessários e que podem ser minorados. 
 

Apelação nº 3712/08 – 2ª Sec. 
     Data – 21/10/2008 

M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 
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6212 
EMPREITADA 
DEFEITO DA OBRA 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
 
Sumário 
I - Se no decurso da execução da obra, o dono só 
pode resolver o contrato, por motivo de defeitos 
detectados na sua execução, quando esses defeitos 
sejam insusceptíveis de eliminação e impossibilitem a 
conclusão da obra nas condições convencionadas ou a 
tornem inadequada ao fim a que se destina.  
II - Quaisquer outros defeitos detectados antes da 
conclusão da obra que sejam corrigíveis, terão que ser 
comunicados ao empreiteiro para que este os possa e 
deva eliminar; mas, se não os eliminar, só a final, no 
âmbito do direito de verificação da obra, poderão ser 
sujeitos a uma das consequências previstas nos 
artigos 1221º a 1223º do Código Civil. 

 
Apelação nº 5364/08 – 2ª Sec. 

     Data – 21/10/2008 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo  

 
 
 
 
6213 
CONTRATO-PROMESSA 
IMPOSSIBILIDADE ORIGINÁRIA 
IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE 
 
Sumário 
I - Os AA. prometeram vender um espaço de um 
prédio/fracção de que eram donos, espaço esse 
fisicamente individualizável (e que, na prática, estava 
efectivamente individualizado, era autónomo e tinha 
saída directa para a via pública); para isso obrigavam-
se a individualizar juridicamente o espaço, 
constituindo uma nova fracção autónoma, para o que 
se muniram até, previamente à celebração da 
promessa, da competente autorização da Câmara 
Municipal, faltando só a autorização dos donos das 
restantes fracções, a qual, porém, não foi conseguida.  
II - Assim, a impossibilidade originária de 
cumprimento da prestação a que estavam adstritos os 
Autores, não existia no momento em que esse 
contrato promessa foi outorgado e só surgiu depois. 
III - Esta é uma impossibilidade superveniente à 
celebração do contrato. 

 
Apelação nº 4881/08 – 2ª Sec. 

     Data – 21/10/2008 
Canelas Brás 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 

 
 
 
 
 
 
 
6214 
SOCIEDADES COMERCIAIS 
CESSÃO DE QUOTA 
REGISTO 
PUBLICAÇÃO 
CONVITE AO APERFEIÇOAMENTO 
 
Sumário 
I – A cessação de funções dos gerentes e a designação 
de novos gerentes constituem actos de registo e 
publicação obrigatórios, devendo o conservador 
promover tal publicação, no prazo de 30 dias. 

II – Do carácter oficioso desta publicação não decorre 
a presunção de que ela tenha ocorrido. 
III – Não tendo sido, sequer, invocada tal publicação, 
limitando-se a opoente (à execução) a alegar a 
realização da escritura e do registo à mesma sujeitos, 
não pode ter lugar o convite previsto no art. 508º, 
nº2, parte final, do CPC relativamente à apresentação 
de documento comprovativo da mesma publicação: 
seria um convite à prova de facto não alegado e que 
não se sabe, sequer, se ocorreu. 

 
Apelação nº 3095/08 – 3ª Sec. 

     Data – 23/10/2008 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 

 
 
 
 
 
6215 
CONCESSÃO COMERCIAL 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL 
 
Sumário 
I – As compras efectuadas no desenvolvimento e 
cumprimento de obrigações contraídas em contrato de 
concessão comercial consubstanciam novos, diferentes 
e autónomos vínculos contratuais (em relação ao 
inicial e duradouro contrato de concessão, porquanto 
pelo contrato de concessão o concessionário assume a 
obrigação de comprar para revenda, estabelecendo 
logo, no mesmo contrato, os termos em que serão 
feitos os futuros negócios/compras para revenda. 
II – Se efectuado através de cheques enviados pela R. 
para a sede da A., é nesta sede que ocorre o 
pagamento do preço dos respectivos contratos de 
compra e venda, constituindo, pois, o lugar em que a 
correspondente obrigação deverá ser cumprida. 

Agravos nº 4701/08 – 3ª Sec.  
     Data – 23/10/2008 

Barateiro Martins 
Luís Espírito Santo 
Madeira Pinto 

 
 
 
 
6216 
UNIÃO DE CONTRATOS 
UNILATERAL 
BILATERAL 
 
Sumário 
I – A união de contratos pode ser unilateral ou 
bilateral: bilateral, se os contratos dependerem 
reciprocamente uns dos outros; unilateral, se essa 
dependência foi querida num só sentido, em termos de 
só algum ou alguns dos contratos dependerem de 
outro. 
II – É comummente aceite que, concluindo-se pela 
existência de conexão dos contratos em termos de 
unidade económica, justifica-se que, na medida em 
que essa conexão corresponda à vontade negocial das 
partes contratantes, as vicissitudes de um dos 
contratos se reflicta no outro e que dessa união 
possam ser extraídas consequências jurídicas que vão 
além do que resultaria em face da autonomia de cada 
um dos contratos. 

 
Apelação nº 2816/08 – 3ª Sec.  

     Data – 23/10/2008 
Freitas Vieira 
Madeira Pinto 
Carlos Portela 
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6217 
SUBARRENDAMENTO OPONÍVEL 
CADUCIDADE 
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL 
MEIO PROCESSUAL ADEQUADO 
 
Sumário 
A acção de despejo constitui o meio processual 
adequado para o A. - senhorio formular o pedido de 
restituição do seu imóvel com base na caducidade do 
subarrendamento existente em favor da R. e que lhe 
era oponível. 

Agravo nº 5422/08 – 3ª Sec.  
     Data – 23/10/2008 

Luís Espírito Santo 
Madeira Pinto 
Carlos Portela 

 
 
 
6218 
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
JUSTA INDEMNIZAÇÃO 
MODIFICAÇÃO 
AMPLIAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO 
ARRENDAMENTO RURAL 
 
Sumário 
I – Os critérios específicos fornecidos pelo Cod. das 
Expropriações têm de ser entendidos, sob pena de 
inconstitucionalidade, como simples pontos de 
referência, destinando-se apenas à obtenção de um 
padrão de cálculo e sem intenção de pôr limites à 
justa indemnização. 
II – Porque ao processo de expropriação, enquanto 
processo especial, devem ser aplicadas, 
subsidiariamente, as normas do CPC que se 
harmonizem com as normas do Cod. das 
Expropriações, a Relação pode fazer uso das 
disposições do art. 712º do CPC, referentes à 
modificação/ampliação da decisão de facto. 
III – O contrato de arrendamento rural escrito não 
necessita de ser junto aos autos, se resulta evidente e 
incontestada a sua existência pelas posições tomadas 
pela expropriante e expropriados, relatório de vistoria 
“ad perpetuam rei memoriam” e acórdão arbitral. 

Apelação nº 3842/08 – 3ª Sec.  
     Data – 23/10/2008 

Madeira Pinto 
Carlos Portela 
Joana Salinas  

 
 
 
6219 
CIRE 
EXONERAÇÃO 
PASSIVO 
OPOSIÇÃO 
CREDOR 
 
Sumário 
A oposição dos credores ao deferimento do pedido de 
exoneração do passivo restante não é fundamento 
legal para o indeferimento desse pedido. 

Apelação nº 5723/08 – 3ª Sec. 
     Data – 23/10/2008 

Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 

 
 
 
6220 (Texto Integral) 
FALÊNCIA 
RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS 
INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE 

Sumário 
A reclamação de créditos legalmente desencadeada no 
âmbito de processo de falência, determina a 
inutilização superveniente da instância declarativa de 
reconhecimento do crédito, na justa medida em que o 
fim visado por este processo fica “consumido” e 
“prejudicado” por aquele. 

Agravo nº 2812/08 – 5ª Sec. 
     Data – 27/10/2008 

Marques Pereira 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
6221 
FALÊNCIA 
CRÉDITOS DOS TRABALHADORES 
PRIVILÉGIO CREDITÓRIO 
 
Sumário 
I - O art. 377º do Código do Trabalho é aplicável a 
todos os direitos de crédito dos trabalhadores 
constituídos desde o dia 28 de Agosto de 2004, 
independentemente de derivarem de relações jurídicas 
laborais ou de instrumentos de regulamentação 
colectiva de trabalho celebrados ou aprovados, 
conforme os casos, antes ou depois daquela data. 
II - Exceptuam-se, porém, de tal regime, com a 
consequência de dever aplicar-se o direito anterior, os 
direitos de crédito laborais que se tenham constituído 
antes de 28/8/2004 no âmbito de contratos de 
trabalho que se tenham extinguido anteriormente. 
III - O concurso de credores abre-se com o trânsito 
em julgado da sentença que declara a falência, sendo 
a essa data que se deve atender para definir as 
situações jurídicas havidas entre os credores. 

Apelação nº 5301/08 – 5ª Sec. 
     Data – 27/10/2008 

Maria José Simões 
Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 

 
 
 
6222 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
CULPA 
CONCORRÊNCIA DE CULPAS 
EXCESSO DE VELOCIDADE 
 
Sumário 
I - Se o condutor do IS desrespeitou a proibição de 
ultrapassar em cruzamentos, e o condutor do FQ não 
só não sinalizou a mudança de direcção para a 
esquerda, como ainda sinalizou a manobra inversa de 
mudança de direcção para a direita, enganando o 
condutor que o seguia, não tendo, igualmente, tido a 
preocupação de certificar-se da presença de outros 
veículos, por forma a realizar a manobra sem perigo, 
parece patente que o grau de inconsideração do 
condutor do FQ é consideravelmente superior à do IS. 
II - A velocidade a que circulava o IS, de 80 Km/h, 
não se demonstra exceder o limite estabelecido para o 
local, muito embora a lei (art.° 25.°, n.° 1, do Código 
da Estrada) prescreva que a velocidade deve ser 
especialmente reduzida nos cruzamentos, sem, 
contudo, quantificar tal redução. 
III - Consequentemente, deve ser fixada em 80% para 
o condutor do FQ e 20% para o condutor do veículo IS 
a contribuição de cada um na produção do acidente de 
viação. 

Apelação nº 4718/08 – 2ª Sec. 
     Data – 28/10/2008 

João Proença  
Carlos Moreira (votei a decisão) 
Maria da Graça Mira 
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6223 
JUSTO IMPEDIMENTO 
ADVOGADO 
PRAZO PARA A PRÁTICA DO ACTO 
 
Sumário 
I - O falecimento de um familiar da mandatária do 
autor foi considerado situação de justo impedimento 
para a prática do acto – apresentação de alegações - 
fora de prazo.  
II - Apesar de no requerimento em que invocava o 
justo impedimento não ser solicitada a prorrogação do 
prazo, é óbvio — até porque o prazo para a 
apresentação das alegações terminava no dia da 
apresentação daquele requerimento — que ao 
requerer o reconhecimento da situação de justo 
impedimento a Ex. mª mandatária pretendia que lhe 
fosse concedida a faculdade de apresentar as 
alegações para além daquele prazo.  
III - Mas não se descortina fundamento para 
considerar que devesse aguardar primeiro a 
notificação do despacho do Juiz, para iniciar então a 
contagem de um prazo de dez dias para apresentar as 
alegações. 
IV - O prazo de dez dias, referido no n.° 1 do artigo 
153° do CPC não tem no caso aplicação, uma vez que 
esta norma rege para as situações em que não é 
indicado outro prazo e para a apresentação das 
alegações o apelante dispunha do prazo de 30 dias, a 
que podiam acrescer os três dias úteis referidos no n.° 
5 do art. 145°.  
V - Face ao disposto na parte final do n.° 2 do artigo 
parece razoável que tal prazo comece a contar a partir 
da data em que se verificou a situação integradora do 
justo impedimento ou, quando muito, a partir da data 
em que foi requerida a situação de justo impedimento. 

 
Agravo nº 5414/08 – 2ª Sec. 

     Data – 28/10/2008 
José Carvalho  
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 

 
 
 
 
 
 
 
6224 
ARRESTO 
FRUTOS CIVIS 
 
Sumário 
Sendo o arresto uma penhora antecipada, por força do 
disposto nos artºs 622º, nº2, do C.C. (ao arresto são 
extensíveis, na parte aplicável, os demais efeitos da 
penhora) e 842º, n2 1, do C.P.C., ele abrange não só 
os prédios como todas as suas partes integrantes e os 
seus frutos, naturais ou civis, desde que não sejam 
expressamente excluídos e nenhum privilégio exista 
sobre eles. 

 
Apelação nº 5080/08 – 2ª Sec. 

     Data – 28/10/2008 
Maria da Graça Mira 
Mário Serrano 
António Martins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6225 
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL 
FORNECIMENTO 
ENERGIA ELÉCTRICA 
CASO DE FORÇA MAIOR 
Sumário 
I - Tendo ocorrido uma descarga atmosférica directa 
na rede eléctrica da R., em virtude de na ocasião, na 
região de Vila Nova de Paiva, se ter feito sentir uma 
enorme tempestade com chuva intensa e vento forte 
com rajadas superiores a 90km/h), tal factualidade 
não é susceptível de integrar o conceito de causa de 
força maior, dado que chuva intensa e vento forte, 
embora não sendo domináveis pelo homem comum, 
têm de o ser a nível técnico pela R., considerando a 
especifica actividade que desenvolve e dado que, um 
tal quadro atmosférico, é banal e expectável, 
designadamente, em pleno Inverno, como o é o mês 
de Janeiro, pelo que terá de usar todos os meios 
adequados e os conhecimentos de que dispõe para o 
evitar, não bastando desculpar-se com as 
tempestades que então surgem.  
II - A ser assim, qualquer típico dia de Inverno seria 
passível de integrar esse conceito que se destina a 
situações particulares, totalmente imprevisíveis e fora 
do alcance de quem as devia prevenir, precavendo-se 
das suas naturais e conhecidas consequências. 

 
Apelação nº 3353/08 – 2ª Sec. 

     Data – 28/10/2008 
Maria da Graça Mira 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
6226 
PRESCRIÇÃO 
PENHORA 
PRAZO DE PRESCRIÇÃO 
 
Sumário 
I - O prazo de prescrição do direito de indemnização 
por danos causados por penhora indevida é o de 3 
anos previsto no n.° 1 do art. 498.° do Código Civil. 
II - Esse prazo começa a correr na data em que o 
lesado teve conhecimento de que essa penhora lhe 
causava danos. 
III - Não releva para a contagem desse prazo o 
desconhecimento sobre a extensão dos danos 
inerentes ao período de duração da penhora até ao 
efectivo cancelamento. 

 
Apelação nº 6051/08 – 2ª Sec. 

     Data – 28/10/2008 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo  
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6227 
CUSTAS 
TAXA DE JUSTIÇA INICIAL 
 
Sumário 
I - De acordo com o art. 24° n° 2 do C.Cust.Jud. (na 
redacção aqui aplicável), o talão comprovativo do 
pagamento da taxa de justiça inicial (no caso, devida 
pela dedução de contestação) perde validade no prazo 
de 90 dias a contar da respectiva emissão se não tiver 
sido, entretanto, apresentado em juízo. 
II - Decorrido aquele prazo, o mesmo não pode ser 
junto aos autos (pelo réu) para prova do prévio 
pagamento da respectiva taxa de justiça, mesmo que 
este tenha sido atempadamente efectuado, restando-
lhe requerer, no prazo de 180 dias (também contados 
a partir da data da emissão daquele), nos termos do 
no 3 daquele normativo, o reembolso da quantia 
despendida junto da entidade competente. 
III - No processo, face à perda da validade daquele 
comprovativo, o faltoso (“in casu”, o réu), se quiser 
fazer valer o seu articulado (a contestação), terá que 
efectuar o pagamento da taxa de justiça que (para 
todos os efeitos) está em falta, com o acréscimo de 
multa de igual montante (mas não inferior a 1 UC nem 
superior a 10 UC’s) nos termos do nº 3 do art. 486-A 
do Código de Processo Civil, quando para tal for 
notificado pela secretaria. 
IV - Se o não fizer, restar-lhe-á, para evitar o 
desentranhamento do seu articulado, pagar a taxa de 
justiça e as multas a que alude o nº 5 do mesmo artº 
486º. 

 
Apelação nº 5384/08 – 2ª Sec. 

     Data – 28/10/2008 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
6228 
REGULAÇÃO DO PODER PATERNAL 
PROVAS 
GRAVAÇÃO DA PROVA 
NULIDADE 
 
Sumário 
Em processo de regulação de poder paternal não há 
lugar à gravação da prova (para efeitos de recurso), 
pelo que está excluída qualquer nulidade decorrente 
da não gravação. 

 
Apelação nº 2204/08 – 2ª Sec. 

     Data – 28/10/2008 
Mário Serrano 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
6229 
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA 
ACTO DECLARATIVO 
POSSE ADMINISTRATIVA 
FRUTOS PENDENTES 
 
Sumário 
I – O acto declarativo onera ou limita os poderes de 
disposição dos expropriados sobre os bens sujeitos a 
expropriação. 
II – A posse administrativa, por seu turno, onera os 
poderes de gozo, constituindo “ex novo” poderes na 
esfera jurídica do beneficiário da expropriação, 
comprimindo em simultâneo o conteúdo dos restantes 
direitos reais incidentes sobre os imóveis em causa. 
III – Em regra, a posse administrativa efectiva-se 
através do respectivo acto de transmissão e coincide 

com o início ou prossecução dos trabalhos de execução 
da obra que justificou a expropriação, o que acarreta, 
para o expropriado, a privação da detenção e fruição 
da parcela expropriada. 
IV – Tendo em conta o preceituado no art. 212º, nº1, 
do CC, os castanheiros em viveiro, como resultado de 
um investimento feito por quem explora o terreno, 
devem ser tidos como frutos. 

 
Apelação nº 5969/08 – 3ª Sec. 

     Data – 30/10/2008 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 

 
 
 
6230 
FUNDO DE GARANTIA DOS ALIMENTOS DEVIDOS 
A MENORES 
MENORES 
ALIMENTOS 
 
Sumário 
A prestação a cargo do Fundo de Garantia de 
Alimentos Devidos a Menores é devida desde a data da 
formulação inicial do seu pedido. 

Agravo nº 5416/08 – 5ª Sec. 
     Data – 03/11/2008 

Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 
 
 
6231 
DIREITO DE REGRESSO 
ACONDICIONAMENTO DA CARGA 
 
Sumário 
Cabe direito de regresso à seguradora que pagou 
indemnização a terceiro lesado se o acidente ocorreu 
por causa de mau acondicionamento da carga, ou 
seja, por se ter partido um “fogueiro” ao qual estavam 
presas as cordas que seguravam a carga e esta se 
espalhou no solo, atingindo o veículo que circulava à 
sua traseira. 

Apelação nº 5385/08 – 5ª Sec. 
     Data – 03/11/2008 

Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 
 
 
6232 
DOCUMENTO ESCRITO 
PROVA TESTEMUNHAL 
CONTRATO-PROMESSA 
 
Sumário 
I- É permitida a prova testemunhal respeitante ao fim 
ou motivo do contrato promessa escrito de compra e 
venda. 
II- Incumprido o contrato promessa de compra e 
venda por culpa de ambas as partes (vendedores e 
compradores) – ignorância da lei que proíbe a 
construção no local – não se afigurando diferença 
entre as culpas, a solução é a resolução do contrato 
com devolução das quantias percebidas a título de 
sinal. 

Apelação nº 1648/08 – 5ª Sec. 
     Data – 03/11/2008 

Marques Pereira 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
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6233 (Texto Integral) 
INDEFERIMENTO LIMINAR 
APERFEIÇOAMENTO 
PRÉVIA AUDIÇÃO DA PARTE 
 
Sumário 
Havendo fundamento (substantivo e processual) para 
indeferimento liminar, o respectivo despacho liminar 
negativo deve ser proferido (sem necessidade de 
prévia audição da parte destinatária dessa decisão 
negativa), tendo a parte a faculdade de apresentar 
nova petição, nas condições e com as vantagens 
previstas no art° 476° do CPC — e sem prejuízo da 
possibilidade de recurso (art° 234°-A, n° 2). 

 
Agravo nº 6336/08 – 2ª Sec. 

     Data – 04/11/2008 
Mário Serrano 
António Martins (dispensei o visto) 
Guerra Banha (dispensei o visto) 

 
 
 
6234  
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
PRIVAÇÃO DO USO 
VEÍCULO 
INDEMNIZAÇÃO 
EQUIDADE 
DANOS 
AGRAVAMENTO 
 
Sumário 
I - A simples privação do uso do veículo, 
independentemente da utilização que o lesado dele 
faria durante o período de paralisação, constitui desde 
logo um dano indemnizável. 
II - Essa indemnização deverá ser fixada com recurso 
à equidade. 
III - O lesado que procede à reparação do veículo 
automóvel sinistrado, logo que dispõe de meios 
económicos para tal, cerca de um ano meio após 
acidente, mesmo que tenha proposto a presente acção 
mais de dois anos depois do mesmo, não contribui 
para o agravamento dos danos resultantes da 
paralisação do veículo. 

 
Apelação nº 4890/08 – 2ª Sec. 

     Data – 04/11/2008 
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
José Carvalho  

 
 
 
6235 (Texto Integral) 
MENORES 
REGULAÇÃO DO PODER PATERNAL 
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL 
 
Sumário 
I- Face à Convenção de Haia de 5 de Outubro de 
1961, em vigor em Portugal desde 4/2/1968, é 
competente para alteração da regulação do poder 
paternal de menor o Tribunal do País da sua residência 
habitual à data da introdução do pedido em Juízo. 
II- Para esse efeito “residência habitual” é o local onde 
se encontra organizada a vida do menor, em termos 
de maior estabilidade e permanência, onde desenvolve 
habitualmente a sua vida, em suma, onde está 
radicado. 

 
Apelação nº 5376/08 – 5ª Sec. 

     Data – 12/11/2008 
Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 

6236 (Texto Integral) 
ACTOS PROCESSUAIS 
MEIOS INFORMÁTICOS 
 
Sumário 
I - Sabendo-se que o legislador pretendeu incentivar e 
continua a pugnar pela prática dos actos processuais 
por meios informáticos, e dada a especificidade de tais 
meios que, de algum modo podem dificultar o envio de 
documentos permitiu, no que à petição inicial 
concerne, que estes sejam enviados nos cinco dias 
subsequentes ao seu envio — art° 150° n°3 do CPC. 
II - Prazo este que motivo algum, substancial ou 
formal, cerceia que seja extensível ao pagamento da 
taxa de justiça, antes pelo contrário, pois que a letra 
da lei - n°s 1, 3 e 4 do art° 150°-A do CPC — e razões 
de celeridade, concentração, economia, e defesa da 
igualdade de armas dos litigantes assim o impõem. 

 
Agravo nº 4733/08 – 2ª Sec. 

     Data – 12/11/2008 
Carlos Moreira 
Anabela Dias da Silva (dispensei o visto) 
Guerra Banha 

 
 
6237  
DIREITO DE RETENÇÃO 
VENDA JUDICIAL 
 
Sumário 
I- O direito de retenção conferido pelo art. 755º, nº 1, 
al. f) do CC ao promitente-comprador, credor da 
indemnização prevista no art. 442º do CC, é um 
verdadeiro direito real de garantia. 
II- Ocorrendo uma venda judicial, o direito de 
retenção caduca com esta venda, nos termos do nº 2 
do art. 824º do CC, transferindo-se para o produto da 
venda, nos termos do nº 3 do mesmo artigo. 

 
Apelação nº 5366/08 – 5ª Sec. 

     Data – 12/11/2008 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 

 
 
 
6238  
ADVOGADO 
SILÊNCIO 
DECLARAÇÃO NEGOCIAL 
DEVER DE PROBIDADE PROCESSUAL 
 
Sumário 
I - Não existindo proposta alguma de remissão das 
actualizações devidas, não se pode pretender que o A. 
a elas tenha aceite renunciar.  
II - A questão da interpretação do silêncio do A. como 
comportamento negocial só se colocaria se lhe fosse 
dirigida alguma proposta, com conteúdo negocial. 
III - No tocante ao dever de probidade (ou 
integridade), consagrado no artigo 83° do Estatuto da 
Ordem dos Advogados, cujo n.° 2 reza que “a 
honestidade, probidade, rectidão, lealdade, cortesia e 
sinceridade são obrigações profissionais.”, parece 
inquestionável que em nada o belisca a circunstância 
de o Advogado se limitar a exigir aquilo que lhe é 
devido por força de contrato celebrado livremente e de 
boa fé, para mais com uma contraparte que estará 
muito longe de poder considerar-se economicamente 
inferiorizada ou desprotegida. 

 
Apelação nº 2073/08 – 2ª Sec. 

     Data – 12/11/2008 
João Proença  
Carlos Moreira 
Guerra Banha (dispensei o visto) 
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6239  
NULIDADE DA SENTENÇA 
ERRO MATERIAL 
ARRENDAMENTO 
TRANSMISSÃO DO ARRENDAMENTO 
 
Sumário 
I) A oposição dos fundamentos com a decisão, a que 
alude a al. c) do n.º 1 do art. 668.º do CPC como 
causa de nulidade da sentença, é a que ocorre quando 
existe no raciocínio do julgador um vício lógico, ou 
seja, quando as premissas de facto e de direito de que 
parte conduziriam logicamente, não ao resultado 
expresso na decisão, mas a um resultado oposto.  
II) Essas situações distinguem dos chamados lapsus 
calami, geradores apenas de contradição aparente, por 
inexistir vício real no raciocínio — apenas se disse mal 
algo que se tinha em mente, ocorrendo um erro 
material — e cuja consequência é a correcção do erro, 
nos termos do art. 667.º, n.º 1, do CPC. 
III) No regime do RAU, a morte do arrendatário para 
habitação só num caso específico comportava o 
máximo de uma dupla transmissão: o da sucessão 
para o cônjuge e, depois, para o parente ou afim na 
linha recta que estivesse nas condições; não se 
transmitindo a mais ninguém à morte deste. 
IV) Deste regime decorre que, apesar de a ré ter 
vivido, durante largos anos, em economia comum com 
a anterior arrendatária, não pode beneficiar da 
transmissibilidade do contrato de arrendamento 
porque o mesmo já se tinha transmitido, 
sucessivamente, em dois graus. 

Apelação nº 5402/08 – 5ª Sec. 
     Data – 12/11/2008 

Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 
 
 
 
 
6240  
PESSOAS COLECTIVAS 
BOM  NOME 
INDEMNIZAÇÃO POR DANO NÃO PATRIMONIAL 
 
Sumário 
I-O imperativo ético de proteger o bom nome duma 
sociedade radica no pressuposto de que todas as 
actuações sociais se reconduzem à honorabilidade da 
cidadania é essa em si mesma perante o teor das 
afirmações que foram veiculadas e sua falsidade 
necessária e inequivocamente que é colocada em 
causa. É a esta luz que deve ser interpretado o 
disposto no artº 484º do C. Civil. 
II- O bom nome das pessoas colectivas merece e tem 
protecção jurídica e designadamente das sociedades 
comerciais dado que são a projecção da pessoa 
humana em forma de instrumento ao serviço da 
realização destas. 
III- Os danos de carácter não patrimonial não atingem 
bens do património do lesado, mas sim bens que se 
situam no âmbito da sua esfera moral. 
IV- No caso das pessoas colectivas, tais bens serão 
atinentes, v.g. ao seu bom nome, reputação, imagem, 
prestígio ou credibilidade. 
 

Apelação nº 5757/08 – 5ª Sec. 
     Data – 12/11/2008 

Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 

 
 
 
 
 

6241  
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE REVISÃO 
 
Sumário 
I- No que concerne ao fundamento do recurso de 
revisão previsto na al. c) do artº 771º, do CPC, exige 
a lei para que seja possível a revisão de sentença 
transitada em julgado a verificação cumulativa dos 
seguintes requisitos: 
a) Que o documento não tivesse sido do conhecimento 
da parte, ou que no processo em que foi proferida a 
decisão a rever dele não tivesse podido fazer uso; 
b) Que tal documento, por si só, seja suficiente para 
modificar a decisão em sentido mais favorável à parte 
vencida; 
II- Um documento (certidão) emitido pela Câmara 
Municipal sobre a consonância de projectos e obras 
com as normas legais em vigor releva apenas numa 
perspectiva administrativa que não já no âmbito 
jurisdicional. 
III- Tal documento autêntico não tem força probatória 
vinculativa, não se impondo ao Tribunal. 
 

Apelação nº 3984/08 – 2ª Sec. 
     Data – 12/11/2008 

Carlos Moreira 
Maria Graça Mira 
Guerra Banha 

 
 
 
 
 
 
 
6242 
RECURSO 
AMPLIAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO 
REMESSA DO PROCESSO À 1.ª INSTÃNCIA 
 
Sumário 
I- Constatando-se, em sede de recurso, a necessidade 
de ampliar a matéria de facto, sobre a qual apenas foi 
produzida prova testemunhal, que foi registada em 
gravação áudio, não é possível ao tribunal da relação 
decidir, em primeira instância, dessa nova matéria de 
facto, porque nunca poderá extrair da gravação todos 
os elementos probatórios que só o contacto directo 
com as testemunhas permite recolher. 
II- Nessas situações, o julgamento da matéria de facto 
ampliada deve decorrer, em primeiro grau, perante o 
tribunal de 1.ª instância que realizou o primeiro 
julgamento. 

 
Apelação nº 5362/08 – 5ª Sec. 

     Data – 12/11/2008 
Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 
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6243 
SEGREDO PROFISSIONAL 
ADVOGADOS 
CORRESPONDÊNCIA 
CONFIDENCIALIDADE 
MEIO DE PROVA 
 
Sumário 
I- Das normas constantes das alíneas e) e f) do art. 
87.º do Estatuto da Ordem dos Advogados decorre 
uma proibição genérica de revelação e de junção a 
processos judiciais da correspondência trocada entre 
advogados das partes, respeitante a factos do 
processo em que intervêm e conexa com o objecto da 
causa, mesmo que diga respeito a negociações prévias 
com vista a um acordo. 
II- Deste modo, é ilegítima a utilização, como meio de 
prova em acção judicial, de cartas trocadas entre os 
advogados das partes, que visavam a obtenção de um 
acordo para a resolução amigável do problema em 
litígio. 
III- Tais cartas e o seu conteúdo constituem exemplo 
típico de correspondência cuja junção aos autos se 
deve considerar como constituindo violação do 
segredo profissional de advogado. 

 
Apelação nº 4579/08 – 5ª Sec. 

     Data – 12/11/2008 
Pinto Ferreira 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 

 
 
 
 
6244  
ACTAS DA ASSEMBLEIA DO CONDOMÍNIO 
EXEQUIBILIDADE 
HONORÁRIOS A ADVOGADO 
 
Sumário 
I) Os honorários pagos pela administração de 
condomínio a advogado, por serviços prestados com a 
demanda em juízo de condómino para cobrança das 
prestações devidas ao condomínio, são de haver como 
despesas por serviços de interesse comum dos 
condóminos. 
II) A acta de assembleia do condomínio que deliberou 
sobre o pagamento de tais honorários, acompanhado 
do respectivo recibo emitido pelo advogado, constitui, 
no que a tais honorários concerne, título executivo 
contra o condómino faltoso, nos termos do art. 6.º, 
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 268/94, de 25 de Outubro. 

 
Apelação nº 6160/08 – 5ª Sec. 

     Data – 12/11/2008 
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
 
 
6245 
ARRESTO 
REQUISITOS 
JUSTO RECEIO (CONCEITO) 
 
Sumário 
I- Para que seja legítimo o recurso à providência 
cautelar de arresto, como meio conservatório da 
garantia patrimonial, é necessário a ocorrência de dois 
requisitos: a aparência da existência de um direito de 
crédito e o perigo da insatisfação desse direito. 
II- Quanto ao primeiro requisito, não é necessário que 
o direito esteja provado, mas apenas que dele exista 

um mero fumus boni juris, ou seja, que o direito se 
apresente como provável. 
III- Quanto ao segundo requisito, também não é 
necessário ter a certeza de que a perda da garantia se 
torne efectiva com a demora, mas apenas que haja 
receio justificado de que tal perda virá a ocorrer. 
IV- O justo receio de perda da garantia patrimonial 
verifica-se sempre que o devedor tenha o propósito de 
adoptar ou adopte uma conduta, indiciada por factos 
concretos, relativamente ao seu património, 
susceptível de fazer temer pela solvabilidade do 
devedor para satisfazer o direito do credor. 
V- Se o seu passivo for superior ao activo e o devedor 
praticar actos de ocultação, alienação ou suspeita de 
alienação do seu património, tais factos constituem 
justo receito de perda da garantia patrimonial do 
credor e justificam o recurso à providência cautelar do 
arresto. 

 
Apelação nº 6080/08 – 5ª Sec. 

     Data – 12/11/2008 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 

 
 
 
 
 
6246 
TRIBUNAL MARÍTIMO 
COMPETÊNCIA 
 
Sumário 
É competente o Tribunal Marítimo para a acção em 
que se discute o incumprimento ou cumprimento 
defeituoso de um contrato de transporte marítimo e 
respectivo contrato de seguro. 

 
Agravo nº 6255/08 – 5ª Sec. 

     Data – 12/11/2008 
Sousa Lameira 
António Eleutério  
Rafael Arranja 

 
 
 
 
6247 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR 
JUSTO RECEIO 
 
Sumário 
I - O risco de perda ou simples 
depreciação/desvalorização dos bens vendidos com 
reserva de propriedade a favor do alienante é 
suficiente para integrar o “fundado receio” previsto no 
art. 381º nº 1 do CPC. 
II - Em tal situação subsiste sempre o fundado receio 
de que outrem causa grave lesão e dificilmente 
reparável ao direito de propriedade sobre os bens 
vendidos, lesão que jamais virá a ser reintegrada com 
sucedânea indemnização do proprietário, as mais das 
vezes, de impossível ou tardia efectivação prática. 

 
Apelação nº 4983/08 – 5ª Sec. 

     Data – 12/11/2008 
Fernandes do Vale 
Pinto Ferreira 
Marques Pereira 
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6248 
REDUÇÃO 
NEGÓCIO JURÍDICO 
ÓNUS DA PROVA 
ESTATUTOS 
 
Sumário 
I - Com a redução do negócio jurídico procura-se 
conservar o negócio, na parte não viciada por alguma 
invalidade, desde que a sua manutenção no contrarie 
a vontade das partes. Sacrifico-se a parte doente do 
negócio para salvar a restante, como manifestação do 
princípio utile per inutile non viciatur . 
II - Em princípio, na redução voluntária, cabe à parte 
interessada actuar a redução (potestiva) prevista rio 
artigo 292° do CC. O negócio só não será reduzido 
quando se mostrar que, sem a parte viciada, não teria 
sido concluído, cabendo a quem pretende a nulidade 
ou anulação de todo o negócio demonstrar que não 
teria celebrado o negócio sem a parte viciada. 
III - Assim, se a invalidade se reporta apenas a um 
ponto sectorial dos estatutos, que não ponha em 
causa a subsistência coerente do conjunto, apenas é 
declarada a invalidade desse parte, salvando-se a 
parte não inquinada, e em sua substituição recorrer-se 
ao regime legal. 

 
Apelação nº 716/08 – 2ª Sec. 

     Data – 12/11/2008 
Marques de Castilho 
Henrique Araújo 
Vieira e Cunha 

 
 
 
 
6249 
APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL 
RESERVA DE PROPRIEDADE 
FINANCIADORA 
 
Sumário 
O procedimento cautelar de apreensão de veículo 
automóvel, previsto no Decreto-Lei n. 54/75, de 
12.02, é inaplicável ao contrato de crédito destinado a 
financiar a aquisição de veículo automóvel, no qual foi 
aposta cláusula de reserva de propriedade. 
 

Apelação nº 6132/08 – 5ª Sec. 
     Data – 17/11/2008 

Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 
 
 
 
6250 
INSOLVÊNCIA 
CULPA 
PRESUNÇÃO 
 
Sumário 
I - A Insolvência culposa tem na sua base e na sua 
génese uma actuação dolosa ou com culpa grave do 
devedor ou dos seus administradores, sejam estes de 
direito ou de facto. 
II - O nº 3 do art. 186º do CIRE estabelece apenas 
presunções iuris tantum de culpa grave, que podem 
ser elididas por prova em contrário. 
III - A não observância do prazo fixado no art. 188º nº 
3 do CIRE não implica qualquer “prescrição” da 
qualificação da insolvência dolosa. 

Apelação nº 5650/08 – 5ª Sec. 
     Data – 17/11/2008 

Sousa Lameira 
António Eleutério  
Rafael Arranja 

6251 
ESCRITA COMERCIAL 
JUNÇÃO DE DOCUMENTO 
SIGILO COMERCIAL 
 
Sumário 
I - O sigilo comercial abrange as situações referidas no 
art. 42º do CComercial (ex-vi art. 534º do CPC) 
sendo, assim, requerida a exibição por inteiro dos 
livros e documentos relativos à escrita. 
II - O mesmo sigilo não impede a junção aos autos de 
documentos inseridos na escrituração comercial de um 
terceiro, que não tenha interesse ou responsabilidade 
nos autos, nomeadamente facturas relativas aos 
negócios em discussão no processo entre as partes. 

 
Apelação nº 5318/08 – 5ª Sec. 

     Data – 17/11/2008 
Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale  

 
 
 
 
6252 
INSOLVÊNCIA 
LISTA DE CREDORES RECONHECIDOS 
IMPUGNAÇÃO DA LISTA DE CREDORES 
RECONHECIDOS 
DOCUMENTO APRESENTADO ANTES DO TEMPO 
 
Sumário 
I- Os documentos a elaborar pelo administrador da 
insolvência ao abrigo dos artºs 129° e 155º Código da 
Insolvência e da Recuperação de Empresas não se 
confundem. 
II- Ora, se a impugnação da lista de credores 
reconhecidos, prevista no art° 130° do CIRE, só é 
possível na sequência da apresentação pelo 
administrador da insolvência da relação do art° 129°, 
e se ainda não ocorrera a notificação do administrador 
da insolvência para efeitos de tal apresentação, então 
o requerimento de impugnação da requerente foi 
apresentado antes do momento legalmente / 
estipulado — pelo que era legítima a ordem de 
desentranhamento decretada pelo tribunal a quo, sem 
prejuízo de posterior apresentação da mesma peça no 
momento processualmente adequado. 

 
Agravo nº 6596/08 – 2ª Sec. 

     Data – 18/11/2008 
Mário Serrano 
António Martins (dispensei o visto) 
Guerra Banha (dispensei o visto) 

 
 
 
 
6253 
COMPRA E VENDA 
INCUMPRIMENTO 
 
Sumário 
Ao comprador basta fazer prova do mau 
funcionamento da coisa no período de garantia, sem 
necessidade de identificar ou individualizar a causa 
concreta impeditiva do resultado prometido e 
assegurado, nem de provar a sua existência no 
momento da entrega, competindo ao vendedor que 
queira ilibar-se da responsabilidade, a prova de que a 
causa concreta do mau funcionamento é posterior à 
entrega. 

Apelação nº 6163/08 – 5ª Sec. 
     Data – 24/11/2008 

Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 
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6254 
RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL 
CULPA 
 
Sumário 
I - Constitui ilícito civil a conduta de uma instituição do 
ensino superior que embora conhecendo o conteúdo 
de um “Código de Praxe” ofensivo, e intimador, 
violador da dignidade da pessoa humana, permite que 
o mesmo continue a ser aplicado. 
II - Tal instituição tem o dever específico de respeitar, 
fazer respeitar e promover direitos fundamentais, 
como o respeito mútuo. A liberdade, a solidariedade, a 
dignidade da pessoa humana. 
III - Como tal a instituição tem a obrigação de 
indemnizar quem tenha sido ofendido pelas ditas 
praxes académicas, relativamente aos danos 
patrimoniais e morais. 

 
Apelação nº 4752/08 – 5ª Sec. 

     Data – 24/11/2008 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 

 
 
 
 
6255 
DENÚNCIA PARA DEMOLIÇÃO 
ARRENDAMENTO 
DEPÓSITO DA INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
I - Na denúncia do contrato de arrendamento para 
demolição do locado, o prazo de 15 dias para depósito 
da indemnização ao inquilino a que o nº 2 do art. 8º 
do DL nº 157/2008 de 8 de Agosto se refere, constitui 
mera condição para o conhecimento do direito 
invocado.  
II - O seu incumprimento apenas obsta ao andamento 
dos autos enquanto o depósito não se encontrar 
efectuado. 

 
Apelação nº 6677/08 – 5ª Sec. 

     Data – 24/11/2008 
Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 

 
 
 
6256 
INSOLVÊNCIA 
 
Sumário 
Tendo o requerido dívidas para com o requerente da 
insolvência no montante de €462.297,45, não tendo 
bens susceptíveis de penhora nas execuções que 
contra ele foram movidas, nem lhe sendo conhecidos 
outros bens designadamente salários ou vencimentos, 
existe fundamento suficiente para o declarar em 
situação de insolvência. 

 
Apelação nº 6639/08 – 5ª Sec. 

     Data – 24/11/2008 
Sousa Lameira 
António Eleutério  
Rafael Arranja 

 
 
 
 
 
6257 
IMPUGNAÇÃO DE PATERNIDADE LEGÍTIMA 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 

Sumário 
O artigo 1842º nº 1, c) do Código Civil é 
inconstitucional na medida em que é limitador da 
possibilidade de impugnação a todo o tempo, pelo 
presumido progenitor, da sua paternidade. 

 
Apelação nº 6074/08 – 5ª Sec. 

     Data – 24/11/2008 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 

 
 
 
6258 
TAXA DE JUSTIÇA 
TAXA SUBSEQUENTE 
PRODUÇÃO DA PROVA 
JULGAMENTO 
 
Sumário 
I - À parte compete comprovar o pagamento da taxa 
de justiça subsequente no prazo de dez dias a contar 
da notificação para a audiência final; se o não fizer 
tem dez dias para a pagar, acrescida de multa, a 
contar da notificação que para o efeito a secretaria lhe 
fará. 
II - Se, chegado o dia de produção de prova, não 
pagar tanto a taxa de justiça como a multa respectiva, 
fica impedida de produzir a prova que pretende. 
III - No entanto a lei concede (em última 
oportunidade) a possibilidade de produzir prova 
mesmo sem ter sido paga a taxa de justiça ou a 
multa, desde que no dia da audiência junte documento 
comprovativo desse pagamento. 

 
Agravo nº 5922/08 – 5ª Sec. 

     Data – 02/12/2008 
Pinto Ferreira 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 

 
 
 
6259 
REGISTO COMERCIAL 
CANCELAMENTO 
TRÂNSITO EM JULGADO 
 
Sumário 
I - Não pode o Conservador do Registo Comercial, no 
exercício de qualificação e perante decisão do Tribunal 
transitada, invocar razões de natureza registral e de 
quebra do princípio do trato sucessivo para recusar o 
cancelamento de registos ordenado pela decisão 
referida. 
II - Em face do cancelamento dos anteriores registos, 
o Conservador deve recusar o pedido de cancelamento 
de registos posteriores sobre os quais inexiste título 
que valide os solicitados cancelamentos. 
III - No entanto, mostrando-se os registos posteriores 
inexactos, deve o Conservador ex officio proceder à 
rectificação destes, face à desconformidade com os 
imediatamente anteriores e que lhes serviram de 
suporte, desde que todos os interessados estejam de 
acordo e manifestem o seu consentimento à 
rectificação proposta e que estejam baseados em 
documento bastante. 

 
Apelação nº 5378/08 – 5ª Sec. 

     Data – 02/12/2008 
Maria José Simões 
Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 
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6260 
MARCA 
REGISTO 
PROVAS 
 
Sumário 
I - A marca enquanto “sinal utilizado por um 
empresário para distinguir os produtos sobre os quais 
incide a sua actividade económica” é passível de ser 
percepcionada e demonstrada probatoriamente 
através de qualquer meio de prova, nomeadamente 
testemunhal ou documento particular. 
II - Já em relação à prova do registo da marca, 
considerando a natureza constitutiva deste acto que 
confere ao titular o direito de propriedade e de 
exclusivo sobre a marca, faz-se apenas através da 
exibição de títulos, de documento autêntico. 

 
Agravo nº 4374/08 – 5ª Sec. 

     Data – 09/12/2008 
Maria Adelaide Domingos 
Isoleta Costa 
Abílio Costa 

 
 
 
6261 
CONTRATO-PROMESSA 
RESOLUÇÃO 
SINAL 
 
Sumário 
I - A declaração de resolução de um contrato-
promessa, sendo ilegítima é uma manifestação clara e 
ilegítima da vontade de não cumprir, constituindo uma 
situação de incumprimento definitivo. 
II - Por sua vez, legitima a resolução do contrato pelo 
outro contraente, mesmo sem a verificação dos 
pressupostos do art. 808º do CC. 

Apelação nº 5816/08 – 5ª Sec. 
     Data – 17/12/2008 

Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Simão Correia 
Maria Adelaide Domingo 
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CRIME 
 
 
 
 
 
 

 
6262 
PROVAS 
PROIBIÇÃO DE PROVA 
CO-ARGUIDO 
 
Sumário 
I - Não valem como prova as declarações de arguido 
em desfavor de co-arguido, se aquele se recusar a 
responder a perguntas feitas pelos juízes, jurados, 
Ministério Público, advogado do assistente ou pelo seu 
próprio defensor. 
II - A questão do depoimento indirecto só se coloca 
em relação ao que se ouviu dizer a outra testemunha; 
nunca em relação ao que se ouviu dizer a um arguido.  
III - As declarações de um arguido perante um órgão 
de polícia criminal no âmbito de um inquérito ou são 
reduzidas a escrito, e podem em certas circunstâncias 
valer como prova, ou não são, e neste caso não 
existem para o processo. 

 
Rec. Penal nº 4418/08 – 4ª Sec.  

     Data – 10/09/2008 
Olga Maurício 
Jorge Jacob 

 
 
 
 
6263 
DECISÃO INSTRUTÓRIA 
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 
 
Sumário 
A falta de fundamentação da decisão instrutória não 
vem enumerada no catálogo das nulidades absolutas 
(art. 119º do CPP) nem relativas (art. 120º do CPP), 
nem é como tal expressamente qualificada em 
qualquer disposição legal, pelo que configura uma 
mera irregularidade, sujeita ao regime geral (de 
arguição e sanação) do art.123º do CPP. 

 
Rec. Penal nº 3142/08 – 1ª Sec.  

     Data – 10/09/2008 
José Carreto 
Joaquim Gomes 
Jorge França  

 
 
 
 
6264 
REGIME CONCRETAMENTE MAIS 
FAVORÁVEL 
REABERTURA DA AUDIÊNCIA 
 
Sumário 
Só é admissível a reabertura da audiência prevista no 
art. 371º-A do Código de Processo Penal, se a lei nova 
tiver entrado em vigor posteriormente à prolação da 
decisão condenatória. 

 
Rec. Penal nº 4552/08 – 1ª Sec.  

     Data – 10/09/2008 
Joaquim Gomes 
Jorge França  

 
 
 
 
 

6265 (Texto Integral) 
MANDADO DE DETENÇÃO EUROPEU 
CAUSA DE RECUSA DA EXECUÇÃO DO MDE 
 
Sumário 
I - De acordo com o art. 13º da Lei n.º 65/2003, a 
execução do MDE não terá lugar se não for prestada a 
garantia prevista para cada uma das distintas 
situações que elenca. A expressão “só terá lugar” tem 
carácter peremptório, pelo que a garantia é, assim, 
obrigatória. 
II - No caso da alínea c), a garantia consiste na 
assunção por parte do Estado de emissão do 
compromisso de que devolverá, depois de ser ouvida, 
a pessoa procurada ao Estado de execução, para nele 
cumprir a pena ou medida de segurança privativas da 
liberdade a que seja condenada naquele, se o último 
sujeitar a decisão de entrega a essa condição. 
III - Tal garantia tem de ser prestada antes da decisão 
de entrega, pois não assumindo o Estado de emissão 
esse compromisso, o Estado de execução, se 
condicionar a decisão de entrega à devolução da 
pessoa, para aqui cumprir a pena ou medida de 
segurança privativas da liberdade a que seja 
eventualmente condenada, não tem a garantia de que 
a condição será cumprida. 
IV - A consequência da não prestação da garantia é a 
não prolação de decisão de entrega. 

 
Rec. Penal nº 5005/08 – 1ª Sec.  

     Data – 10/09/2008 
Manuel Braz 
Francisco Marcolino  

 
 
 
 
 
 
6266 (Texto Integral) 
SEGREDO BANCÁRIO 
NULIDADE INSANÁVEL 
 
Sumário 
I - O JIC não pode, sem considerar ilegítima a recusa, 
ordenar a entrega e decretar a apreensão dos 
elementos bancários cuja apresentação foi recusada 
com a invocação de estarem cobertos pelo dever de 
segredo bancário.  
II - Tendo-o feito, implicitamente determinou a quebra 
de sigilo profissional que, no caso de recusa legítima, 
só podia ser determinada através do incidente próprio 
e pelo tribunal superior, e praticou acto para o qual 
não tinha competência, o que constitui nulidade 
insanável, por violação das regras de competência 
(art. 119º al. e) CPP) e tem como efeito a invalidade 
do despacho recorrido (art. 122º do mesmo diploma 
legal). 

 
Rec. Penal nº 5122/08 – 1ª Sec.  

     Data – 17/09/2008 
Maria Leonor Esteves 
Vasco Freitas 
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6267 (Texto Integral) 
ADAPTAÇÃO À LIBERDADE  
CONDICIONAL 
RECURSO 
 
Sumário 
É irrecorrível a decisão que nega a adaptação à 
liberdade condicional. 

 
Rec. Penal nº 5063/08 – 4ª Sec.  

     Data – 17/09/2008 
Custódio Silva 

 
 
 
6268 
REABERTURA DA AUDIÊNCIA 
APLICAÇÃO RETROACTIVA DE LEI  
PENAL MAIS FAVORÁVEL 
 
Sumário 
I - A reabertura da audiência, ao abrigo do disposto no 
art. 371º-A do CPP, na versão da Lei 48/2007, de 
29/08, tendo em vista a aplicação do art. 50º do CP, 
na versão da Lei 59/2007, de 4/09, permite a 
produção de prova sobre novos factos. 
II - Nos termos do art. 50º, n.º 1 do CP, o juízo sobre 
se a suspensão deve ou não ser aplicada tem de partir 
da situação que se verificar no momento da decisão. 
Por isso, importa conhecer a situação do arguido no 
momento da decisão a tomar na sequência da 
reabertura da audiência, o que implica que deva ser 
averiguada.  
III - É essa a solução que decorre também do princípio 
da necessidade das penas ou da máxima restrição das 
penas, fundamento substancial da regra da aplicação 
retroactiva da lei penal mais favorável ao arguido. 

 
Rec. Penal nº 3326/08 – 4ª Sec.  

     Data – 17/09/2008 
Manuel Braz 
André da Silva 

 
 
 
6269 
APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO 
REGIME CONCRETAMENTE MAIS  
FAVORÁVEL 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
 
Sumário 
Tendo sido decidido, por sentença transitada em 
julgado, suspender a execução da pena de prisão por 
período superior à medida da pena, por aplicação do 
nº 5 do art. 50º do Código Penal na redacção anterior 
à vigência da Lei nº 59/2007, de 4 de Setembro, pode 
o juiz, após a entrada em vigor deste diploma, reduzir 
oficiosamente o período de suspensão, aplicando o nº 
5 do artº 50º na actual redacção. 
 

Rec. Penal nº 3027/08 – 4ª Sec.  
     Data – 17/09/2008 

Maria Elisa Marques  
José Piedade  

 
 
 
6270 
ESCUSA 
 
Sumário 
É fundamento para escusar um juiz de presidir a 
julgamento de arguido acusado da prática do crime de 
falsidade de testemunho, se esse juiz integrou o 
tribunal colectivo que efectuou a audiência em que 
terá sido prestado o depoimento falso. 

Rec. Penal nº 3027/08 – 4ª Sec.  

     Data – 17/09/2008 
António Gama  
Luís Gominho 

 
 
 
6271 
DECISÃO INSTRUTÓRIA 
ALTERAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO  
JURÍDICA 
IRREGULARIDADE 
 
Sumário 
Se na decisão instrutória o juiz de instrução altera a 
qualificação jurídica dos factos descritos na acusação 
ou no requerimento para abertura de instrução sem 
cumprir a norma do nº 5 do art. 303º do Código de 
Processo Penal, verifica-se uma mera irregularidade, 
que fica sanada se não for arguida nos termos do nº 1 
do art. 123º do mesmo código.  

 
Rec. Penal nº 4996/08 – 1ª Sec.  

     Data – 17/09/2008 
Joaquim Gomes 
Jorge França  

 
 
 
6272 (Texto Integral) 
ABUSO DE CONFIANÇA 
SEGURANÇA SOCIAL 
PROVAS 
DOCUMENTO 
 
Sumário 
I - A notificação a que alude a alínea b) do nº 4 do art. 
105º do RGIT, em caso de crime de abuso de 
confiança contra a segurança social, tanto pode ser 
feita pelo tribunal como pela segurança social. 
II - Nada impõe que nessa notificação se faça a 
concretização dos valores que têm de ser pagos. 
III - Os documentos juntos aos autos, ainda que não 
sejam lidos nem examinados na audiência de 
julgamento, podem ser valorados como prova, desde 
que se trate de caso em que a sua leitura não é 
proibida. 

 
Rec. Penal nº 1683/08 – 1ª Sec.  

     Data – 24/09/2008 
Maria Leonor Esteves (relatora por 
vencimento) 
João Ataíde (relator vencido, c/ declaração 
de voto) 
Maria do Carmo Silva Dias (2ª adjunta, 
vencida nos termos da declaração de voto 
do Des. João Ataíde) 
Baião Papão (Presidente da secção, c/ 
declaração de voto) 

 
 
 
6273 (Texto Integral) 
SEGREDO DE JUSTIÇA 
 
Sumário 
I - Na decisão que determina a aplicação do segredo 
de justiça ao processo na fase de inquérito, nos 
termos do art. 86º, nº 3, do Código de Processo Penal, 
o Ministério Público, em vista à validação dessa 
decisão pelo juiz de instrução, tem de indicar as 
concretas razões que, em seu entender, justificam, no 
caso, a aplicação do segredo de justiça. 
II - Aquela norma, interpretada no indicado sentido, 
não viola qualquer comando constitucional. 

Rec. Penal nº 4991/08 – 1ª Sec.  
     Data – 24/09/2008 

Joaquim Gomes 
Jorge França  
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6274 (Texto Integral) 
INSTRUÇÃO 
DIREITOS DE DEFESA DO ARGUIDO 
RECURSO 
 
Sumário 
A não realização de todos os actos de instrução não 
colide com a Constituição, na medida em que aí não 
há norma que estabeleça qualquer direito dos cidadãos 
a não serem submetidos a julgamento sem que 
previamente tenha havido uma completa e exaustiva 
verificação da existência de razões que indiciem a sua 
presumível condenação. 

 
Rec. Penal nº 3402/08 – 1ª Sec.  

     Data – 24/09/2008 
Maria do Carmo Silva Dias 
Paulo Valério 

 
 
 
 
6275 (Texto Integral) 
INJÚRIA 
AGRAVAMENTO 
 
Sumário 
Não opera a agravação do artº 184º do Código Penal 
se a ofendida, sendo embora uma professora do 
ensino público, se encontra, no momento da ofensa, 
em funções de coordenação de uma eleição para o 
conselho executivo de um agrupamento de escolas e 
não está apurada a causa da ofensa. 

 
Rec. Penal nº 3220/08 – 4ª Sec.  

     Data – 24/09/2008 
Custódio Silva 
Ernesto Nascimento 

 
 
 
6276 (Texto Integral) 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
ALCOOLEMIA 
 
Sumário 
Se o arguido não pôs em causa o valor do teor de 
álcool no sangue fornecido pelo alcoolímetro, não pode 
o juiz operar a redução desse valor em função de uma 
qualquer margem de erro. 

 
Rec. Penal nº 4007/08 – 1ª Sec.  

     Data – 24/09/2008 
Jorge França  
Correia de Paiva 

 
 
 
6277 (Texto Integral) 
DEPOIMENTO INDIRECTO 
DIREITO DE DEFESA 
 
Sumário 
O art. 129º, nº 1, do Código de Processo Penal, 
interpretado no sentido de que o tribunal pode valorar 
livremente os depoimentos de testemunhas que 
relatem o que ouviram dizer a um arguido que, 
podendo depor, se recusa a fazê-lo, no exercício do 
seu direito ao silêncio, não atinge de forma intolerável 
e desproporcionada o direito de defesa do arguido 
nem o contraditório. 

 
Rec. Penal nº 3468/08 – 4ª Sec.  

     Data – 24/09/2008 
António Gama  
Abílio Ramalho 

 
 

6278 (Texto Integral) 
GRAVAÇÃO DA PROVA 
IRREGULARIDADE 
 
Sumário 
I - Se a prova produzida na audiência foi gravada e 
apenas se verifica falta de gravação de declarações na 
cópia entregue ao recorrente, ocorre uma 
irregularidade. 
II - O prazo para arguir esse vício é de 3 dias, a partir 
do seu conhecimento e antes de findar o prazo de 
recurso. 

 
Rec. Penal nº 4957/08 – 4ª Sec.  

     Data – 24/09/2008 
António Gama  
Abílio Ramalho 

 
 
 
6279 
NULIDADE SANÁVEL 
FALTA DE PROMOÇÃO DO  
MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
Sumário 
O arquivamento dos autos determinado pelo MºPº, 
estando em causa um crime particular e sem que 
previamente tenha sido ordenada a notificação dos 
assistentes para, querendo, deduzirem acusação 
particular, integra a nulidade insanável prevista no art. 
119º, al. b) do C. P. Penal. 

 
Rec. Penal nº 3828/08 – 1ª Sec.  

     Data – 24/09/2008 
Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 

 
 
 
6280 
PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA 
 
Sumário 
A livre apreciação da prova não deve ser entendida 
como operação subjectiva, pela qual se chega a uma 
conclusão unicamente por meio de impressões ou 
conjecturas, de difícil ou impossível objectivação, mas 
valoração racional e crítica, de acordo com as regras 
da lógica, da razão, das máximas da experiência e dos 
conhecimentos científicos, que permita objectivar a 
apreciação, requisito necessário para efectiva 
motivação da decisão. 

 
Rec. Penal nº 4008/08 – 1ª Sec.  

     Data – 24/09/2008 
Correia de Paiva  
Manuel Braz 

 
 
 
6281 
PROCESSO PENAL 
ABERTURA DE INSTRUÇÃO 
 
Sumário 
Não é de admitir a abertura de instrução, a 
requerimento do arguido, apenas para este discutir a 
qualificação jurídica dos factos que lhe são imputados, 
uma vez que o mesmo tem ao seu dispor um meio 
adequado e eficaz para o conseguir: a contestação, 
regulada no art. 315º do C. P. Penal. 

 
Rec. Penal nº 3559/08 – 1ª Sec.  

     Data – 24/09/2008 
André da Silva 
Francisco Marcolino  
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6282 
PROCESSO PENAL 
ERRO NOTÓRIO NA APRECIAÇÃO DA PROVA 
 
Sumário 
I - Há erro notório na apreciação da prova quando se 
violam as regras sobre o valor da prova vinculada.  
II - Ocorre tal vício se a sentença, com base apenas 
numa certidão de onde consta que a “a pena em que o 
arguido foi condenado se mostra cumprida e 
consequentemente extinta”, dá como provado que “tal 
suspensão foi revogada, tendo o arguido cumprido já 
tal pena única de prisão em que foi condenado”, uma 
vez que dos termos da aludida certidão tanto pode ter 
havido extinção da pena pelo cumprimento, como pelo 
decurso do prazo da suspensão da sua execução. 

 
Rec. Penal nº 4995/08 – 1ª Sec.  

     Data – 24/09/2008 
José Carreto 
Joaquim Gomes 

 
 
 
6283 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
CONTRAPROVA 
 
Sumário 
O facto de haverem decorrido cerca de 34 minutos 
entre o exame de pesquisa de álcool no ar expirado e 
a contraprova não retira valor a esta. 

 
Rec. Penal nº 3775/08 – 1ª Sec.  

     Data – 24/09/2008 
Luís Teixeira 
José Carreto 

 
 
 
6284 
INSTRUÇÃO 
DIREITOS DE DEFESA DO ARGUIDO 
RECURSO 
 
Sumário 
As declarações de um arguido só podem fundamentar 
a condenação de um co-arguido se se mostrarem 
coerentes e forem corroboradas por outros elementos 
de prova. 

 
Rec. Penal nº 3993/08 – 1ª Sec.  

     Data – 24/09/2008 
Maria do Carmo Silva Dias 
Paulo Valério  

 
 
 
6285 
PROCESSO PENAL 
CASO JULGADO 
REABERTURA DA AUDIÊNCIA 
 
Sumário 
Enquanto não for reaberta a audiência nos termos do 
art. 371º-A do CPP e proferida a respectiva decisão ou 
não houver elaboração de cúmulo jurídico (por decisão 
transitada em julgado) que englobe as penas em 
questão no respectivo processo, subsiste a sanção 
aplicada na sentença transitada em julgado. 

 
Rec. Penal nº 3009/08 – 1ª Sec.  

     Data – 24/09/2008 
Maria do Carmo Silva Dias 
Paulo Valério  

 
 
 

6286 (Texto Integral) 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
ALCOOLEMIA 
 
Sumário 
Os erros máximos admissíveis a que se refere a 
Portaria nº 1556/2007, de 10 de Dezembro, são 
considerados aquando da aferição do alcoolímetro, e 
não em relação ao valor fornecido pelo aparelho em 
cada utilização. 

Rec. Penal nº 3774/08 – 4ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

Olga Maurício 
Jorge Jacob 

 
 
 
6287 (Texto Integral) 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
DIREITO DE DEFESA 
OBJECTO DO PROCESSO 
 
Sumário 
I - Não viola os direitos de defesa e de audiência do 
arguido a sua não notificação da data designada para 
uma inquirição de testemunhas por si requerida, na 
fase administrativa do processo de contra-ordenação. 
II - O objecto do processo de contra-ordenação não se 
circunscreve ao auto da autoridade administrativa 
subsequente à acção inspectiva que deu origem ao 
processo. 
III - Por isso, não consubstancia violação de lei o facto 
de a decisão judicial considerar factos não abrangidos 
por aquele auto. 
Contra-Ordenação nº 3223/08 – 4ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

Olga Maurício 
Jorge Jacob 

 
 
 
6288 
INSTRUÇÃO 
DIREITOS DE DEFESA DO ARGUIDO 
RECURSO 
 
Sumário 
Se o tribunal de 1ª instância aplicou ao arguido a pena 
de 4 anos e 6 meses de prisão, suspendendo a sua 
execução, por aplicação do CP na versão da Lei nº 
59/2007, de 4 de Setembro, considerada 
concretamente mais favorável ao arguido, mas não 
determinou que a suspensão fosse acompanhada do 
regime de prova, a Relação, havendo apenas recurso 
do condenado, apesar de reduzir a pena para 4 anos 
de prisão, não pode determinar o regime de prova, 
não obstante este, à luz da lei aplicada, ser obrigatório 
em função da medida da pena. 

Rec. Penal nº 4284/08 – 1ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

Maria do Carmo Silva Dias 
Paulo Valério  

 
 
6289 
CRIME CONTINUADO 
CASO JULGADO 
 
Sumário 
Os factos praticados depois do trânsito em julgado de 
decisão condenatória por crime continuado, não 
podem integrar-se na referida continuação criminosa. 

 
Rec. Penal nº 4223/08 – 1ª Sec.  

     Data – 01/10/2008 
Manuel Braz 
André da Silva 
Baião Papão 
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6290 
ALTERAÇÃO DA PENA PELO TRIBUNAL SUPERIOR  
SUSPENSÃO DA PENA 
 
Sumário 
I- A actividade judicial de determinação da pena é 
juridicamente vinculada. 
II- O procedimento, as operações e a aplicação dos 
princípios gerais de determinação da pena só são 
susceptíveis de revista pelo tribunal superior quando 
tiverem sido violadas regras da experiência ou se a 
quantificação da pena se revelar de todo 
desproporcionada. 
 

Rec. Penal nº 2930/08 – 4ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

Maria Elisa Marques 
José Piedade 

 
 
 
 
6291 
AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DO  
ARGUIDO 
ADIAMENTO  
 
Sumário 
Só em caso de adiamento da audiência é que o juiz 
terá que fundamentar a decisão  
 

Rec. Penal nº 3956/08 – 4ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

Pinto Monteiro 
Coelho Vieira 

 
 
 
 
6292 
LIBERDADE CONDICIONAL 
PRESSUPOSTO MATERIAL E  
PRESSUPOSTO FORMAL DA SUA  
CONCESSÃO 
 
Sumário 
I- A concessão de liberdade condicional visa criar um 
período de transição entre a prisão e a liberdade, 
destinado a permitir que o condenado recobre o 
sentido de orientação enfraquecido devido à reclusão 
II- A sua atribuição depende da formulação de um 
juízo de prognose favorável sobre o comportamento 
futuro do condenado em liberdade.  
III- É neste juízo favorável que radica o elemento 
material da liberdade condicional, radicando o seu 
elemento formal no cumprimento de metade da pena, 
no mínimo de seis meses. 
 

Rec. Penal nº 4987/08 – 4ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

Airisa Caldinho 
 Cravo Roxo 
 
 
 
 
6293 
MEDIDAS DE COAÇÃO 
PRISÃO PREVENTIVA 
CONSTITUCIONALIDADE DAS  
MEDIDAS DE COAÇÃO, FACE AO  
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE  
INOCÊNCIA 
 
Sumário 
I- As medidas de coação, meios processuais de 
limitação da liberdade individual dos arguidos, estão 

sujeitas a apertados limites quanto à possibilidade da 
sua aplicação. 
II- A aplicação de qualquer uma destas medidas, com 
excepção do TIR, depende da verificação das 
condições gerais previstas nos art. 192º e 204º do 
C.P.P. e a medida de prisão preventiva depende, para 
além disso, dos pressupostos específicos do art. 202º 
do C.P.P.  
III- A aplicação de medida de coação não colide com o 
princípio da presunção de inocência.  
 

Rec. Penal nº 5041/08 – 4ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

Olga Maurício 
Jorge Jacob 

 
 
 
 
6294 
CONFISSÃO DO ARGUIDO 
 
Sumário 
Se no decurso da audiência e depois das declarações 
do arguido o juiz, por despacho ditado para a acta, 
declara que o “arguido confessou integralmente e sem 
reservas” tem-se a confissão por realizada se o 
arguido não se opuser a tal declaração, de imediato. 
 

Rec. Penal nº 1210/08 – 4ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

António Gama 
Abílio Ramalho 

 
 
 
 
6295 
INSUFICIÊNCIA DO INQUÉRITO OU DA 
INSTRUÇÃO  
SENTENÇA  
RECURSO DA MATÉRIA DE FACTO 
SUCESSÃO DE LEIS INCRIMINADORAS 
 
Sumário 
I- Não ocorre nulidade do inquérito ou da instrução 
por falta de realização de prova pericial demonstrativa 
de que determinado documento é falso porque esta 
prova pode ser feita por outros meios. 
II- Da matéria de facto provada e não provada apenas 
têm que constar da sentença os factos, dentre os 
constantes da acusação, do pedido civil, da(s) 
contestação(ões) e resultantes da discussão da causa, 
que tiverem interesse para a decisão. 
III- Para se terem como provados os elementos de um 
crime o tribunal pode socorrer-se de prova indirecta, 
nomeadamente quanto à demonstração do dolo. 
 

Rec. Penal nº 3337/08 – 4ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

Pinto Monteiro 
Coelho Vieira 
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6296 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
AUDIÇÃO PESSOAL DO ARGUIDO SOBRE A 
QUESTÃO 
 
Sumário 
I- A não audição pessoal do arguido na fase incidental 
do processo penal que tenha por objecto a 
reapreciação dos condicionalismos da suspensão da 
execução da pena não configura qualquer vício de 
nulidade, sanável ou insanável, antes mera 
irregularidade. 
II- O direito de ser ouvido pelo tribunal basta-se com 
o proporcionalmente da oportunidade de se pronunciar 
sobre a questão. 
 

Rec. Penal nº 1017/08 – 4ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

Abílio Ramalho 
 Custódio Silva 
 
 
 
 
 
6297 
OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA 
 
Sumário 
O crime de ofensa à integridade física simples abrange 
qualquer ofensa no corpo ou na saúde e pode ocorrer 
mesmo que o ofendido não tenha sofrido qualquer 
lesão corporal. 
 

Rec. Penal nº 3690/08 – 4ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

Maria Elisa Marques 
José Piedade 

 
 
 
 
6298 
DIFAMAÇÃO 
 
Sumário 
Tendo o arguido proferido as expressões ofensivas em 
sede de julgamento, quando estava a ser ouvido como 
testemunha, daqui resulta que a imputação não foi 
feita de modo voluntário, antes o foi ao abrigo de uma 
imposição legal, que determina que as testemunhas 
têm que dizer a verdade. 
 

Rec. Penal nº 4216/08 – 4ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

Maria Elisa Marques 
José Piedade 

 
 
 
 
6299 
INSUFICIÊNCIA DA MATÉRIA DE FACTO 
DECISÃO 
 
Sumário 
Verifica-se o vício de insuficiência para a decisão da 
matéria de facto provada, referido na al. a) do n.º 2 
do art. 410º do CPP, se do texto da decisão recorrida 
se constata que nada se provou relativamente à 
situação social, pessoal e económica dos arguidos, que 
não estiveram presentes durante o julgamento. 
 

Rec. Penal nº 4048/08 – 1ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

Maria Leonor Esteves 
Vasco Freitas 

 

6300 
ABUSO DE CONFIANÇA FISCAL 
IVA 
 
Sumário 
I - O IVA é devido desde a respectiva venda, 
facturação, liquidação e declaração aos serviços, e não 
desde o momento do pagamento da transacção que 
lhe deu origem.  
II - Por isso, o pagamento do IVA liquidado e 
declarado é exigível logo que decorra o respectivo 
prazo, tenha ou não sido recebido do devedor 
seguinte. 
 

Rec. Penal nº 2659/08 – 4ª Sec.  
     Data – 01/10/2008 

Cravo Roxo 
Álvaro Melo 

 
 
 
 
6301 
DIFAMAÇÃO 
 
Sumário 
Acerca do que pode ser ofensivo da honra e da 
consideração, é comum a todos os meios e países a 
exigência de respeito de um mínimo de dignidade e 
bom nome. Para além deste mínimo, existe, porém, 
certa variedade de concepções, da qual resulta que 
palavras ou actos considerados ofensivos da honra ou 
bom nome em certo país, em certo ambiente e em 
certo momento, não são assim avaliados em lugares e 
condições diferentes.  

 
Rec. Penal nº 4859/08 – 1ª Sec.  

     Data – 01/10/2008 
Jorge França  
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
6302 
CRIME 
AMEAÇA 
 
Sumário 
Não comete o crime de ameaça o arguido que, 
pretendendo agredir o assistente com uma enxada que 
trazia na altura, ao mesmo tempo dizia “eu hei-de 
matar-te” e “vais ficar com as tripas de fora”, pois tais 
palavras, contemporâneas da acção, foram, no 
contexto exposto, o acompanhamento e o 
complemento verbal de uma acção física presente e 
não a ameaça de um mal futuro. 

 
Rec. Penal nº 3605/08 – 1ª Sec.  

     Data – 08/10/2008 
Paulo Valério 
Luís Teixeira 

 
 
 
6303 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
ALCOOLEMIA 
 
Sumário 
Quando a detecção de álcool é feita através de análise 
de sangue, não há lugar a contraprova. 
 

Rec. Penal nº 4617/08 – 4ª Sec.  
     Data – 08/10/2008 

Olga Maurício 
Jorge Jacob 
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6304 
CRIME 
OFENSAS Á INTEGRIDADE FÍSICA 
ASSISTENTE 
LEGITIMIDADE 
 
Sumário 
O assistente que apenas deduziu acusação particular 
por um crime de injúria tem legitimidade para recorrer 
da absolvição do arguido, relativamente ao crime de 
ofensa à integridade física, mesmo que não tenha 
deduzido acusação autónoma nem aderido à acusação 
do MP, quanto a esse crime. 
 

Rec. Penal nº 3878/08 – 1ª Sec.  
     Data – 08/10/2008 

Paulo Valério 
Luís Teixeira 

 
 
 
6305 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
ALCOOLEMIA 
 
Sumário 
Os erros máximos admissíveis a que se refere a 
Portaria nº 1556/2007 não devem ser considerados 
pelo julgador, mas apenas nos procedimentos de 
homologação e ulterior verificação dos alcoolímetros. 
 

Rec. Penal nº 3776/08 – 4ª Sec.  
     Data – 08/10/2008 

Jorge Jacob 
Artur Oliveira 

 
 
 
6306 
INDEMNIZAÇÃO 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
 
Sumário 
É adequado fixar em € 55 000,00 a indemnização pela 
perda do direito à vida de uma jovem de 24 anos, 
professora do ensino secundário, saudável e com 
gosto pela vida. 
 

Rec. Penal nº 3999/08 – 4ª Sec.  
     Data – 08/10/2008 

Jorge Jacob 
Artur Oliveira 

 
 
 
6307 (Texto Integral) 
SEGREDO DE JUSTIÇA 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
Sumário 
I - O Ministério Público no despacho a que se refere o 
nº 3 do art. 86º do Código de Processo Penal deve 
indicar os motivos de facto que permitam perceber 
quais as razões pelas quais entende que, nesse 
concreto inquérito, os interesses da investigação ou os 
direitos dos sujeitos processuais justificam a 
determinação do segredo de justiça. 
II - Não constando, porém, essa fundamentação 
concreta do despacho do Ministério Público, o juiz de 
instrução se, por meio da consulta dos elementos dos 
autos, puder concluir que é caso de excepcionalmente 
sujeitar o inquérito a segredo de justiça, deve validar 
aquele despacho. 
 

Rec. Penal nº 5570/08 – 1ª Sec.  
     Data – 15/10/2008 

Maria do Carmo Silva Dias 
Paulo Valério 

6308 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 
 
Sumário 
Tendo sido decidido, por sentença transitada em 
julgado, suspender a execução da pena de prisão por 
período superior à medida da pena, por aplicação do 
n.º 5 do art. 50º do CP, na redacção anterior à 
vigência da Lei 59/2007, de 4 de Setembro, pode o 
Juiz, após a entrada em vigor deste diploma, reduzir 
oficiosamente o período de suspensão, aplicando o n.º 
5 do art. 50º, na actual redacção. 
 

Rec. Penal nº 4191/08 – 1ª Sec.  
     Data – 15/10/2008 

Paulo Valério 
Luís Teixeira 

 
 
 
6309 
DECISÃO INSTRUTÓRIA 
NULIDADE 
PRINCÍPIO DA PLENITUDE DA  
ASSISTÊNCIA DOS JUÍZES 
 
Sumário 
Não viola o princípio da plenitude da assistência dos 
juízes a intervenção de dois juízes na fase da 
instrução. 
 

Rec. Penal nº 2776/08 – 4ª Sec.  
     Data – 15/10/2008 

Cravo Roxo 
Álvaro de Melo 

 
 
 
6310 
RECURSO 
PRAZO 
CORRECÇÃO DA DECISÃO 
 
Sumário 
A correcção da sentença não interfere com o decurso 
do prazo para recorrer dela. 
 

Rec. Penal nº 4980/08 – 4ª Sec.  
     Data – 15/10/2008 

Custódio Silva 
 
6311 
EXTINÇÃO DA SOCIEDADE 
REGISTO COMERCIAL 
 
Sumário 
I- A declaração de falência/insolvência não extingue a 
sociedade. Esta declaração determina a abertura da 
fase de liquidação e é no termo desta fase que a 
sociedade se extingue. 
II- O registo comercial não é constitutivo, mas 
meramente declarativo: visa dar publicidade à 
situação jurídica da sociedade, pelo que os factos 
sujeitos a registo, ainda que não registados, podem 
ser invocados e produzem efeitos em processo de 
natureza criminal. 
 

Rec. Penal nº 3832/08 – 1ª Sec.  
     Data – 15/10/2008 

Donas Botto 
Luís Ramos 

 
 
 
 
 
 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 32 

 40  

6312 
DESPACHO DE PRONÚNCIA 
 
Sumário 
Para a decisão de pronunciar a lei não se basta com 
um mero juízo subjectivo, antes exigindo um juízo 
objectivo assente na prova indiciária recolhida e 
constante dos autos, em termos de resultar da 
respectiva apreciação crítica uma convicção razoável 
da responsabilidade do arguido pelos factos imputados 
na acusação. 
 

Rec. Penal nº 2927/08 – 4ª Sec.  
     Data – 15/10/2008 

Jorge Jacob 
Artur Oliveira 

 
 
 
6313 
PROVA INDICIÁRIA 
JOVEM DELINQUENTE 
 
Sumário 
I- A prova indiciária é uma prova indirecta e dela 
induz-se, por raciocínio alicerçado em regras de 
experiência comum ou da ciência ou da técnica, o 
facto probando. A prova deste reside na inferência do 
facto conhecido – indício ou facto indiciante – para o 
facto desconhecido a provar, ou tema último da prova. 
É do facto indiciante que se infere um facto conclusivo 
quanto ao facto probando, juridicamente relevante no 
processo. 
II- A atenuação especial da pena e a substituição da 
pena de prisão até 2 anos por medida de correcção, 
previstas no D.L. 401/82, de 23/9, não operam 
automaticamente, sendo necessário que se estabeleça 
positivamente que há sérias razões para crer que da 
atenuação especial resultam vantagens para a 
reinserção social do jovem delinquente, no primeiro 
caso, e que das circunstâncias do caso e da 
personalidade do jovem resulte que a prisão não se 
mostra necessária nem conveniente à sua reinserção 
social, no segundo. 
 

Rec. Penal nº 3730/08 – 4ª Sec.  
     Data – 15/10/2008 

Isabel Pais Martins 
Pinto Monteiro 

 
 
 
6314 
INSUFICIÊNCIA PARA A DECISÃO DA MATÉRIA 
DE FACTO PROVADA 
ERRO NOTÓRIO NA APRECIAÇÃO DA PROVA 
 
Sumário 
I- Para se verificar a procedência do vício da 
insuficiência para a decisão da matéria de facto 
provada é necessário que os factos dados como 
provados não integrem os dispositivos legais em que 
se sustenta a condenação. Trata-se de insuficiência 
de factos, não de prova. 
II- Na invocação do erro notório na apreciação da 
prova o erro deve incidir na crítica dos factos 
provados, para que, através dela, se alcance o que 
deve ou não manter-se provado e não provado. 
 

Rec. Penal nº 4715/08 – 1ª Sec.  
     Data – 15/10/2008 

Correia de Paiva 
Manuel Braz 

 
 
 
 
 

6315 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
MEDIDA DA PENA 
 
Sumário 
I- Aceita-se que em julgamento o juiz corrija, em 
certos casos, o valor registado pelo alcoolímetro, 
deduzindo-lhe o valor do erro máximo admissível. 
II- Nos factores que importam para a determinação da 
medida da pena, a diferença entre uma taxa de álcool 
no sangue de 3,10 g/l e uma taxa de pelo menos 2,17 
g/l não se reflecte, de modo essencial, nem nas 
exigências de prevenção geral nem no grau de culpa 
do agente, por forma a que, com base nela, seja 
fundada a pretensão de agravação da medida das 
penas. 

Rec. Penal nº 3665/08 – 4ª Sec.  
     Data – 15/10/2008 

Isabel Pais Martins 
Pinto Monteiro 

 
 
6316 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
PROCURAÇÃO 
MANDATO 
NOTIFICAÇÃO AO MANDATÁRIO 
NOTIFICAÇÃO PESSOAL 
 
Sumário 
Se, num caso de impugnação judicial de decisão de 
autoridade administrativa em que o requerimento 
respectivo foi subscrito por advogado, não foi junta 
procuração, a notificação para os efeitos previstos no 
art. 40º, nº 2, do Código de Processo Civil deve ser 
feita ao arguido e ao advogado. 

Rec. Penal nº 4033/08 – 4ª Sec.  
     Data – 15/10/2008 

António Gama  
Abílio Ramalho 

 
 
 
6317 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
 
Sumário 
A circunstância de a Direcção-Geral de Viação haver 
sido substituída nas funções que lhe estavam 
cometidas no domínio das políticas de prevenção e 
segurança rodoviária e das contra-ordenações de 
trânsito pela Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária não implica a perda de validade dos 
analisadores aprovados por aquela primeira entidade. 

Rec. Penal nº 4848/08 – 4ª Sec.  
     Data – 15/10/2008 

Ernesto Nascimento 
 
 
 
 
6318 
TAXA DE ALCOOLEMIA 
 
Sumário 
I - Existindo um juízo técnico-científico que nos diz 
que determinado aparelho (alcoolímetro), mesmo sob 
controlo, tem sempre uma margem de erro (mínimo e 
máximo), o que há a fazer é corrigir esse erro, usando 
(porque se está no domínio do direito sancionatório) a 
certeza do erro mínimo. 
II - A confissão do arguido não pode abranger a 
concreta taxa, porque a mesma só é determinável por 
exame do aparelho (alcoolímetro). 

Rec. Penal nº 3607/08 – 1ª Sec.  
     Data – 15/10/2008 

Luís Teixeira 
José Carreto 
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6319 
SEGREDO DE JUSTIÇA 
 
Sumário 
I - O MP, quando decide a aplicação do segredo de 
justiça em nome dos interesses da investigação, tem 
de fundamentar, e não meramente afirmar, que esses 
interesses justificam a não publicidade do processo. 
II - É essa fundamentação que há-de permitir ao juiz 
de instrução fazer o seu próprio juízo sobre se o 
segredo de justiça é justificado pelas necessidades da 
investigação, com vista a validar ou não a 
determinação do MP. 
 

Rec. Penal nº 5207/08 – 1ª Sec.  
     Data – 22/10/2008 

Manuel Braz 
Francisco Marcolino  

 
 
 
 
6320 
ARGUIDO 
 
Sumário 
Em inquérito por crime público que não admite a 
constituição de assistente, se for proferido despacho 
de arquivamento, o arguido perde essa qualidade a 
partir da prolação desse despacho e não da 
comunicação que dele lhe deve ser feita. 

Rec. Penal nº 3736/08 – 4ª Sec.  
     Data – 22/10/2008 

António Gama  
 
 
 
6321 
SUSPENSÃO DO PROCESSO 
JUIZ DE INSTRUÇÃO 
 
Sumário 
Para efeitos de emitir despacho de concordância com a 
decisão de suspensão provisória do processo, do art. 
281º, nº 1, do C.P.P., o juiz de instrução deve apreciar 
os indícios existentes nos autos, da prática pelo 
arguido do crime que lhe é imputado. 
 

Rec. Penal nº 5774/08 – 1ª Sec.  
     Data – 22/10/2008 

Francisco Marcolino 
Élia São Pedro 

 
 
 
6322 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
PRESCRIÇÃO 
CONTAGEM DO PRAZO 
 
Sumário 
O início do prazo de prescrição do procedimento 
contraordenacional em caso de contra-ordenação de 
execução permanente tem lugar no dia em que cessar 
a sua prática. 
 

Rec. Penal nº 5248/08 – 1ª Sec.  
     Data – 22/10/2008 

Francisco Marcolino 
Élia São Pedro 

 
 
 
 
 
 
6323 
FORTES INDÍCIOS 

Sumário 
A exigência legal da existência de “fortes indícios” da 
prática de um crime numa fase em que a investigação 
ainda está em curso satisfaz-se com a possibilidade 
de, com base na prova até então adquirida, relacionar 
de forma idónea e suficiente o agente apontado com o 
concreto ilícito em investigação. 
 

Rec. Penal nº 5609/08 – 1ª Sec.  
     Data – 22/10/2008 

Eduarda Lobo 
Correia de Paiva 

 
 
 
6324 
CRIME DE OFENSA À INTEGRIDADE  
FÍSICA 
COMPARTICIPAÇÃO 
AUTORIA SUCESSIVA 
 
Sumário 
I- A circunstância de o ofendido ser agredido pelo 
arguido e logo a seguir pela esposa daquele não 
integra actuação conjunta e não configura, portanto, 
um caso de comparticipação para efeitos do nº 3 do 
art. 115º do Código Penal. 
II- Esta situação enquadra-se, sim, na figura da 
autoria sucessiva. 
 

Rec. Penal nº 4768/08 – 1ª Sec.  
     Data – 22/10/2008 

Jorge França 
Paula Guerreiro 

 
 
 
6325 
INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E  
SEGURANÇA SOCIAL 
DIREITO A SER REEMBOLSADO 
SUBSÍDIO DE MORTE 
PENSÃO DE SOBREVIVÊNCIA 
 
Sumário 
O montante pago a título de subsídio por morte não 
tem de ser deduzido do valor indemnizatório fixado 
para o dano patrimonial decorrente das despesas com 
o funeral. 
A sub-rogação legal do Instituto de Solidariedade e 
Segurança Social abrange a pensão de sobrevivência e 
o subsídio por morte. 
 

Rec. Penal nº 2547/08 – 4ª Sec.  
     Data – 22/10/2008 

José Piedade 
Airisa Caldinho 

 
 
 
 
6326 
ABUSO DE CONFIANÇA FISCAL 
 
Sumário 
Para o preenchimento do tipo criminal de abuso de 
confiança fiscal não é imprescindível a apreensão 
material das quantias pelo agente, bastando que elas, 
em vez de serem entregues à administração fiscal, 
sejam desviadas para outros fins, designadamente 
para fazer face a outros encargos lícitos da empresa. 
 

Rec. Penal nº 3921/08 – 1ª Sec.  
     Data – 22/10/2008 

Jorge França  
Paula Guerreiro 
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6327 (Texto Integral) 
JOGO DE FORTUNA E AZAR 
 
Sumário 
Jogos de fortuna ou azar são apenas os tipificados no 
art. 4º, nº 1, do DL nº 422/89, de 2 de Dezembro. 
 

Rec. Penal nº 2889/08 – 4ª Sec.  
     Data – 29/10/2008 

António Gama  
Abílio Ramalho 

 
 
 
6328 
PROVAS 
PROVA PERICIAL 
 
Sumário 
Porque na fase do julgamento só devem realizar-se os 
exames que se afigurem necessários para habilitar o 
julgador a uma decisão justa, deve ser indeferido o 
pedido de realização de perícia médico-legal 
psiquiátrica quando ao tribunal não se suscitam 
dúvidas sobre a integridade mental do arguido. 

 
Rec. Penal nº 5120/08 – 4ª Sec.  

     Data – 29/10/2008 
António Gama  
Abílio Ramalho 

 
 
 
 
6329 
FALSIFICAÇÃO 
CHEQUE 
 
Sumário 
A conduta do arguido que dolosamente falsificou o 
endosso de um cheque que recebeu, para entregar ao 
destinatário, integra sempre a falsificação de 
documento prevista no n.º 3 do art. 256º do CP, isto 
é, o crime é punido na forma qualificada. 
 

Rec. Penal nº 4711/08 – 1ª Sec.  
     Data – 29/10/2008 

Maria do Carmo Silva Dias  
Paulo Valério 

 
 
 
6330 
GRAVAÇÃO DA PROVA 
NULIDADE 
ARGUIÇÃO 
PRAZO 
 
Sumário 
I - A imperceptibilidade do conteúdo das gravações da 
prova constitui nulidade. 
II - O prazo para arguir esse vício é de 10 dias e 
inicia-se no dia em que os suportes técnicos com o 
registo das gravações ficam à disposição do sujeito 
processual interessado. 
 

Rec. Penal nº 4934/08 – 4ª Sec.  
     Data – 29/10/2008 

Maria Elisa Marques  
José Piedade (não voto a decisão, conforme 
declaração que junto) 
Teixeira Pinto 

 
 
 
6331 
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA  
EXECUÇÃO DA PENA 

Sumário 
Quando se equacione a revogação da suspensão da 
execução da pena de prisão com fundamento na alínea 
b) do nº 1 do art. 56º do Código Penal, se a análise 
das circunstâncias do cometimento do novo crime e as 
diligências realizadas não esclarecem cabalmente o 
tribunal, este deverá proceder à audição presencial do 
condenado, desde que não se torne desajustada em 
face de dificuldades na sua realização. 
 

Rec. Penal nº 4620/08 – 4ª Sec.  
     Data – 29/10/2008 

Artur Oliveira 
Maria Elisa Marques  

 
 
 
6332 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
PENA ACESSÓRIA 
PROIBIÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO 
MOTORIZADO 
NULIDADE DE SENTENÇA 
 
Sumário 
I - A sentença que condena pela prática do crime de 
condução em estado de embriaguez, se não aplica a 
pena acessória de proibição de conduzir veículos com 
motor e nada diz sobre a matéria, não obstante a 
acusação referir o art. 69º, nº 1, alínea a), do Código 
Penal como uma das disposições legais aplicáveis, 
enferma da nulidade prevista no art. 379º, nº 1, 
alínea c), do Código de Processo Penal. 
II - O tribunal de recurso pode suprir essa nulidade. 

Rec. Penal nº 3913/08 – 1ª Sec.  
     Data – 29/10/2008 

Luís Teixeira 
José Carreto 

 
 
 
6333 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
REVOGAÇÃO 
AUDIÇÃO DO CONDENADO 
Sumário 
A decisão de revogar a suspensão da execução da 
pena de prisão, sem ouvir o condenado na presença 
do técnico que apoia e fiscaliza o cumprimento das 
condições da suspensão, integra a nulidade prevista 
no art.119º, al. c) do CPP (“ausência do arguido … nos 
casos m que a lei exigir a respectiva comparência”). 

Rec. Penal nº 4770/08 – 1ª Sec.  
     Data – 29/10/2008 

Manuel Braz 
Francisco Marcolino  

 
 
 
6334 
JOGO DE FORTUNA E AZAR 
 
Sumário 
Os traços distintivos essenciais dos jogos em 
máquinas serem de fortuna e azar ou modalidades 
afins passam ou por haver pagamento directo de 
prémios em fichas ou moedas ou por serem 
desenvolvidos temas próprios dos jogos de fortuna ou 
azar. 
 

Rec. Penal nº 4144/08 – 4ª Sec.  
     Data – 29/10/2008 

Isabel Pais Martins 
Pinto Monteiro 
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6335 
DECLARAÇÕES PARA MEMÓRIA  
FUTURA 
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO 
 
Sumário 
As declarações para memória futura, se tiverem sido 
tomadas sem integral respeito pelo contraditório, só 
valem como prova em julgamento se ali forem lidas. 

Rec. Penal nº 4505/08 – 1ª Sec.  
     Data – 29/10/2008 

Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 

 
 
 
6336 (Texto Integral) 
OFENSAS À HONRA 
 
Sumário 
Para determinar se certa expressão, imputação ou 
formulação de juízos de valor têm relevância típica no 
âmbito dos crimes contra a honra há que considerar o 
contexto em que o agente actuou, as razões que o 
levaram a agir como agiu, a maior ou menor 
adequação social do seu comportamento, etc. 

Rec. Penal nº 4658/08 – 4ª Sec.  
     Data – 05/11/2008 

Pinto Monteiro 
Coelho Vieira 

 
 
 
6337 
VÍCIO DA INSUFICIÊNCIA PARA A  
DECISÃO DA MATÉRIA DE FACTO  
PROVADA 
 
Sumário 
Se perante uma acusação pela prática do crime de 
dano o arguido põe em causa a propriedade da coisa 
danificada e se na decisão nada se diz sobre esta 
questão da propriedade, verifica-se o vício da 
insuficiência para a decisão da matéria de facto 
provada 

Rec. Penal nº 1637/08 – 1ª Sec.  
     Data – 05/11/2008 

Maria Leonor Esteves 
Vasco Freitas 

 
 
 
6338 
INSTRUÇÃO CRIMINAL 
DECISÃO INSTRUTÓRIA 
 
Sumário 
Se: a) o Ministério Público deduziu acusação contra 6 
arguidos imputando-lhes a prática de um crime de 
homicídio por negligência na pessoa de um menor, 
cuja morte foi causada por afogamento num lago; b) 
se a imputação desse crime se baseou na violação do 
dever de vigilância em relação a 3 arguidos – pai e 
avós do menor – e na falta de vedação e drenagem do 
lago em relação aos outros 3; c) se foi requerida a 
abertura de instrução apenas pelos avós do menor, 
pretendendo provar que não violaram o dever de 
guarda, a decisão instrutória não pode abranger os 
arguidos que não requereram a instrução. 
 

Rec. Penal nº 3879/08 – 4ª Sec.  
     Data – 05/11/2008 

Olga Maurício 
Jorge Jacob 

 
 
 
 

6339 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
FALTA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO 
FALTA DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
 
Sumário 
A contra-ordenação prevista para a construção sem 
licenciamento prévio e a contra-ordenação prevista 
para o uso (ocupação) da mesma construção, sem a 
necessária licença de habitabilidade ou de ocupação, 
estão entre si numa relação de acumulação material, 
uma vez que os bens jurídicos que protegem também 
são diferentes (qualidade ambiental e correcto 
ordenamento do território, na construção sem 
licenciamento e segurança dos cidadãos, na falta de 
licença de utilização). 

Rec. Penal nº 5211/08 – 1ª Sec.  
     Data – 05/11/2008 

Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 

 
 
 
6340 
NULIDADE DE SENTENÇA 
NULIDADE SANÁVEL 
 
Sumário 
Não é de conhecimento oficioso a nulidade prevista no 
art. 379º, nº 1, alínea a), do Código de Processo 
Penal.  

Rec. Penal nº 3564/08 – 4ª Sec.  
     Data – 12/11/2008 

António Gama  
Abílio Ramalho 

 
 
 
6341 
PROVA TESTEMUNHAL 
CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO 
 
Sumário 
A credibilidade dos depoimentos há-de ser 
averiguada no confronto do conteúdo concreto da 
sua descrição dos factos, da motivação e do 
interesse de cada um nos factos, por forma a 
afastar aquela credibilidade dos depoimentos se 
houver a percepção que os mesmos estavam 
concertados, no sentido de alterarem a verdade ou 
criarem uma realidade virtual. 

Rec. Penal nº 3684/08 – 4ª Sec.  
     Data – 12/11/2008 

Ernesto Nascimento 
Olga Maurício 

 
 
 
6342 
DIREITO DE AUTOR 
CRIME DE CONTRAFACÇÃO 
 
Sumário 
I- O direito de autor não incide sobre o tema ou sobre 
a ideia, mas sim sobre a forma dada ao tema ou à 
ideia. 
II- Para que uma obra literária, artística ou científica 
possa usufruir de protecção legal basta que haja sido 
exteriorizada sob qualquer forma apreensível pelos 
sentidos. 
III- Para que se verifique o crime de contrafacção é 
necessário que ocorra a reprodução não autorizada de 
uma obra ou prestação e que o autor da reprodução a 
apresente como sua. 

Rec. Penal nº 2511/08 – 4ª Sec.  
     Data – 12/11/2008 

Coelho Vieira 
Ângelo Morais 
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6343 
SEGREDO DE JUSTIÇA 
 
Sumário 
Há fundamento bastante para determinar a aplicação 
do segredo de justiça no inquérito, nos termos do nº 3 
do art. 86º do Código de Processo Penal, se o crime 
em investigação é o de violência doméstica, a ofendida 
reside com o arguido e existe receio de que este 
exerça pressão sobre eventuais testemunhas a arrolar. 

 
Rec. Penal nº 6224/08 – 1ª Sec.  

     Data – 19/11/2008 
Élia São Pedro 
Donas Botto (vencido nos termos da 
declaração que junto) 
Baião Papão 

 
 
 
6344 
INFRACÇÃO FISCAL 
SUSPENSÃO 
PROCESSO 
 
Sumário 
Se os arguidos condenados por crime de fraude fiscal 
impugnaram judicialmente perante o tribunal 
administrativo e fiscal as liquidações dos impostos de 
que depende a existência daquele crime, pedindo a 
respectiva anulação, deve suspender-se o processo 
penal em que ocorreu aquela condenação até ao 
trânsito em julgado da sentença que decida a 
impugnação. 

 
Rec. Penal nº 1639/08 – 4ª Sec.  

     Data – 19/11/2008 
Custódio Silva 
Ernesto Nascimento 

 
 
 
6345 
ALTERAÇÃO NÃO SUBSTANCIAL DOS FACTOS 
ACUSAÇÃO 
 
Sumário 
I - Nos termos do n.º 1 do art. 358º do CPP, só há que 
desencadear o mecanismo processual aí previsto se se 
verificar uma alteração “com relevo para a decisão da 
causa”, uma alteração em relação à qual se coloque a 
necessidade de dar ao arguido a oportunidade de 
“preparação da defesa”. 
II - Tal não acontece quando a diferença entre a 
acusação e a sentença se limita a uma melhor 
concretização do local da condução, não envolvendo 
novos factos em relação aos quais haja necessidade de 
o arguido apresentar defesa. 

 
Rec. Penal nº 5244/08 – 1ª Sec.  

     Data – 19/11/2008 
Manuel Braz 
Francisco Marcolino  

 
 
 
6346 
PRINCÍPIO DA INVESTIGAÇÃO 
PROVAS 
 
Sumário 
Se o tribunal indeferiu um requerimento do arguido 
pedindo a produção de prova não constante da 
acusação, da pronúncia ou da contestação, por a 
considerar desnecessária, o meio para reagir contra 
essa decisão é a interposição de recurso, e não a 
arguição da nulidade prevista no art. 120º, nº 2, 
alínea d), do Código de Processo Penal. 

 
Rec. Penal nº 4712/08 – 4ª Sec.  

     Data – 19/11/2008 
Custódio Silva 
Ernesto Nascimento 

 
 
 
6347 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
CONDIÇÃO 
INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
Tendo havido condenação em indemnização, no 
processo penal ou em processo civil, não pode 
subordinar-se a suspensão da execução da pena de 
prisão ao pagamento de quantia superior ao montante 
daquela condenação. 

 
Rec. Penal nº 3075/08 – 4ª Sec.  

     Data – 19/11/2008 
António Gama  
Abílio Ramalho 

 
 
 
6348 
LENOCÍNIO 
CONSTITUCIONALIDADE 
 
Sumário 
Não viola a Constituição a opção legislativa de 
incriminar as condutas previstas no art. 170º do 
Código Penal, na versão anterior à que resultou da Lei 
nº 59/2007, de 4 de Setembro. 

 
Rec. Penal nº 3995/08 – 4ª Sec.  

     Data – 19/11/2008 
Ernesto Nascimento 
Olga Maurício 

 
 
 
6349 (Texto Integral) 
PRISÃO SUBSIDIÁRIA 
CUMPRIMENTO 
 
Sumário 
É ilegal a decisão que determina o cumprimento da 
prisão subsidiária em regime de permanência na 
habitação. 
 

Rec. Penal nº 3400/08 – 4ª Sec.  
     Data – 26/11/2008 

Abílio Ramalho 
Custódio Silva 

 
 
 
6350 (Texto Integral) 
CRIME DE FURTO 
 
Sumário 
I - O prejuízo não é elemento típico do crime de furto. 
II - O valor da coisa subtraída não é elemento 
normativo do tipo de furto, antes funcionando, quando 
atinge determinado quantitativo (“valor elevado” ou 
“valor consideravelmente elevado”), como 
circunstância qualificativa. Daí que a configuração de 
um ilícito como furto não precisa sempre da indicação 
do valor da coisa subtraída, antes tudo dependendo do 
conjunto dos factos apurados no caso concreto. 
 

Rec. Penal nº 5220/08 – 1ª Sec.  
     Data – 26/11/2008 

Maria do Carmo Silva Dias  
Paulo Valério  



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 32 

 45 

6351 
DENÚNCIA  
UTILIZAÇÃO ABUSIVA DO PROCESSO 
 
Sumário 
Uma queixa que se limita a afirmar que os bens 
enumerados em inventário para o qual remete 
desapareceram – inventário este extenso, só 
perceptível com recurso a meios contabilísticos e 
contendo, indiscriminadamente, produtos que 
desapareceram e produtos a mais – traduz-se em 
uso abusivo do processo, sancionado pelo nº 5 do 
art. 277º do C.P.P. 
 

Rec. Penal nº 6419/08 – 4ª Sec.  
     Data – 26/11/2008 

Airisa Caldinho 
Cravo Roxo 

 
 
 
 
6352 
SUSPENSÃO DA PENA  
SUCESSÃO DE LEIS 
APRECIAÇÃO OFICIOSA  
 
Sumário 
Num período de suspensão total de 2 anos, decorridos 
que sejam 15 meses de suspensão em pena de prisão 
fixada em 15 meses pode o juiz, oficiosamente, 
declarar a extinção da pena, por via da consideração 
da nova redacção do nº 5 do art. 50º do Código Penal. 
 

Rec. Penal nº 5741/08 – 4ª Sec.  
     Data – 26/11/2008 

Airisa Caldinho 
Cravo Roxo 

 
 
6353 
RECLAMAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO 
 
Sumário 
O Ministério Público não tem legitimidade para 
reclamar para a conferência de decisão sumária que 
julgue recurso interposto pelo arguido. 
 

Rec. Penal nº 5063/08 – 4ª Sec.  
     Data – 26/11/2008 

Custódio Silva 
Ernesto Nascimento 

 
 
 
6354 
CRIME DE RESISTÊNCIA 
COACÇÃO DE FUNCIONÁRIO 
 
Sumário 
Integra o conceito de violência para o efeito previsto 
no art. 347º do Código Penal a acto de empurrar e 
desferir palmadas no peito dos agentes policiais com a 
finalidade de os impedir, ainda que sem êxito, de 
concretizarem a acção policial. 
 

Rec. Penal nº 5669/08 – 1ª Sec.  
     Data – 26/11/2008 

Maria do Carmo Silva Dias  
Paulo Valério  

 
 
 
 
 
 

6355 
REENVIO DO PROCESSO 
TRIBUNAL COMPETENTE 
IMPEDIMENTO 
 
Sumário 
Tendo o processo sido reenviado para novo 
julgamento, mesmo que só relativamente a algumas 
questões, está impedido de intervir no novo 
julgamento qualquer dos juízes que tiver participado 
no anterior. 
 

Rec. Penal nº 5184/08 – 4ª Sec.  
     Data – 26/11/2008 

Ernesto Nascimento 
Olga Maurício 

 
 
 
 
6356 
SEGREDO DE JUSTIÇA 
 
Sumário 
Com vista à validação da decisão em que determina a 
aplicação do segredo de justiça no inquérito, nos 
termos do nº 3 do art. 86º do Código de Processo 
Penal, o Ministério Público tem de indicar naquela 
decisão os elementos concretos que, em seu entender, 
justificam a aplicação do segredo de justiça. 
 

Rec. Penal nº 5208/08 – 4ª Sec.  
     Data – 26/11/2008 

David Pinto Monteiro 
Teixeira Pinto 
Isabel Pais Martins (vencido conforme 
declaração de voto que junto) 

 
 
 
 
6357 
PROIBIÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO 
MOTORIZADO 
 
Sumário 
Ao contrário do que acontecia no âmbito da versão 
originária do art. 69º do Código Penal, não é 
actualmente admissível limitar a proibição de conduzir 
a determinada categoria de veículos com motor. 
 

Rec. Penal nº 5883/08 – 4ª Sec.  
     Data – 03/12/2008 

Pinto Monteiro 
Coelho Vieira 

 
 
 
 
6358 
ABERTURA DE INSTRUÇÃO 
 
Sumário 
É admissível formular convite ao assistente para suprir 
deficiências do seu requerimento para abertura de 
instrução relativas à demonstração da sua 
legitimidade, à identificação do arguido e às 
disposições legais aplicáveis. 
 

Rec. Penal nº 4305/08 – 4ª Sec.  
     Data – 03/12/2008 

José Piedade 
Airisa Caldinho 
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6359 
MEIO PARTICULARMENTE PERIGOSO 
 
Sumário 
Um taco de “basebol” de madeira usado para agredir 
fisicamente outrem pode constituir um “meio 
particularmente perigoso” para o efeito previsto no 
art. 132º, 2, al. g) do C. Penal e indicia a existência de 
especial censurabilidade ou perversidade do agente. 
 

Rec. Penal nº 5881/08 – 1ª Sec.  
     Data – 03/12/2008 

Manuel Braz 
Melo Lima 

 
 
 
 
 
6360 
ARMA PROIBIDA 
ARMA BRANCA 
 
Sumário 
Não é arma proibida uma «faca de borboleta» com 
lâmina de 9 cm. 
 

Rec. Penal nº 5701/08 – 4ª Sec.  
     Data – 03/12/2008 

Jorge Jacob 
Artur Oliveira 

 
 
 
 
 
6361 
TRÁFICO DE MENOR GRAVIDADE 
 
Sumário 
Preenche-se o crime de tráfico do art. 21º do DL nº 
15/93, de 22 de Janeiro, e não o de tráfico de menor 
gravidade do art. 25º desse diploma se o agente 
vendeu heroína e cocaína de 14 a 22 de Março de 
2007, utilizando nessa actividade um automóvel, tinha 
escondidas no veículo 10 embalagens de cocaína e 
guardava em casa 32 embalagens de heroína, 14 
embalagens de cocaína e artefactos destinados a fazer 
a dividir e embalar a droga. 
 

Rec. Penal nº 4306/08 – 4ª Sec.  
     Data – 03/12/2008 

José Piedade 
Maria Elisa Marques (como anterior relatora, 
voto vencida, conforme segue) 
Teixeira Pinto 

 
 
 
 
6362 
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTE 
DETENÇÃO PARA CONSUMO 
 
Sumário 
Não obstante a derrogação operada pelo art. 28º da 
Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro, o art. 40º, n.º 2, 
do DL 15/93,de 22/1, manteve-se em vigor não só 
“quanto ao cultivo”, como relativamente à aquisição 
ou detenção, para consumo próprio, de plantas, 
substâncias ou preparações compreendidas nas 
tabelas I a IV, em quantidade superior à necessária 
para o consumo médio individual durante o período de 
10 dias (Acórdão do STJ para fixação de jurisprudência 
n.º 8/2008, publicado no DR, Iª Série, de 5/8/2008). 
 

Rec. Penal nº 5257/08 – 1ª Sec.  
     Data – 10/12/2008 

Maria do Carmo Silva Dias 
Paulo Valério 

 
 
 
 
 
6363 
DIFAMAÇÃO 
PROVA DA VERDADE DOS FACTOS 
IN DUBIO PRO REO 
 
Sumário 
Não se aplica o princípio in dubio pro reo em relação à 
prova da verdade dos factos no âmbito da alínea b) do 
nº 2 do art. 180º do Código Penal. 
 

Rec. Penal nº 6092/08 – 4ª Sec.  
     Data – 10/12/2008 

Ernesto Nascimento 
Olga Maurício 

 
 
 
 
 
6364 
PROCESSO SUMARISSIMO 
REENVIO 
 
Sumário 
Se for ordenado o reenvio do processo nos termos do 
nº 1 do art. 398º, cabe ao Ministério Público escolher 
a forma de processo a seguir. 
 

Rec. Penal nº 5898/08 – 4ª Sec.  
     Data – 17/12/2008 

Olga Maurício 
Jorge Jacob 
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SOCIAL 
 
 
 
 
 

6365 
ACIDENTE DE TRABALHO 
CONTRATO DE SEGURO 
TRABALHADOR INDEPENDENTE 
 
Sumário 
O contrato de seguro de acidentes de trabalho dos 
trabalhadores independentes, ou seja, daqueles que 
exercem uma actividade por conta própria (sem 
estarem colocados numa posição de subordinação 
jurídica) também compreende os sinistros ocorridos no 
exercício da sua actividade profissional e pela qual o 
trabalhador estava seguro. 
 

Apelação nº 3393/07 – 4ª Sec. 
 Data – 08/09/2008 

Paula Leal Carvalho 
Machado da Silva 
Fernanda Soares (Vencida, por entender que 
o c. de seguro celebrado não abrange o caso 
em concreto). 

 
 
 
6366 
PRESCRIÇÃO 
ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA 
 
Sumário 
I- A absolvição da instância não obsta a que se 
proponha outra acção sobre o mesmo objecto (art. 
289º, n.º1 do CPC).  
II- Os efeitos civis derivados da propositura da acção, 
designadamente a interrupção da prescrição, mantêm-
se sempre, desde que a nova acção seja proposta 
entre as mesmas partes e a acção seja intentada, ou a 
citação levada a cabo, dentro do prazo estabelecido 
por lei.  
III- Se a absolvição da instância tiver ocorrido por 
facto “não imputável ao titular do direito” não se 
considera completada a prescrição antes de corridos 
dois meses a partir do trânsito em julgado daquela 
decisão (art. 327º, n.º 3 do CPC). 
 

Apelação nº 2035/08 – 4ª Sec. 
 Data – 08/09/2008 

Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 
Machado da Silva ( voto a decisão, por 
considerar não se verificar o pressuposto de 
que depende a aplicação da norma prevista 
no artº 327º, nº 3, do CC) 

 
 
 
 
 
6367 
CONTRATO DE TRABALHO 
RESCISÃO 
JUSTA CAUSA 
 
Sumário 
A violação culposa do direito do trabalhador à 
ocupação efectiva, apenas por um dia, não lhe confere 
o direito de rescindir o contrato de trabalho com justa 
causa. 
 

Apelação nº 1768/08 – 4ª Sec. 
 Data – 08/09/2008 

Paula Leal Carvalho 
Fernanda Soares 

Ferreira da Costa 
Domingos Morais 

 
 
 
 
 
6368 
ACIDENTE DE TRABALHO 
VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE 
SEGURANÇA 
 
Sumário 
O Regulamento de Segurança no Trabalho da 
Construção Civil apenas obriga ao emprego de 
andaimes, com guarda-corpos ou guarda-costas 
acoplados, nas obras em que os trabalhadores tenham 
de trabalhar a mais de 4 metros de altura. E o uso 
obrigatório dos meios de protecção individual, 
incluindo o cinto de segurança, é prescrito pelo técnico 
responsável ou pelo empregador, atentas as 
circunstâncias do caso concreto. 
 

Apelação nº 2883/08 – 4ª Sec. 
 Data – 15/09/2008 

Domingos Morais 
Fernandes Isidoro 
Albertina Pereira 

 
 
 
 
 
6369 (Texto Integral) 
CONTRATO DE TRABALHO A TERMO 
DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 
 
Sumário 
O lapso da ré, comunicando que a cessação do 
contrato de trabalho a termo ocorreria numa data que 
se situava 4 dias após a data correcta, não invalida a 
sua caducidade, se resultar dessa comunicação que a 
entidade patronal pretendeu a não renovação do 
contrato pela via da respectiva declaração da 
caducidade. 
 

Apelação nº 6933/08 – 4ª Sec. 
 Data – 22/09/2008 

Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 
Machado da Silva 

 
 
 
6370 (Texto Integral) 
SUSPENSÃO DO CONTRATO 
FALTAS INJUSTIFICADAS 
 
Sumário 
A obrigação de justificar as faltas ocorre apenas 
durante os primeiros trinta dias de inexecução do 
contrato de trabalho. Atingido este limite o contrato 
suspende-se, não existindo, durante o período da 
suspensão, o dever de assiduidade nem o de 
justificação das faltas - artigos 228º, 331º, 333º e 
334º do C. Trabalho. 
 

Agravo nº 2949/08 – 4ª Sec. 
 Data – 22/09/2008 

Ferreira da Costa 
Domingos Morais 
Fernandes Isidoro 
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6371 
CONTRATO DESPORTIVO 
DIREITOS DE IMAGEM 
 
Sumário 
Tendo as partes acordado que o contrato de direitos 
de imagem vigoraria enquanto vigorasse o contrato de 
trabalho desportivo, tal acordo implica que, tendo o 
autor rescindido o contrato de trabalho, tal rescisão 
“arrastasse” consigo o contrato de direitos de imagem, 
deixando o mesmo, assim, de vigorar. 
 

Apelação nº 2844/08 – 4ª Sec. 
 Data – 22/09/2008 

Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Domingos Morais 

 
 
 
6372 (Texto Integral) 
FÉRIAS 
ALARGAMENTO DO PERÍODO DE  
FÉRIAS 
 
Sumário 
O aumento da duração do período de férias em função 
da assiduidade do trabalhador, previsto no n.º 3 do 
art. 213º do C. do Trabalho, reporta-se ao consignado 
no n.º 1, isto é, ao período mínimo de 22 dias úteis e 
não a período superior que eventualmente tenha sido 
acordado entre o trabalhador e o empregador, ou 
decorrente da regulamentação colectiva. 
 
Agravo/Apelação nº 3612/08 – 4ª Sec. 
 Data – 29/09/2008 

Machado da Silva 
Ferreira da Costa 
Fernanda Soares (vencida quanto aos 
fundamentos expostos no agravo que 
conheceu da insuficiência da causa de pedir 
e impossibilidade do pedido). 

 
 
 
6373 (Texto Integral) 
CONTRATO DE TRABALHO A TERMO 
VALIDADE FORMAL 
 
Sumário 
I - A justificação da contratação a termo apenas 
através da referência ao “acréscimo excepcional da 
actividade da empresa”, limitando-se a reproduzir a 
terminologia legal e sem referir em concreto qualquer 
facto que a consubstancie, não dá cabal cumprimento 
ao disposto no art. 131º, 1, al. e) e 3 do Código do 
Trabalho. 
II - A consequência da omissão ou insuficiência da 
justificação apresentada é, nos termos do n.º 4 do art. 
131º do C. Trabalho, considerar-se o contrato como 
tendo sido celebrado sem termo. 

Apelação nº 2881/08 – 4ª Sec. 
 Data – 29/09/2008 

Paula Leal de Carvalho 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 

 
 
 
6374 
CONTRATO DE SEGURO GENÉRICO 
 
Sumário 
No contrato de “seguro genérico” não se indicam os 
nomes dos trabalhadores em folhas de remunerações, 
vulgo, folhas de férias, nem há o envio das mesmas à 
seguradora. Nesta modalidade, a cobertura do 
contrato, quanto aos trabalhadores seguros, respeita 

apenas aos que trabalham nas propriedades agrícolas 
do segurado, locais de risco devidamente identificados 
nas condições particulares. 
 

Apelação nº 3390/08 – 4ª Sec. 
 Data – 29/09/2008 

Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Domingos Morais 

 
 
 
6375 
MÁ FÉ 
 
Sumário 
Deve ser condenada como litigante de má-fé a autora 
que, sabendo (ou tendo obrigação de saber) que 
determinados documentos foram juntos aos autos 
durante uma sessão do julgamento, na qual se 
encontrava presente e de cuja junção foi notificada, 
não obstante sustenta nas alegações de recurso que a 
outra parte, apesar de notificada para tal, não juntou 
tais documentos. 
 

Apelação nº 1281/08 – 4ª Sec. 
 Data – 29/09/2008 

Domingos Morais 
Fernandes Isidoro 
Albertina Pereira 

 
 
 
6376 
PRESCRIÇÃO 
 
Sumário 
A participação-crime feita pela entidade patronal 
contra a trabalhadora, pelos mesmos factos que em 
acção emergente de contrato individual de trabalho 
pede a condenação desta a pagar-lhe uma 
indemnização pelos prejuízos causados, é um facto 
interruptivo da prescrição. 
 

Apelação nº 2534/08 – 4ª Sec. 
 Data – 29/09/2008 

Ferreira da Costa 
Domingos Morais 
Fernandes Isidoro 

 
 
 
6377 
PROCESSO 
EXECUÇÃO 
SUSPENSÃO 
 
Sumário 
Só há lugar à suspensão da execução, havendo 
processo de recuperação de empresa, nomeadamente 
com a medida de gestão controlada, quando a 
execução tenha sido instaurada antes do processo de 
recuperação. 
 

Apelação nº 2063/08 – 4ª Sec. 
 Data – 29/09/2008 

Ferreira da Costa 
Domingos Morais 
Fernandes Isidoro 
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6378 (Texto Integral) 
SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO 
SUSPENSÃO PREVENTIVA 
 
Sumário 
Sendo a suspensão preventiva do trabalhador uma 
faculdade concedida ao empregador, que ele pode 
exercer ou não, deve o mesmo assegurar ao 
trabalhador a retribuição na sua totalidade, não 
havendo assim qualquer razão para que o trabalhador 
deixe de auferir o subsídio de alimentação, como se 
estivesse ao serviço e até à data da declaração do 
despedimento, se este vier a ocorrer. 
 

Apelação nº 2882/08 – 4ª Sec. 
 Data – 06/10/2008 

Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Machado da Silva (vencido,  
conforme declaração “infra”) 
 
 

 
 
 
 
6379 
PRESCRIÇÃO 
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO 
CITAÇÃO 
ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA 
 
Sumário 
Para que seja aplicável o disposto no n.º 3 do art. 
327º do C. Civil, o motivo da absolvição da instância, 
por incompetência absoluta do tribunal, não deve ser 
imputável ao autor, o que acontece quando a 
complexidade da causa de pedir ou a dificuldade de 
interpretação da lei sobre a competência possam 
justificar o erro na escolha do Tribunal competente. 
 

Agravo nº 11/08 – 4ª Sec. 
 Data – 06/10/2008 

Machado da Silva 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 

 
 
 
6380 
REGISTO 
TRABALHO EXTRAORDINÁRIO  
 
Sumário 
A existência de horário de trabalho e de isenção de 
horário de trabalho não suprem a omissão da 
elaboração do registo do trabalho diário e semanal a 
que se refere o art. 162º do C. do Trabalho, uma vez 
que este preceito exige o registo do número de horas 
efectivamente trabalhadas em cada dia e em cada 
semana, sem necessidade de recorrer a outros mapas 
e sem necessidade de proceder a quaisquer cálculos. 
 

Rec. Penal nº 3176/08 – 4ª Sec. 
 Data – 06/10/2008 

Ferreira da Costa 
Domingos Morais 

 
 
 
6381 (Texto Integral) 
CONTRATO DE TRABALHO 
EXTINÇÃO DO POSTO DE TRABALHO 
 
Sumário 
No caso de despedimento por extinção do posto de 
trabalho, recai sobre o empregador o ónus de 

alegação e prova dos pressupostos formais e materiais 
de que depende a sua licitude. 

 
Apelação nº 2463/08 – 4ª Sec. 

 Data – 13/10/2008 
Domingos Morais 
Fernandes Isidoro 
Albertina Pereira 

 
 
 
 
6382 (Texto Integral) 
ACIDENTE DE TRABALHO 
CONCORRÊNCIA DE PENSÕES 
 
Sumário 
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 sub-rogadas 
nos direitos do lesado até ao limite do valor das 
prestações que lhe cabe conceder (art. 71º da Lei 
32/02, de 20/12). 

 
Apelação nº 4706/08 – 4ª Sec. 

 Data – 13/10/2008 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
6383 
ADIAMENTO 
AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO 
FALTA 
MANDATÁRIO 
 
Sumário 
Se a data do julgamento não tiver sido marcada 
consensualmente com os mandatários das partes, a 
falta do advogado ao julgamento dá lugar a 
adiamento. 

 
Agravo/Apelação nº 2576/08 – 4ª Sec. 
 Data – 13/10/2008 

Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 
Machado da Silva 

 
 
 
 
 
 
6384 (Texto Integral) 
PRÉMIO DE PARTICIPAÇÃO NOS 
RESULTADOS DA EMPRESA 
 
Sumário 
Integra o conceito de retribuição definido pelo artigo 
26º da LAT, um prémio anual (“participação nos 
resultados da empresa”), de valor variável, pago em 
Janeiro de cada um dos últimos 11 anos, dependente 
dos resultados da empresa e do desempenho do 
sinistrado. 

 
Apelação nº 5025/08 – 4ª Sec. 

 Data – 20/10/2008 
Domingos Morais 
Fernandes Isidoro 
Albertina Pereira 
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6385 (Texto Integral) 
JUSTA CAUSA 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
 
Sumário 
I. O empregador pode unilateralmente alterar o 
horário de trabalho, a não ser que a determinação de 
certo horário tenha constituído elemento essencial do 
contrato, em termos tais que o trabalhador não o teria 
celebrado se não pudesse contar com ele, isto é, que 
foi só devido a certo horário de trabalho que o 
trabalhador firmou o contrato com a empresa. 
II. Não tendo o trabalhador provado a essencialidade 
de tal elemento na contratação, o mesmo não tem 
direito a opor-se a tal decisão do empregador, tanto 
mais que não demonstrou qualquer prejuízo sério ou 
qualquer perturbação visível na sua vida. 
III. No entanto, a alteração do horário de trabalho, 
integrando um direito potestativo do empregador, 
determina para o trabalhador uma alteração 
substancial e duradoura das condições de trabalho, no 
exercício legítimo de poderes do empregador, o que 
constitui justa causa objectiva de resolução do 
contrato, atento o disposto no art. 441º, n.º 3 do CT, 
mas sem direito a indemnização, de acordo com o 
consignado no art. 443º, n.º1 do CT, a contrario 
sensu. 

 
Apelação nº 3391/08 – 4ª Sec. 

 Data – 20/10/2008 
Ferreira da Costa 
Domingos Morais 
Fernandes Isidoro 

 
 
 
 
6386 (Texto Integral) 
ACIDENTE DE TRABALHO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
OCASIONAIS DE CURTA DURAÇÃO 
 
Sumário 
I - Nos termos da al. a) do n.º1 do art. 8º da LAT, são 
excluídos do âmbito da referida lei “os acidentes 
ocorridos na prestação de serviços eventuais ou 
ocasionais, de curta duração, a pessoas singulares ou 
colectivas em actividades que não tenham por objecto 
exploração lucrativa”.  
II - O varejar da azeitona (actividade em que o autor 
participava quando se acidentou), apesar de constituir 
uma tarefa de curta duração, no caso concreto, não é 
uma actividade esporádica/ocasional, mas antes 
sazonal, cíclica e, portanto, periódica e perfeitamente 
previsível, pelo que não cabe na situação prevista no 
art. 8º, n.º 1 al. a) da LAT. 

 
Apelação nº 4516/08 – 4ª Sec. 

 Data – 20/10/2008 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Domingos Morais 

 
 
 
 
6387 (Texto Integral) 
JUSTA CAUSA DE DESPEDIMENTO 
 
Sumário 
Estando em causa uma empresa de segurança 
privada, cujos trabalhadores têm um estatuto laboral 
particularmente exigente sob o ponto de vista do 
dever de obediência às regras de segurança 
determinadas pela empregadora e tendo-se provado 
que o trabalhador violou essas regras, assim 
contribuindo para o prejuízo avultado da 
empregadora, afectando a imagem da empresa junto 

dos respectivos clientes, a falta cometida constitui 
justa causa de despedimento. 
 

Apelação nº 2490/08 – 4ª Sec. 
 Data – 27/10/2008 

Fernandes Isidoro 
Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
6388  
LEGITIMIDADE 
EXTINÇÃO DA INSTÂNCIA 
EXTINÇÃO DO PODER JURISDICIONAL 
 
Sumário 
I - De acordo com o disposto no art. 85º, 1, 2 e 3 
conjugado com o disposto no art. 88º, 1 e 2, do DL 
53/04 de 18.3 (CIRE), declarada a insolvência, o 
administrador substitui o insolvente em todas as 
acções/execuções em que este seja parte, devendo as 
notificações que eram feitas ao devedor/insolvente 
passar a ser feitas ao administrador, o qual representa 
a massa insolvente. 
II - Declarada extinta a instância executiva por 
inutilidade superveniente da lide (e antes do 
respectivo trânsito), o juiz tem plena jurisdição para 
conhecer das nulidades dos actos praticados pela 
secretaria judicial e pela solicitadora de execução, que 
em nada se reflectem sobre o teor da sentença 
proferida. 
 

Agravo nº 1785/08 – 4ª Sec. 
 Data – 27/10/2008 

Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Domingos Morais 

 
 
 
6389  
PEDIDO RECONVENCIONAL 
 
Sumário 
I - De acordo com o art. 30º do CPT, “a reconvenção é 
admissível quando o pedido do réu emerge do facto 
jurídico que serve de fundamento à acção e no caso 
referido no art. 85º da Lei 3/99 de 13.1, desde que, 
em qualquer dos casos, o valor da causa exceda a 
alçada do tribunal”. 
II - O art. 85º do citado diploma (LOFTJ) estabelece 
na sua alínea p) que compete aos Tribunais de 
Trabalho conhecer das “questões reconvencionais que 
com a acção tenham relações de conexão referidas na 
alínea anterior, salvo no caso de compensação em que 
é dispensada a conexão”. Na alínea anterior, al. o), 
referem-se “questões… emergentes de relações 
conexas com a relação de trabalho, por acessoriedade, 
complementaridade ou dependência…” 
III - Se a Autora pede a condenação da ré a pagar-lhe 
as quantias decorrentes da cessação do contrato de 
trabalho e a ré, por seu turno, pede a condenação da 
autora em € 15.000,00, por danos provocados na sua 
imagem e credibilidade, por a autora ser procurada no 
âmbito de processo criminal a correr contra ela, é 
claro que entre os pedidos da A. e Ré não existe 
qualquer nexo ou ligação de acessoriedade, 
complementaridade e dependência, pelo que a 
reconvenção deduzida é inadmissível, já que o pedido 
da ré é perfeitamente estranho ao pedido da autora e 
não foi invocada compensação. 
 

Agravo nº 4404/08 – 4ª Sec. 
 Data – 27/10/2008 

Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
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6390 (Texto Integral) 
ACIDENTE DE TRABALHO 
NEXO DE CAUSALIDADE 
 
Sumário 
O facto que actua como condição do dano só deixará 
de ser considerado como causa adequada se, dada a 
sua natureza geral, se mostrar de todo em todo 
estranho e indiferente para a verificação do dano, 
tendo o mesmo ocorrido apenas em virtude de 
circunstâncias excepcionais, extraordinárias ou 
anómalas, que intercedem no caso concreto. 
 

Apelação nº 4556/08 – 4ª Sec. 
 Data – 03/11/2008 

Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 

 
 
 
6391 
SANÇÃO COMPULSÓRIA 
 
Sumário 
Face ao carácter não retroactivo da sanção pecuniária 
compulsória, não pode esta sanção ser fixada desde o 
despedimento de que foi alvo o autor, mas tão só 
desde o trânsito em julgado da decisão condenatória. 
 

Apelação nº 1224/08 – 4ª Sec. 
 Data – 03/11/2008 

Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 
Machado da Silva 

 
 
 
6392 
ACIDENTE DE TRABALHO 
JUROS DE MORA 
 
Sumário 
O artigo 135º do CPT contém um regime especial 
relativamente ao regime geral previsto nos arts 804º e 
805º do Código Civil, no que respeita à obrigação de 
pagamento de juros de mora. Tem carácter 
imperativo, pelo que há lugar à fixação de juros de 
mora desde que se verifique atraso no pagamento de 
pensões e indemnizações, independentemente de 
culpa no atraso imputável ao devedor. 

 
Apelação nº 4345/08 – 4ª Sec. 

 Data – 03/11/2008 
Ferreira da Costa 
Domingos Morais 
Fernandes Isidoro 

 
 
 
 
6393 
TRIBUNAL DO TRABALHO 
COMPETÊNCIA 
 
Sumário 
A acção destinada ao reconhecimento de que em 
determinado período a autora trabalhou 
subordinadamente para outrem, com vista a obter 
junto da Segurança Social os benefícios sociais, 
conforme dispõe o art. 9º, n.º 1 al. c) do DL 124/84, 
de 18.4, prende-se com a existência de um contrato 
de trabalho, sendo assim competente para dela 
conhecer o Tribunal do Trabalho. 

 
Agravo nº 2465/08 – 4ª Sec. 

 Data – 03/11/2008 
Fernanda Soares 

Ferreira da Costa 
Domingos Morais 

 
 
 
6394 
CTT 
CONTRATO DE TRABALHO 
 
Sumário 
Os trabalhadores da empresa pública C1.......... – 
anterior à sua transformação em sociedade anónima, 
através do DL 87/92, de 19/05 – eram subscritores da 
CGA, ainda que contratados a termo, por força do 
disposto nos artigos 25º do DL 36610, de 24-11-1947, 
30º, n.º 1 e 33º do DL 260/76, de 8/4. 

 
Apelação nº 3615/08 – 4ª Sec. 

 Data – 12/11/2008 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro (com dispensa de visto) 

 
 
 
 
6395 
ACIDENTE DE TRABALHO 
PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE  
RECURSO 
 
Sumário 
I - Nos termos do art. 80º, 2 e 3 do CPT, o prazo para 
interposição do recurso de apelação é de 20 dias (n.º 
2) e se o mesmo tiver por objecto a reapreciação da 
prova gravada, o prazo será acrescido de 10 dias (n.º 
3).  
II - Não tendo o recorrente solicitado a cópia da 
gravação, pelo menos até ao encerramento da 
audiência de discussão e julgamento, o prazo de 8 
dias concedido à Secretaria para disponibilização da 
gravação, nos termos do art. 7º, n.º 2 e 3 do DL 
39/95, não acresce ao prazo de interposição do 
recurso. 

 
Apelação nº 4946/08 – 4ª Sec. 

 Data – 17/11/2008 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
6396 
ACIDENTE DE TRABALHO 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
 
Sumário 
I - O pedido de indemnização por danos não 
patrimoniais só é admissível no caso previsto na Base 
XVII da Lei 2127, de 3.8.1965, ou seja, quando o 
acidente tenha sido dolosamente provocado pela 
entidade patronal ou seu representante, ou tenha 
ficado a dever-se a culpa dos mesmos (culpa grave ou 
negligência). 
II - O prazo de caducidade do direito de acção para 
efectivar o direito à indemnização por danos não 
patrimoniais é o previsto na Base XXXVIII, n.º 1 da Lei 
2127, quer o pedido do autor se limite a prestações 
devidas com base na responsabilidade objectiva da 
entidade empregadora, quer abarque igualmente a sua 
responsabilidade subjectiva. 

 
Apelação nº 4311/08 – 4ª Sec. 

 Data – 17/11/2008 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro (com dispensa de visto) 
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6397 
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 
ABALROAÇÃO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS 
 
Sumário 
I - Estando em causa a existência de contrato de 
trabalho alegadamente celebrado em Maio de 2003 e 
que se teria mantido a partir de Julho de 2003 a 
Novembro de 2004, a qualificação de tal relação 
jurídica, porque constituída antes da entrada em vigor 
do C. Trabalho (01.12.03) e pressupõe um juízo de 
valoração sobre o facto que lhe deu origem, há-de 
operar-se à luz do regime anterior, isto é, o da L.C.T. 
II - A actividade de assessoria do autor, apesar de 
prestada nas instalações do Réu, onde aquele 
dispunha de gabinete mobilado e utilizava 
instrumentos a este pertencentes (computador ligado 
em rede a todo o sistema da Segurança Social, 
telefone e telemóvel com plafond) e da existência de 
remuneração mensal fixa, não configura uma situação 
de trabalho subordinado, se nada se provou quanto à 
vinculação do A. ao cumprimento de horário de 
trabalho e às eventuais consequências desse 
incumprimento, nem quanto à eventual sujeição do A. 
ao poder disciplinar.  
III - O nomen júris atribuído ao contrato (“prestação 
de serviços”), ainda que não determinante, sempre 
constitui elemento indiciador da vontade contratual e, 
em caso de dúvida quanto à existência de contrato de 
trabalho, a mesma deverá ser resolvida em desfavor 
do A., já que é sobre ele que impende o ónus da prova 
da existência de contrato de trabalho (arts. 342º,1 e 
346º do CC e 516º do CPC). 

Apelação nº 2577/08 – 4ª Sec. 
 Data – 24/11/2008 

Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
6398 
CONTRATO DE TRABALHO 
JUSTA CAUSA 
RESOLUÇÃO 
 
Sumário 
Não constitui justa causa de resolução do contrato de 
trabalho a falta de entrega pela entidade patronal à 
Segurança Social dos descontos efectuados ao 
trabalhador, uma vez que, nos termos do art. 34º, n.º 
3 da Lei 32/2002, de 20/12 (em vigor à data da 
resolução do contrato), o trabalhador não é 
prejudicado por causa dessa omissão. 

 
Apelação nº 4947/08 – 4ª Sec. 

 Data – 02/12/2008 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Albertina Pereira (com dispensa do visto) 

 
 
 
6399 
ACIDENTE DE TRABALHO 
REMIÇÃO 
PENSÃO 
 
Sumário 
A entidade responsável pela reparação do acidente de 
trabalho, cuja pensão foi oportunamente remida, não 
pode pedir a revisão da incapacidade, com 
fundamento na melhoria das lesões do sinistrado. 

 
Agravo nº 5614/08 – 4ª Sec. 

 Data – 09/12/2008 

Ferreira da Costa 
Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
6400 
CESSAÇÃO DO CONTRATO DE  
TRABALHO 
COMPENSAÇÃO 
ACEITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO 
 
Sumário 
I. Nos termos do art. 432º, d) do C. do Trabalho, o 
despedimento por extinção do posto de trabalho é 
ilícito se não tiver sido colocada à disposição do 
trabalhador despedido, até ao termo do prazo de aviso 
prévio, a compensação a que se refere o art. 401º e, 
bem assim, os créditos vencidos exigíveis em virtude 
da cessação do contrato  
II. Nos termos do art. 401º, n.º 4 do C. do Trabalho, 
“Presume-se que o trabalhador aceita o despedimento 
quando recebe a compensação prevista neste artigo”. 
III Tendo a entidade patronal comunicado ao 
trabalhador ter depositado na conta deste, em 7-9-
2006, a quantia relativa à compensação e demais 
créditos devidos pelo despedimento por extinção do 
posto de trabalho, e tendo o trabalhador, só em 29-
11-2006, emitido um cheque a favor do tribunal, da 
importância que lhe foi depositada, destinado a 
devolver tais montantes, deve concluir-se que o 
trabalhador tacitamente aceitou aquela compensação. 

Apelação nº 4942/08 – 4ª Sec. 
 Data – 09/12/2008 

Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva  
 

 
 
 
6401 
SUSPENSÃO DO DESPEDIMENTO 
 
Sumário 
I – A suspensão do despedimento apenas poderá ser 
decretada se não tiver sido instaurado processo 
disciplinar, se este for nulo ou se ocorrer a 
probabilidade séria de inexistência de justa causa (art. 
39º, n.º 1, do CPT). 
II – A afirmação pelo trabalhador (com a categoria de 
Panificador Especializado), na sequência de recusa de 
cumprimento de ordem para o exercício de 
determinadas tarefas (atendimento ao público) ainda 
que, por ventura, possam não estar compreendidas no 
objecto da actividade contratada, de que “não precisa 
da merda da empresa” e, reportando-se a superiora 
hierárquica, afirmando “Vais cair na merda mais 
depressa que eu”, “Vou-lhe fazer a cama”, “Hás-de se 
foder, há-de sair da minha frente”, bem como rindo-
se, numa reunião com essa superiora e outros colegas, 
enquanto dizia: “Hora de espectáculo”, passando o 
resto da referida reunião a rir-se e a gozar, e 
incentivando outros trabalhadores a não executarem 
tais tarefas, são comportamentos que violam, de 
forma grave e culposa, os deveres de respeito e 
urbanidade, perturbando e desestabilizando a boa 
execução e ambiente de trabalho, quebrando a ordem 
e disciplina e pondo em causa a autoridade do superior 
hierárquico. 
III - Em tal circunstancialismo não ocorre 
probabilidade séria de inexistência de justa causa, não 
sendo de decretar a suspensão do despedimento. 

Agravo nº 5580/08 – 4ª Sec. 
 Data – 09/12/2008 

Paula Leal de Carvalho 
André da Silva (com dispensa do visto) 
Albertina Pereira 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO INTEGRAL 
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CÍVEL 
 
 
 
Sumário nº 6106 
 
 
Proc. 3576/08 
 

 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 

 
I - Relatório 
 
B………., SA deduziu a presente acção contra C………. e 
D………., pedindo a condenação destes no pagamento 
de uma indemnização de 68.125,00€, por prejuízos 
causados em virtude de incumprimento defeituoso de 
um contrato de compra e venda de imóveis, celebrado 
por escritura pública de Julho de 1999. 
Na sua contestação os réus deduziram a excepção 
peremptória da caducidade, alegando em síntese os 
factos deduzidos pela autora na petição inicial não 
consubstanciam o incumprimento defeituoso, mas sim 
uma acção de do negócio jurídico por erro, tendo o 
direito de arguir a anulabilidade do negócio já 
caducado, nos termos do artigo 287° do Cód. Civil. 
Na réplica, veio responder à excepção suscitada 
alegando que não pediu a anulabilidade do negócio 
mas sim uma indemnização por cumprimento 
defeituoso, não estando a pretensão petitória sujeita a 
qualquer caducidade. 
Em saneador-sentença, o tribunal considerou que 
ocorria a invocada excepção e, como tal, absolveu os 
réus do pedido. 
Não satisfeito, recorre a autora. 
Recebido o recurso, juntam-se as alegações. Há contra 
alegações. 
Colhidos os vistos legais, nada obsta ao conhecimento 
do recurso. 
 

* 
 
II - Fundamentos do recurso 
 
Os limites do recurso estão contidos nas suas 
conclusões - artigos 684º n.º 3 e 690º n.º 1 do CPC -. 
Daí o interesse da sua transcrição e assim:  
 
I. Inconforma-se a Apelante com a sentença, que 
decidiu julgar procedente a excepção peremptória de 
caducidade da acção, (que os RR. haviam invocado 
como sendo o da acção de anulação do contrato de 
compra e venda). 
II. Sentença essa que, salvo o devido respeito, desde 
logo se reputa de nula, ao abrigo do disposto nas 
alíneas b) e d) do n.° 1 do art. 668° do Código de 
Processo Civil. 
III. Com efeito, o ilustre Tribunal de cuja Decisão se 
recorre, sentenciou em sede de saneador, sem que 
para tanto tenha cumprido com a sua obrigação de 
fixação da matéria de facto que julgasse provada. 
IV. Violando desse modo a imposição legal que sobre 
qualquer orgão jurisdicional impende de, antes de 
decidir do direito, estabelecer a factualidade que 
considera assente (art. 659°, n.°s 2 e 3 do Cód. Proc. 
Civil que neste caso se considera a norma jurídica 
violada a par de outras que infra se citam). 
V. A sentença ad quo padece igualmente de vício que 
a inquina de nulidade, na medida em que excedeu os 
limites da pronúncia que o disposto no art. 660° n.° 2 
e 664° do C.P.C. lhe baliza. 
VI. Por ter apreciado questão que lhe estava vedado 
conhecer, já que, apesar de ter afastado os 
fundamentos em que os Apelados alicerçaram a 
aludida excepção, veio ainda assim, e à revelia 
daqueles, a julgar caduco o direito da Apelante ao 

exercício do seu direito de ver-se ressarcido dos danos 
que o cumprimento defeituoso lhe provocara. 
VII. Julgando a questão com base em fundamentos 
distintos em que se alicerçaram os RR.. 
VIII. Redundando também aquela em manifesto erro 
de julgamento, por errada interpretação das normas 
jurídicas em que se sustentou, bem como em 
consequente aplicação de comandos jurídicos que não 
deveriam ter sido usados por patente desconformidade 
com a causa de pedir e pedido em que se suportou a 
A. para aduzir a sua pretensão. 
IX. Regras substantivas, que deveriam ter sido 
interpretadas e aplicadas ao caso concreto de forma 
diametralmente oposta à decidida, em sentido que 
seguidamente se defende. 
X. Desde logo, porque em patente violação dos 
princípios do dispositivo e da substanciação e da 
legalidade material (arts 498°, n.° 4 do Código de 
Processo Civil) decidiu com base em causa de pedir 
diversa da alegada pela Apelante. 
XI. Violando o princípio da disponibilidade do objecto 
(arts 264° do C.P.C.), pois a conformação da instância 
nos seus elementos objectivos e subjectivos é 
monopólio das partes, e na Decisão o Sr. Juiz deve 
ater-se ao iter objectivo do processo tal como as 
partes o definiram. 
XII. Tendo apreciado a factualidade em pressupostos 
que não se configuravam como os efectivamente 
fundamentadores da causa de pedir apresentada em 
juízo e em flagrante desrespeito pelo regime legal do 
cumprimento imperfeito. 
XIII. E igualmente interpretado e aplicado normas 
que, por não relativas ao incumprimento dos contratos 
em que se sustentou a A. a sua causa de pedir e 
pedido, o foram erradamente e de forma que não 
encontra apoio legal nem jurisprudencial. 
XIV. Na medida em que, o cumprimento defeituoso (e 
a prestação desconforme ao clausulado como é o caso 
em apreço) se resume a um defeito da prestação, de 
cujos danos daí resultantes (quanto ao interesse 
contratual positivo) a A. pretende ser ressarcida, 
através da teoria do cumprimento ou do dever da 
prestação, em acção para cumprimento ao abrigo do 
disposto nos arts 798º, 799°, 801.0, 817°, 406° e 
consequentemente 562° do Código Civil; 
XV. Configurando-se este como sendo o adequado 
regime aplicável à situação jurídica concreta e, 
concomitantemente, afastando-se a caducidade da 
acção invocada pelos RR., por aquele estar sujeito 
apenas ao disposto no art. 309° do mesmo Diploma 
Legal e portanto não subsumível àquele outro que a 
douta Sentença erradamente se apoiou. 
XVI. Normas estas que, no entendimento da Apelante, 
deveriam ter sido as aplicadas ao caso sub iudice. 
XVII. Em virtude de a questão jurídica levada ao 
conhecimento e apreciação do Tribunal ser 
enquadrável no regime geral do cumprimento das 
obrigações, designadamente no disposto nos arts 
798º, 799° e 801° do C. Civil, (em que se filia 
também o art. 918°) tal como tem vindo a merecer o 
dominante acolhimento jurisprudencial, 
abundantemente citado e transcrito nas alegações do 
presente recurso, cujo desfecho, corrigida a incorrecta 
interpretação dos fundamentos da demanda e 
deficiente aplicação das referidas disposições legais, 
conduzirá à justa composição do litígio. 
XVIII. Motivos pelos quais deve a Decisão ser anulada, 
revogando-se esta, e, em sua substituição ser 
decretada a improcedência da excepção peremptória 
da caducidade, atenta a violação das supra citadas 
normas jurídicas e por ter aquela errado na 
determinação das normas aplicáveis, a saber (arts 
913°, 916º n.° 3 e 917° do C.C. — consequentemente 
o art. 493.° n.° 3 do C.P.Civil) uma vez que aquela 
deixou de subsumir à causa o regime do cumprimento 
imperfeito, ou mau cumprimento, como lhe incumbia 
com vista à justa solução do pleito e em abono dos 
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princípios da confiança no tráfego jurídico e da boa fé, 
em manifesto erro de julgamento. 
 

* 
 
III - Os Factos e o Direito 
 
Três problemas são considerados relevantes pelo 
recorrente. 
Nulidade da decisão por falta de fixação da matéria de 
facto, por ter conhecido de questão que não devia ter 
tomado conhecimento - da caducidade - e, finalmente, 
por deficiente enquadramento jurídico do problema ao 
declarar caduco o direito do autor. 
 
Vejamos cada um de per si. 
 
IV - I - Quanto à falta de fixação da matéria de facto. 
 
Considera a apelante que o tribunal cometeu a 
nulidade da al. b) do art. 668º do CPC dado que não 
especificou os fundamentos de facto que justifica a 
decisão. 
Estamos perante um despacho saneador em que o 
tribunal, ao abrigo do art. 510º n.º 1 al. b) do CPC, 
conheceu da excepção peremptória da caducidade. 
E fundamentou-se no facto de considerar, perante o 
facto de a venda ter sido efectuada em Julho 1999 e a 
acção ter dado entrada em 2007, ter considerado 
extinto, pelo decurso do tempo, o direito da autora 
deduzir a presente acção de responsabilidade civil pelo 
interesse contratual positivo decorrente de 
cumprimento defeituoso. 
Ora, é certo que o tribunal não especificou, de forma 
autónoma e separada, como parece impor o art. 659º 
do CPC, os factos assentes que foram relevantes para 
considerar verificada a excepção de caducidade, mas 
enumera-os na decisão, explicitamente, como sendo, 
a data de aquisição dos imóveis e a data de entrada 
do processo em tribunal, factos estes essenciais e 
únicos para conhecimento da excepção de caducidade. 
E assim, comungando também do entendimento de 
Rodrigues Bastos, em Notas ao CPC, vol. III, pág. 194, 
de que a falta de fundamentação de que fala o 
normativo tem de ser total, não bastando quando seja 
incompleta ou insuficiente, consideramos que o 
tribunal cumpriu o normativo citado. 
Igual entendimento manifesta Lebre de Freitas, em 
CPC Anotado, vol. 2º, pág. 669 e, por todos, Ac. R. 
Porto, de 6-1-94, CJ, 1994, 1º/197 e Ac. STJ, de 13-1-
2000, Sumários, 37/34. 
Por isso que, no caso concreto, consideramos que, 
atento o que se impunha decidir - a verificação ou não 
excepção caducidade pelo decurso do tempo -, os 
factos que interessavam para esta decisão estão 
contidos na sentença. 
E, por outro lado, seria totalmente inútil inserir na 
matéria de facto outros factos constantes da petição 
inicial e da contestação, que nenhum interesse jurídico 
teria para a decisão, em concreto, da caducidade  
Consideramos, por isso, que se não verifica a invocada 
nulidade. 
 
IV - II - Do conhecimento inoportuno da caducidade. 
 
Um outro argumento da apelante diz respeito ao facto 
de o tribunal ter conhecido da excepção da 
caducidade, arguida pelos réus na contestação com 
fundamento no facto de ter considerado que a autora 
configurou a acção como de anulação do contrato de 
compra e venda por erro, quando a autora o configuro 
com fundamento no cumprimento imperfeito do 
contrato de compra e venda. 
E assim, a sentença ad quo padece de vício que a 
inquina de nulidade, na medida em que excedeu os 
limites da pronúncia que o disposto nos arts. 660° n.° 
2 e 664.° do C.P.C., por ter apreciado questão que lhe 
estava vedado conhecer, já que, apesar de ter 

afastado os fundamentos em que os apelados 
alicerçaram a aludida excepção, veio ainda assim, e à 
revelia daqueles, a julgar caduco o direito da apelante 
ao exercício do seu direito de ver-se ressarcido dos 
danos que o cumprimento defeituoso lhe provocara, 
julgando a questão com base em fundamentos 
distintos em que se alicerçaram os RR.. 
Diremos, com todo o respeito que nos merece a 
opinião contrária, que não vemos assim o problema. 
De facto, o art. 664º do CPC é claro quando afirma 
que o juiz não está sujeito às alegações das partes no 
tocante à interpretação e aplicação do direito, devendo 
servir-se, no entanto, só dos factos articulados pelas 
partes. 
Este normativo tem de ser associado ao fixado no art. 
264º do CPC. 
Ora, os factos foram articulados tanto pelo autor como 
pelos réus, pese embora estes façam uma integração 
jurídica diferente da do autor para invocarem a 
caducidade. 
Mas tal facto não impede que o tribunal, com os factos 
que se mostram nos articulados e uma vez que a 
excepção está alegada, faça uma outra interpretação e 
aplicação do direito. 
Assim, ainda que o tribunal considere que a excepção 
da caducidade fora efectuada pelos réus com base 
numa qualificação jurídica, que não aceita, não está 
impedido de a conhecer no âmbito de outra 
qualificação jurídica, ainda que trazida e defendida 
pela autora e cujo conhecimento a desfavorece. 
Ou seja, para o tribunal conhecer da excepção da 
caducidade, basta que seja alegada a factualidade que 
a integra, função das partes, cabendo ao julgador 
indagar, interpretar e aplicar as regras de direito, sem 
estar vinculado à qualificação, mesmo errada, que a 
parte tenha feito. 
Também aqui se não verifica a invocada nulidade, não 
tendo sido violado o princípio da disponibilidade do 
objecto do art. 264º do CPC, uma vez que o tribunal 
conheceu, como podia e devia, da excepção invocada. 
 
IV - III - Do enquadramento jurídico da caducidade 
 
O tribunal a quo integrou a situação dos autos como 
enquadrável no fixado no art. 916º e 917º, ambos do 
C. Civil. 
E correctamente. 
De facto, o autor configurou a acção como de 
indemnização (responsabilidade civil contratual) por 
cumprimento defeituoso do contrato de compra e 
venda e não, como pretendiam os réus, como de 
anulação de contrato de compra e venda por erro. 
Se é assim, então, teremos de atender ao estabelecido 
no art. 913º do C. Civil, que considera que se a coisa 
vendida sofrer de vício que a desvalorize ou impeça a 
realização do fim a que é destinada, ou não tiver as 
qualidades asseguradas pelo vendedor ou necessárias 
à realização daquele fim, observar-se-á o prescrito na 
secção precedente - arts 905º e segts, em tudo 
quanto não seja modificado pelas disposições dos 
artigos seguintes. 
Daqui resulta, desde logo, que a coisa vendida é 
defeituosa se sofrer de vício que a desvalorize ou 
impeça a realização do fim a que é destinada, ou não 
tiver as qualidades asseguradas pelo vendedor ou 
necessárias à realização daquele fim. 
Diremos então que, no domínio da compra e venda de 
coisa defeituosa rege o regime jurídico previsto nos 
arts 913º a 922º do C. Civil. 
Da conjugação do disposto nos arts 913º nº1, 914º, 
908º a 910º e 915º, todos do C. Civil, resulta que o 
comprador de coisa defeituosa goza do direito de 
exigir do vendedor a reparação da coisa, se a coisa for 
fungível, a substituição dela (914º); a anulação do 
contrato (905º); a redução do preço (911º) e também 
do direito a uma indemnização causada pelos vícios da 
coisa, cumulável com estes últimos dois direitos. 
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E em virtude do nº 1 do art. 916º do C. Civil, para que 
haja responsabilidade pela venda de coisa defeituosa, 
é necessário que o comprador, previamente, denuncie 
ao vendedor a existência do vício ou a falta da 
qualidade da coisa, excepto se este tiver actuado com 
dolo. E segundo o nº 2 de tal preceito legal, a 
denúncia do defeito deve ser feita até 30 dias depois 
de conhecido o vício e dentro de seis meses após a 
entrega da coisa. 
O art. 916º do C. Civil estabelece, manifestamente, 
um prazo de caducidade relativo à denúncia do vício – 
o comprador deve denunciar ao vendedor o vício ou a 
falta de qualidade da coisa, no prazo de 30 dias, após 
o seu descobrimento, e dentro de seis meses após a 
entrega da coisa, alargado pelo seu n.º 3 para um e 
cinco anos, tratando-se de venda de imóvel. 
Ora, ressalta então que a caducidade do direito do 
comprador, por falta de denúncia ou de denúncia 
intempestiva, é uma excepção peremptória a ser 
alegada e provada pelo vendedor, a quem aproveita, e 
a verificar-se impede o efeito jurídico dos factos 
articulados pelo autor na acção - art. 342º n.º 2 do C. 
Civil 
Nos autos os autores peticionam o pagamento de uma 
indemnização pelos prejuízos causados pelos vícios da 
coisa vendida. 
Porém, determina ainda o art. 917º do C. Civil que a 
acção de anulação por simples erro caduca, findo 
qualquer dos prazos fixados no artigo anterior sem o 
comprador ter feito a denúncia, ou decorridos sobre 
esta seis meses, sem prejuízo, neste último caso, do 
disposto no nº2 do artigo 287º do C. Civil. 
Trata-se também aqui de um prazo de caducidade que 
impende sobre o comprador de coisa defeituosa para o 
exercício dos pedidos derivados do regime da venda 
dessas coisa com defeito. 
Quanto ao prazo de caducidade existem na nossa 
Jurisprudência e Doutrina, basicamente, duas teses 
em confronto: uma que defende que o prazo de 
caducidade previsto no citado art. 917º do C. Civil 
(seis meses) se deverá aplicar, por interpretação 
extensiva, para além da acção de anulação, também 
às acções em que se vise obter a reparação ou a 
substituição da coisa, ou ainda a redução do preço e o 
pagamento de uma indemnização pela violação 
contratual positiva e outra que entende que as acções 
em que se peça a reparação ou a substituição da 
coisa, ou ainda a redução do preço e o pagamento de 
uma indemnização pela violação contratual positiva, 
não estão sujeitas àquele prazo curto, mas ao prazo 
geral de prescrição previsto no art. 309º do C. Civil 
(20 anos).  
Ora, como vem sendo decidido em Acs. desta Relação, 
de 29.10.2001, de 26.11.2002, de 14.06.2004 e de 
23.06.2005 e também em Ac. da Relação de Lisboa de 
1.07.2004 e do STJ, de 12.01.1994, todos em 
www.dgsi.pt, constituindo jurisprudência maioritária, 
faz com que também nós perfilhemos que o prazo de 
caducidade para o exercício dos direitos relativo à 
venda de coisa defeituosa é o previsto no art. 917º do 
C. Civil, quer o seja, directamente, para o caso do 
pedido de anulação do contrato, quer seja para o caso 
em que se peça a reparação ou a substituição da 
coisa, ou ainda a redução do preço e o pagamento de 
uma indemnização pela violação contratual positiva 
A doutrina, por Pedro Romano Martinez, in 
“Cumprimento Defeituoso, em especial na compra e 
venda e na empreitada”, 1994, Pires de Lima e 
Antunes Varela, comentário 3º ao art. 917º in “Código 
Civil Anotado”, vol. II, pág. 218, corroboram esta tese. 
Por isso que apenas temos de confirmar a sentença 
apelada, considerando que verificada se mostra a 
excepção peremptória de caducidade do direito da 
autora. 
 

* 
 
IV - Decisão 

Nos termos e pelas razões expostas, acorda-se em se 
julgar improcedente o recurso e confirmar a decisão 
apelada. 
Custas pela apelante  
 

* 
 
Porto, 08/09/2008 
Rui de Sousa Pinto Ferreira 
Joaquim Matias de Carvalho Marques Pereira 
Manuel José Caimoto Jácome 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6107 
 
 
Proc. 3867/08 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
I - Relatório 
 
B………. deduziu incidente de oposição à penhora e 
bem assim de isenção ou redução da penhora de 1/3 
do seu vencimento. 
Sustenta que como executada e devedora solidária, 
foi-lhe penhorado 1/3 do seu vencimento. 
No entanto, existe um imóvel pertencente aos 
devedores que esta onerado com uma garantia a favor 
do exequente, pelo que deve ser previamente 
penhorado o bem objecto da garantia hipotecária da 
dívida exequenda e, só na sua insuficiência, outros 
bens, em obediência ao disposto no art. 835° do CPC, 
e não pela penhora do vencimento. 
Quanto à isenção ou redução da penhora do 
vencimento, aponta o seu vencimento e o da reforma 
do seu marido, os encargos familiares e financeiros 
fixos, pelo que pede a isenção ou, pelo menos, a 
redução da parte penhorável dos seus rendimentos, 
nos termos do art° 824° n° 4 do CPC. 
O exequente opõe-se, por entender que, segundo 
aquele normativo, não é qualquer devedor que pode 
opor-se à penhora de outros bens sempre que a dívida 
goze de uma garantia real, mas apenas só o devedor 
cujos bens e encontram onerados pela garantia real, 
ou seja, só o proprietário dos bens objecto da garantia 
hipotecária poderá invocar o disposto no art° 835° do 
CPC.  
Ora a oponente não é dona de qualquer bem 
hipotecado ao exequente, donde não poder 
prevalecer-se desse normativo.  
Quanto à pretendida isenção ou redução, opõe-se, por 
considerar que não estão preenchidos os necessários 
pressupostos. 
O tribunal profere-se decisão em que julga procedente 
a oposição e determinou imediatamente o 
levantamento da penhora do vencimento. 
Inconformado, recorre o exequente. 
Recebido o recurso, juntaram-se alegações. Não há 
contra alegações. 
Sustentou-se o despacho agravado.  
Colhidos os vistos legais, nada obsta ao conhecimento 
do direito. 
 
* 
 
II - Fundamentos do recurso 
 
Limitam e demarcam o âmbito do recurso as 
conclusões que nele são apresentadas - artigos 684º 
n.º 3 e 690º n.º 1 do CPC - 
No caso, foram: 
 
1. O presente recurso vem interposto da decisão de 
29/11/2007 que julgou procedente a oposição à 
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penhora deduzida pela recorrida, a qual, salvo o 
devido respeito, assenta numa interpretação errónea 
dos preceitos legais aplicáveis — daí o presente 
recurso. 
 
II. A execução tem em vista a cobrança de crédito 
emergente de escritura pública de mútuo com 
hipoteca e fiança outorgada a 30/01/2002, nos termos 
da qual os também executados C………. e D………. se 
confessaram devedores ao exequente aqui recorrente 
da importância de €71.826,90, que este então lhes 
emprestou, constituindo hipoteca sobre o imóvel ali 
identificado para garantia do dito crédito. 
III. A recorrida B………. e marido, E………., foram 
igualmente executados porquanto se constituíram pela 
aludida escritura fiadores e principais pagadores por 
tudo quanto viesse a ser devido ao aqui recorrente em 
consequência do empréstimo então contraído, com 
expressa renúncia ao beneficio de excussão prévia 
IV. A oponente/recorrida não é dona de qualquer bem 
dado em hipoteca ao exequente/ recorrente em 
garantia da dívida exequenda. 
V. Tendo no âmbito da dita execução sido penhorado 
1/3 do vencimento da recorrida. 
VI. A decisão recorrida considerou tal penhora ilegal 
face ao disposto no art. 835°, n°1 do CPC, julgando 
procedente a oposição, determinou o levantamento da 
penhora incidente sobre e referida fracção do 
vencimento da recorrida. 
VII. Ora, na interpretação das normas jurídicas, deve 
o julgador reconstituir a partir dos textos o 
pensamento legislativo, presumindo que o legislador 
consagrou as soluções mais acertadas e soube 
exprimir o seu pensamento em termos adequados — 
art. 9°, CC. 
VIII. Da leitura do n°1 do art.835°, do CPC, não pode 
retirar-se a interpretação defendida pela oponente e 
sufragada pelo Tribunal a quo. 
IX. Só o devedor cujos bens se encontram onerados 
Dela garantia real se pode opor à penhora de outros 
bens que também lhe pertençam. 
X. É isto que resulta da letra do referido preceito legal, 
que apenas pretende assegurar que os demais bens do 
devedor que deu uma determinada coisa em garantia 
só respondam subsidiariamente pela dívida. 
XI. Já quanto aos bens de outros devedores solidários 
— como é aqui o caso, já que os fiadores renunciaram 
ao benefício da excussão prévia - não há motivo para 
que não sejam penhorados, pois esses devedores não 
constituíram qualquer garantia a favor do credor. 
XII. Mas é no confronto com o pensamento legislativo 
plasmado no preceito do Código Civil que o art. 835° 
do CPC adjectiva que mais sobressai a 
insustentabilidade da posição defendida pela Mma. 
Juiz a quo. 
XIII. Com efeito, dispõe o art. 697° do Código Civil, 
com clareza lapidar, que «o devedor que for dono da 
coisa hipotecada tem o direito de se opor não só a que 
outros bens sejam penhorados na execução enquanto 
se não reconhecer a insuficiência da garantia, mas 
ainda a que, relativamente aos bens onerados, a 
execução se estenda além do necessário à satisfação 
do direito do credo (o sublinhado é nosso). 
XIV. A alteração de 1995-1996 compatibilizou o texto 
do art. 835° do CPC com o disposto no art. 697° CC, 
que só ao devedor que seja dono da coisa hipotecada 
concede o direito de se opor a que outros bens sejam 
penhorados na execução enquanto não se reconhecer 
a insuficiência da garantia. 
XV. É evidente pois que só o devedor dono da coisa 
hipotecada se pode opor a que lhe sejam penhorados 
outros bens enquanto se não reconhecer a 
insuficiência do bem hipotecado. 
XVI. Os demais devedores, que não sejam donos de 
bens penhorados, têm obviamente que se sujeitar à 
penhora de quaisquer bens. 
XVII. Se assim não fosse, de nada serviria ao 
exequente/recorrente que a fiadora/recorrida tivesse 

renunciado ao benefício de excussão prévia, como 
renunciou na escritura dada à execução! 
XVIII. Termos em que devia ter-se julgado 
improcedente a oposição à penhora e indeferido o 
levantamento da penhora de 1/3 do vencimento da 
oponente/recorrida. 
 

* 
 
III - Os Factos e o Direito  
 
Os factos estão acima sumariamente descritos. 
A questão que aqui se coloca consiste em averiguar se 
qualquer devedor solidário, para evitar a penhora em 
bens seus, pode lançar mão do fixado no art. 835º n.º 
1 do CPC, quando outro devedor tem bens onerados 
com garantia real, ou se apenas e só o devedor 
onerado com esta garantia real é que pode beneficiar 
de tal normativo. 
Ou melhor, apenas o devedor com bem onerado com 
garantia real pode fazer uso do n.º 1 do art. 825º do 
CPC ou pode ser também usado por qualquer outro 
devedor solidário. 
Vejamos 
Sob a epígrafe de “Bens onerados com garantia real”, 
determina o art. 835° n° 1 do CPC que: 
“Executando-se dívida com garantia real que onere 
bens pertencentes ao devedor, a penhora inicia-se 
pelos bens sobre que incida a garantia e só pode recair 
noutros quando se reconheça a insuficiência deles para 
conseguir o fim da execução.” 
Daqui surge uma prioridade, no caso de bens 
onerados com garantia real pertencentes ao devedor, 
de a penhora se iniciar pelos bens sobre os quais 
incide a garantia. 
Anselmo de Castro, A Acção Executiva Singular, 
Comum e Especial, quando o mesmo normativo falava 
ainda do acto de nomeação de bens pelo exequente, 
dizia que nestes casos se estava na presença de bens 
de nomeação predeterminda, que não dependiam de 
nomeação, funcionando quase oficiosamente. 
Rodrigues Bastos, Notas ao CPC, vol. IV, pág. 60, 
explica que este normativo generaliza para todos os 
casos de garantia real onerando bens do devedor, o 
que o CC já disponha para a hipoteca, penhor e 
privilégio creditório, nos artigos 697º, 678º e 753º do 
CC.  
E aponta ainda que tal artigo deve ser entendido como 
aplicação do princípio da subsidiaridade real do art. 
828º do CPC. 
E neste artigo 828º fixa-se quando e como funciona 
este princípio, também designado de “segunda linha”, 
sendo claro o seu n.º 3, onde se aponta a 
possibilidade de ter existido a renúncia ao benefício de 
excussão prévia, momento em que não pode 
beneficiar desta subsidiaridade. 
Ora, no caso dos autos, a responsabilidade da 
oponente é solidária e renunciou ao benefício da 
excussão prévia. 
Amâncio Ferreira, Curso de Processo de Execução, 
pág. 136/41, coloca o acento no caso de a dívida com 
garantia real onerar bens pertencentes ao devedor, 
usando também tal terminologia Lebre de Freitas, a 
Acção Executiva, pág. 199. 
Este mesmo autor, em CPC Anotado, pág. 398, 
esclarece que com o art. 835º do CPC se pretendeu 
compatibilizar o texto com o fixado no art. 697º do 
CC, que só ao devedor que seja dono da coisa 
hipotecada concede o direito de se opor a que outros 
bens sejam penhorados na execução enquanto não se 
reconhecer a insuficiência da garantia. 
E o facto de na redacção deste art. 835° n° 1 do CPC, 
resultante do DL n° 180/96, se ter retirado do preceito 
a expressão “e na posse deste”, para sublinhar que 
não é necessária a existência de posse ao lado da 
propriedade para que o devedor possa invocar o 
regime legal em causa, não lhe retira a qualidade que 
vimos apontando. 
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Deste modo e atendendo a todos estes ensinamentos, 
consideramos que este normativo é o corolário de todo 
o pensamento legislativo relativamente a devedores 
onerados com garantias e pensamos, por isso, que 
será de considerar que o art. 835º n.º 1 do CPC 
comporta duas exigências cumulativas;  
1º - tratar-se de dívida com garantia real e;  
2º - que tal garantia onere bens pertencentes ao 
devedor.  
 
E então, relativamente ao devedor onerado com tal 
garantia, goza ele da faculdade de apenas após a 
venda de tal bem e na insuficiência deste, serem-lhe 
nomeados outros bens. 
Mas quanto aos devedores solidários e que não gozem 
desta oneração garantística sobre bens seus, não 
podem usar essa faculdade relativamente àquele. 
A oponente/recorrida não tem qualquer bem dado 
como garantia ao exequente. 
Diremos então que numa execução por dívida, com 
devedores principais uns e solidários outros, se sobre 
bens daqueles incide uma garantia real, não podem 
estes usar o art. 835º n.º 1 do CPC, pois só o devedor 
cujos bens se encontram onerados pela garantia real 
se podem opor à penhora de outros bens que também 
lhe pertençam. 
O normativo é claro que expressamente diz 
“Executando-se dívida com garantia real que onere 
bens pertencentes ao devedor”. 
Assim, podemos dizer que a B………. não pode 
comungar do fixado no artigo 835º n.º 1 do CPC, salvo 
se também ela tivesse algum bem onerado com 
garantia real a favor do exequente, o que não é o 
caso. 
O normativo citado individualiza quem pode beneficiar 
deste regime, atribuindo-o ao devedor que sobre os 
seus bens incida garantia real e só pode recair 
noutros, do memo devedor claro, quando se 
reconheça a insuficiência deles para conseguir o fim da 
execução. 
Daí que a oposição suscitada pela oponente não tem o 
apoio legal pretendido, havendo que revogar a 
decisão. 
 
Analisemos agora um outro problema também 
suscitado em sede de oposição. 
 
O tribunal recorrido, teve um outro entendimento 
sobre o problema, sempre respeitável, donde ter 
julgado procedente a oposição e, como tal, determinou 
o levantamento imediato da penhora que incidia sobre 
o vencimento de 1/3 da executada B………. . 
Ao assim proceder, não conheceu, por prejudicado, do 
segundo pedido, qual seja da isenção ou redução da 
penhora do seu vencimento. 
Assim e uma vez que se verificam as condições 
previstas nos arts. 715º n.º 2 e 749º do CPC, será 
apreciado este segundo problema, qual seja da 
verificação ou não das condições do n.º 4 do art. 824º 
do CPC. 
Vejamos 
Para justificar o seu pedido de isenção ou redução da 
penhora de 1/3 do seu vencimento, junta vários 
documentos, desde os demonstrativos do seu 
vencimento e de seu marido, este reformado, e outros 
bancários, com os quais pretende demonstrar a sua 
dependência de dívidas a crédito de instituições 
bancárias, para além das despesas normais de 
consumo. 
Ora, verificamos que junta uma declaração do F:……… 
referente a um débito por crédito à habitação e outro 
de € 95,98, como pessoal, desconhecendo quando 
será o seu fim, outro crédito obtido na G………., para 
compras, pelo qual, de igual modo, não sabemos nem 
o início nem o seu fim, como um outro do H………., 
para financiamento, pelo qual também ficamos sem 
saber se ainda se encontra em vigor e quando será o 

seu término. O mesmo se diga quanto ao crédito de 
I………. e do J………. . 
Juntar apenas extractos de contas bancárias sem mais 
qualquer explicação que os justifique, é de todo em 
todo insuficiente para o fim tido em vista, mais ainda 
quando aufere €1.204,86/mês e seu marido € 
1.084,07/mês, de reforma. 
Ficam apenas de pé os recibos de água, luz e 
telefones, um da PT e outro da TV Cabo, estes comuns 
a qualquer cidadão. 
Mas a oponente nada mais alega em seu favor, 
ficando-se sem se saber, para além do mais, se tem 
ou não outros rendimentos para além destes, sendo 
que também não apresenta mais qualquer tipo de 
prova, designadamente, testemunhal.  
Ora, o n.º 4 do citado art. 824º do CPC refere 
expressamente que o Juiz apenas o deve aplicar a 
título excepcional, de forma a proceder, caso a caso, a 
uma adequação particular ao problema em análise. 
Mas, como acentua o exequente, há uma falta de 
prova dos factos alegados - art. 303º do CPC -, ou 
melhor, os factos e documentos apresentados não se 
mostram suficientes para que a penhora de 1/3 do seu 
vencimento possa ser reduzida ou mesmo isentá-la de 
pagamento, mais ainda se atender ao vencimento do 
agregado familiar.  
Deste modo, consideramos que não se verificam aqui 
as condições previstas no referido art. 824º n.º 4 do 
CPC, pelo que o seu pedido não pode ser atendido. 
 

* 
 
IV - O Direito 
 
Nos termos e pelas razões expostas, acorda-se em se 
dar provimento ao recurso e revogar a decisão 
agravada, julgando improcedente a oposição, no seu 
todo. 
Custas pela executada, tanto da oposição como do 
recurso. 
 

* 
 
Porto, 08/09/2008 
Rui de Sousa Pinto Ferreira 
Joaquim Matias de Carvalho Marques Pereira 
Manuel José Caimoto Jácome 
 
 
 
 
Sumário nº 6108 
 
 
 
Agravo n.º 4024/08-2 
1.ª Secção Cível 
NUIP …/07.8TBSTS-C 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 

I 
 
1. O B………., S.A., exequente nos autos de execução 
para pagamento de quantia certa que corre termos no 
..º Juízo Cível da comarca de Santo Tirso com o n.º 
…/07.8TBSTS-A, em que são executados C………. e 
D………., tendo sido notificado para os fins do disposto 
no art. 837.º do Código de Processo Civil, requereu o 
seguinte: 
«… que o solicitador de execução diligencie 
imediatamente pela apreensão do veículo automóvel 
com a matrícula ..-..-GD, propriedade do executado 
C………., apreensão a ser levada a efeito antes do mero 
registo formal da penhora, uma vez que só com a 
referida apreensão prévia será possível ao exequente, 
ora requerente, averiguar se o estado do veículo 
justifica os gastos inerentes ao registo da penhora».  
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Este requerimento do exequente foi indeferido na 
parte em que requeria a apreensão do veículo antes 
do registo, com a seguinte fundamentação: 
«Conforme claramente resulta dos disposto nos arts. 
851.º, n.º 1 e 2, e 838.º, do Código de Processo Civil, 
a penhora de veículo automóvel, que é uma penhora 
de bens móveis sujeitos a registo, começa pelo registo 
da mesma seguido da imobilização.  
Os argumentos apresentados pela exequente não se 
nos afiguram pertinentes para inverter a ordem que o 
legislador quis dar à forma de efectivação da penhora, 
tanto mais que a penhora se considera feita com o 
registo e não com a apreensão (art. 838.º, n.º 1, do 
Código de Processo Civil).  
Pedir para apreender e depois não querer registar é 
praticar um acto inútil, que a lei não consente, sendo 
certo que, em última análise, as despesas com o 
registo são meramente adiantadas pela exequente, 
mas efectivamente pagas pelo executado.  
Assim, indefere-se a pretendida apreensão antes do 
registo.» 
Não se conformando com esta decisão, o exequente 
recorreu para esta Relação, extraindo das suas 
alegações as conclusões seguintes: 
1.º - A penhora consiste na efectiva apreensão dos 
bens, no seu desapossamento em relação ao 
executado devedor. 
2.º - O artigo 137.º do Código de Processo Civil, mau 
grado todas as alterações introduzidas no referido 
normativo legal em sede de execução, continua a 
dispor que: “Não é licito realizar no processo actos 
inúteis, incorrendo em responsabilidade disciplinar os 
funcionários que os pratiquem”. 
3.º - O artigo 851.º, n.º 2, do Código de Processo Civil 
não obsta a que se proceda ao registo da penhora de 
veículos automóveis só após a respectiva apreensão e 
a respectiva avaliação pelo que consequentemente o 
registo de penhora deve ser feito apenas após se ter 
procedido à apreensão do veiculo e à sua avaliação. 
4.º - A interpretação e aplicação prática e correcta da 
norma ínsita no artigo 137.º do Código de Processo 
Civil, com o disposto no n.º 2 do artigo 851.º do 
mesmo normativo legal, tudo conjugado com a 
realidade prática do que se passa no que respeita à 
penhora/apreensão de veículos automóveis, justifica a 
plena razão que ao recorrente, exequente em 1.ª 
instância, assiste, no sentido de que o Sr. Solicitador 
de Execução só deverá proceder ao registo de 
penhoras de veículos automóveis após se ter 
procedido à respectiva apreensão e avaliação, donde o 
presente recurso dever ser julgado procedente e 
provado e, consequentemente, revogar-se o despacho 
recorrido e substituir-se o mesmo por acórdão que 
defira o que nos autos requerido foi pelo exequente, 
ora agravante no que respeita à apreensão do veículo. 
Os executados não apresentaram contra-alegações. 
Foram cumpridos os vistos legais. 
 

II 
 
2. A única questão a resolver, tendo em conta o teor 
do despacho recorrido e o objecto do agravo, tal como 
se mostra delimitado pelas respectivas conclusões 
(arts. 684.º, n.º 2 e 3, e 690.º, n.º 1, do Código de 
Processo Civil), consiste em saber se, na penhora de 
veículo automóvel, os actos relativos à apreensão 
material do veículo e à sua avaliação devem preceder 
a comunicação à conservatória competente para 
efeitos da sua inscrição no registo. 
A divergência que a recorrente manifesta com o 
despacho recorrido não radica, propriamente, em 
qualquer desconformidade deste despacho com as 
normas legais que prevêem as formalidades a 
observar na realização da penhora de veículos 
automóveis, ou seja, em concreto, com as normas 
constantes dos arts. 851.º e 838.º do Código de 
Processo Civil, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
38/2003, de 08/03, mas na discordância que o 

recorrente opõe ao regime instituído por este diploma 
legal para a realização da dita penhora. Trata-se, 
assim, de uma divergência de cariz dogmática com a 
própria lei, e não, propriamente, de uma 
desconformidade da decisão recorrida com a lei 
aplicável e aplicada. E neste contexto, as mui 
respeitosas razões da recorrente, não se colocando 
num patamar supra legal susceptível de as poder 
sobrepor às opções do legislador, não podem 
prevalecer sobre a lei, mesmo que pudessem merecer 
a nossa adesão. 
Efectivamente, o Decreto-Lei n.º 38/2003, de 08/03, 
introduziu importantes alterações no regime e no 
esquema da acção executiva, e, de modo particular, 
nos actos relativos à penhora. Alterações 
caracterizadas, segundo o que é dito no respectivo 
preâmbulo, pela “simplificação dos seus 
procedimentos” e pela atribuição “a agentes de 
execução a iniciativa e a prática dos actos necessários 
à realização” da penhora, função que é normalmente 
exercida por solicitador de execução (art. 808.º, n.ºs 1 
e 2, do CPC). Para o efeito, foi criado o registo 
informático das execuções (art. 806.º do CPC e 
Decreto-Lei n.º 201/2003, de 10/09), “que 
disponibilizará informação útil sobre os bens do 
executado, assim como sobre outras execuções 
pendentes contra o mesmo executado”; foi instituído o 
processamento electrónico da penhora no tocante a 
certos bens ou direitos, designadamente quanto à 
penhora de bens imóveis e de bens móveis sujeitos a 
registo (arts. 838.º, n.º 1, e 851.º, n.º 1, do CPC), 
como é o caso dos veículos automóveis; e foi 
concedido ao agente de execução o acesso directo ao 
registo informático das execuções (arts. 807.º, n.º 3, 
al. b), e 832.º, n.º 2, do CPC) e à consulta de outras 
bases de dados, designadamente da segurança social, 
das conservatórias do registo e de outros registos ou 
arquivos semelhantes (art. 833.º, n.º 1, do CPC), com 
a ressalva das sujeitas a regime de confidencialidade, 
que carecem de previa autorização judicial (art. 833.º, 
n.º 3, do CPC). 
É no âmbito deste quadro de opções do legislador que 
terá que ser interpretado o regime legal relativo à 
penhora de veículos automóveis decorrente do 
Decreto-Lei n.º 38/2003, que se encontra regulado 
nos arts. 851.º e 838.º do Código de Processo Civil 
(este por remissão expressa daquele).  
Assim, enquanto que no regime que vigorou 
anteriormente ao Decreto-Lei n.º 38/2003, a penhora 
de veículos fazia-se “com a apreensão do veículo e dos 
seus documentos” (art. 848.º, n.º 5, do CPC), 
imediatamente seguida da avaliação do veículo e da 
sua entrega a depositário, de que tudo era registado 
no respectivo auto de apreensão que valia como auto 
de penhora (art. 849.º, n.ºs 1 e 4, do CPC e art. 17.º 
do Decreto-Lei n.º 54/75, de 12/02), e só depois de 
concluídas todas essas diligências é que se procedia ao 
registo da penhora, para ter eficácia em relação a 
terceiros, a que servia de base o auto de apreensão 
(arts. 5.º, n.º 1, al. e), do Decreto-Lei n.º 54/75, de 
12/02), no regime instituído pelo Decreto-Lei n.º 
38/2003, ora constante dos actuais arts. 851.º e 838.º 
do Código de Processo Civil, a realização da penhora 
de veículo, como a de outros bens móveis sujeitos a 
registo, passou a processar-se como a penhora de 
bens imóveis (art. 851.º, n.º 1, do CPC), ou seja, “por 
comunicação electrónica à conservatória do registo 
predial competente, a qual vale como apresentação 
para o efeito da inscrição no registo” (art. 838.º, n.º 
1, do CPC), e só depois de inscrita a penhora é que o 
agente de execução lavra o auto de penhora com base 
no certificado do registo que a conservatória lhe 
enviará (art. 838.º, n.ºs 2 e 3, do CPC), e solicita à 
autoridade administrativa ou policial a apreensão do 
veículo e dos documentos para efeitos da sua 
imobilização à ordem da respectiva execução (art. 
851.º, n.º 2, do CPC). 
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Como se constata, é o próprio conceito de penhora 
que foi alterado. De modo que já não é exacto afirmar, 
no tocante à penhora de bens móveis sujeitos a 
registo, que “a penhora consiste na efectiva apreensão 
dos bens” como diz a recorrente. É que, como resulta 
das disposições legais anteriormente citados e como 
escreve JOSÉ LEBRE DE FREITAS (em A Acção 
Executiva – Depois da Reforma, 4.ª edição, Coimbra 
Editora, 2004, p. 247-248), a penhora destes bens 
faz-se “por comunicação à conservatória do registo 
competente”, a que só depois se segue, no caso de 
veículo automóvel, a imobilização do automóvel. Pelo 
que o efeito da penhora destes bens radica “numa 
transferência de posse meramente jurídica” que 
decorre da comunicação à conservatória competente 
para efeitos de inscrição no registo, e já não na 
apreensão material do veículo, como sucedia no 
regime anterior. 
Assiste, pois, inteira razão ao Sr. Juiz quando diz, no 
despacho recorrido, que “pedir para apreender e 
depois não querer registar é praticar um acto inútil, 
que a lei não consente”.  
Idêntica interpretação foi assumida no acórdão da 
Relação de Lisboa de 21-04-2005 (em 
www.dgsi.pt/jtrl.nsf/ proc. n.º 3062/2005-8), em que 
se afirma que “permitir que um veículo seja 
apreendido e imobilizado a fim de o exequente poder 
depois decidir se lhe vale a pena penhorá-lo, traduz-se 
numa injustificada alteração do regime legal, um uso 
jurisprudencial contra legem que apenas se destinaria 
a permitir ao exequente poupar os gastos com a 
penhora … (mas que, a não ser seguida de penhora), 
seria, ela sim, susceptível de causar prejuízos 
elevadíssimos ao executado, … da responsabilidade do 
Estado por prática judicial flagrantemente violadora da 
lei”. 
 
3. A exequente contra-argumenta que inútil é 
proceder ao registo da penhora antes de se saber se o 
estado e o valor do veículo justificam a efectivação da 
penhora e os gastos com o registo e que o n.º 2 do 
artigo 851.º do Código de Processo Civil não obsta a 
que se proceda ao registo da penhora só após a 
apreensão do veículo e a respectiva avaliação. 
De facto, o preceito do n.º 2 do art. 851.º do Código 
de Processo Civil não obsta à apreensão do veículo 
previamente à comunicação para efeitos do registo, 
mas o n.º 1 do mesmo artigo, ao remeter para as 
formalidades previstas no art. 838.º do mesmo código, 
impõe que se proceda de maneira diferente: que 
primeiro se comunique à Conservatória para efeitos de 
inscrição da penhora no registo e só depois de feita 
esta inscrição no registo é que se procede à apreensão 
do veículo.  
E o argumento de que é inútil proceder ao registo da 
penhora antes de se saber se o estado e o valor do 
veículo justificam a efectivação da penhora e os gastos 
com o registo corporiza uma visão de interesse 
pessoal do exequente que não corresponde ao 
interesse que o legislador quis prosseguir com o novo 
procedimento legal de realizar a penhora. 
É que no regime resultante do Decreto-Lei n.º 
38/2003, a iniciativa e a opção sobre os bens a 
penhorar deixou de pertencer ao executado e ao 
exequente, como sucedia no regime anterior (arts. 
833.º, 836.º e 924.º do CPC então vigente), e passou 
a pertencer ao agente de execução (arts. 808.º, n.º 1, 
832.º, n.º 1, do CPC), o qual, independentemente de 
qualquer indicação por parte do exequente no 
requerimento executivo, deve começar a penhora 
“pelos bens cujo valor pecuniário seja de mais fácil 
realização e se mostre adequado ao montante do 
crédito do exequente” (art. 834.º, n.º 1, do CPC).  
E se o valor do bem ou bens penhorados for 
insuficiente para garantir o pagamento do crédito 
exequendo e das despesas previsíveis da execução 
(art. 821.º, n.º 3, do CPC), pode a penhora ser 
reforçada com uma nova penhora de mais bens ou 

substituída pela penhora de outro ou outros bens de 
maior valor (art. 834.º, n.º 3, do CPC). 
E quanto aos gastos com o registo da penhora, se 
algum encargo comporta para o exequente, resume-se 
ao seu adiantamento (art. 454.º, n.º 3 do CPC), como 
é dito no despacho recorrido, já que, a final, tais 
gastos são efectivamente suportados pelo património 
do executado, nos termos previstos nos arts. 454.º, 
n.º 3, in fine, 455.º e 821.º, n.º 3, do Código de 
Processo Civil, art. 5.º do Decreto-Lei n.º 204/2003, 
de 12/09, e art. 33.º, n.º 3, do Código das Custas 
Judiciais. 
 
4. É certo que alguma jurisprudência da Relação de 
Lisboa, designadamente os dois acórdãos que a 
recorrente juntou aos autos (de 06-07-2006, proc. n.º 
3043/06, e de 23-11-2006, proc. n.º 6123/06-8, este 
com um voto de vencido), embora reconhecendo que 
a penhora de bens móveis sujeitos a registo se faz 
como a penhora de bens imóveis, por comunicação 
electrónica à conservatória do registo competente, 
veio a concluir que “a lei não impede que, atentas as 
circunstâncias concretas, antes da comunicação ao 
registo, se proceda à apreensão de veículo automóvel, 
ou se colha informação sobre se o bem existe ou tem 
valor comercial, desde que factos objectivos levem a 
duvidar da sua existência ou valor comercial”. 
Como se constata e diferentemente do que sugere a 
recorrente, a bondade desta jurisprudência quanto à 
interpretação das normas constantes do art. 851.º, 
n.ºs 1 e 2, do Código de Processo Civil, na parte 
aplicáveis à penhora de veículos automóveis, não leva 
a concluir que a lei não impede que, em qualquer caso 
de penhora de veículo automóvel, se possam inverter 
as formalidades ali prescritas, começando pela 
apreensão do veículo e só depois de apreendido e 
avaliado é que se procederá ao registo da penhora. O 
que ali se admite é que, em certos casos, “atentas as 
circunstâncias concretas … desde que factos objectivos 
levem a duvidar da sua existência ou valor comercial”, 
pode proceder-se à apreensão de veículo automóvel 
antes da comunicação ao registo ou pode colher-se 
informação sobre se o bem existe e tem seu valor 
comercial.  
Quanto a colher informações prévias sobre a 
existência do veículo e o seu estado e valor comercial, 
concordamos que a lei não só não obsta como até 
permite que tais diligências sejam realizadas, no 
âmbito das consultas prévias a que alude o art. 832.º 
do Código de Processo Civil. Mas não foram estas 
informações prévias que a recorrente solicitou ao 
tribunal recorrido, mas sim e tão somente a apreensão 
prévia do veículo. 
Quanto à apreensão material do veículo previamente à 
penhora é que nos parece que se trata de diligência 
que vai além do que a lei consente e, neste âmbito, 
corroboramos o entendimento expresso no despacho 
recorrido e no acórdão da relação de Lisboa de 21-04-
2005, supra citado. 
De qualquer modo, neste caso, a exequente nenhum 
facto objectivo invocou que pudesse por em causa a 
existência do veículo, a qual se presume perante o que 
consta do registo (art. 7.º do Código do Registo 
predial), ou a fazer duvidar do seu valor comercial. E, 
por isso, nem perante a bondade daquela 
jurisprudência se justificava alterar as formalidades 
legais da realização da penhora. 
Ademais, ao que se depreende dos elementos que 
instruíram o presente agravo, neste caso, a penhora 
do veículo foi requerida pela própria exequente, depois 
de notificada pelo solicitador de execução nos termos 
do disposto no n.º 1 do art. 837.º do Código de 
Processo Civil. O que pressupõe que as informações 
que a exequente pretendia colher com a apreensão 
prévia do veículo deveria tê-las indagado previamente 
ao requerimento para penhora. E não depois.  
 
5. Assim, e concluindo: 
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1) No regime introduzido pelo Decreto-Lei n.º 
38/2003, de 8 de Março, a penhora de veículo 
automóvel faz-se por comunicação à conservatória 
competente para efeitos da sua inscrição no registo e 
só depois de certificada esta inscrição é que se 
procede à apreensão do veículo (arts. 851.º, n.ºs 1 e 
2, e 838.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, na 
redacção dada por aquele decreto-lei).  
2) A lei não obsta, antes permite, que, previamente à 
comunicação à conservatória, o agente de execução 
colha informações sobre a existência do veículo e o 
seu estado e valor comercial (art. 832.º do Código de 
Processo Civil), mas não permite que se proceda à 
apreensão prévia do veículo com o fim de averiguar da 
sua existência, do seu estado e do seu valor comercial. 
 

III 
 
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.  
Custas pela agravante (art. 2.º, n.º 1, al. a), do 
Código das Custas Judiciais). 

* 
 
Relação do Porto, 09-09-2008 
António Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
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Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
 
B………. e C………., ela residente na Rua ………., …, 
.º.Dtº, Vila do Conde e ele residente na Rua ………., 
entrada .., .º.C, Póvoa de Varzim, propuseram contra 
D………., Lda. com sede em ………., nº .., Armazém ., 
………., Póvoa de Varzim e contra F………., residente na 
Rua ………., nº …, ………., Vila Nova de Famalicão, a 
presente acção com processo comum na forma 
ordinária, pedindo a condenação dos Réus a: 
• a ver decretada a resolução do contrato de 
arrendamento por falta de pagamento da renda no 
lugar e tempo devido, condenando-se a Ré a proceder 
à entrega do locado livre de pessoas e coisas, aos 
Autores, nos termos do contrato;  
• a pagar, solidariamente, rendas vencidas no valor de 
€ 24.206.88 e as rendas vincendas até efectiva 
entrega do locado, acrescidas estas rendas dos 
respectivos juros de mora à taxa legal, até efectivo e 
integral pagamento, sendo que as rendas devidas a 
partir da data da sentença de despejo, deverão ser 
pagas, nos termos do artigo 1045º nº2 do CC. 
Para tanto alegam que por contrato escrito particular 
os AA deram de arrendamento à Ré sociedade uma 
fracção autónoma designada pela letra “B”, 
correspondente ao armazém nº. destinado a 
actividades económicas, sito em Rua ………., nº .., 
………., Póvoa de Varzim, pelo prazo de um ano com 
início em 1 de Novembro de 2002, sendo 
sucessivamente renovável por iguais períodos de 
tempo, pela renda mensal € 1.250,00, que se vencia 
nos primeiros cinco dias úteis do mês que antecede 
aquele a que disser respeito. A partir de Julho de 2004 
a Ré não mais procedeu ao pagamento da renda, não 
tendo pago a referente ao mês de Agosto de 2004 e 
posteriores, ascendendo o valor das rendas vencidas e 
não pagas à data da propositura a € 23.800. Sustenta 
ainda R. E………. é responsável pelo pagamento das 
rendas uma vez que outorgou o contrato em 
representação da sociedade quando a mesma ainda 
não havia sido registada. 
Citado os Réus, contestou apenas o R. E………., 
arguindo a sua ilegitimidade passiva e invocando o 

pagamento das rendas de Agosto, Setembro e 
Outubro de 2004. 
Proferido despacho saneador, seguido da selecção da 
matéria de facto assente e da base instrutória, 
realizou-se a audiência de discussão e julgamento, 
após o que foi proferida sentença que julgou a acção 
inteiramente procedente em relação a ambos os RR., 
em consequência do que decretou a resolução do 
contrato de arrendamento, condenando-se a Ré 
D………., Lda a proceder à entrega do locado livre de 
pessoas e coisas, aos Autores, e condenou os RR. 
solidariamente, no pagamento das rendas no valor de 
€ 24.206.88 e das rendas vincendas até efectiva 
entrega do locado, acrescidas dos respectivos juros de 
mora à taxa legal, até efectivo e integral pagamento, 
devendo ainda as rendas devidas a partir da data da 
sentença de despejo ser pagas, nos termos do artigo 
1045º nº2 do CC. 
Inconformado com o decidido na parte que lhe 
respeita, dele apelou o RR. E………., e nas alegações 
formulou as seguintes conclusões: 
I- O recorrente que só poderia ser responsável pelo 
pagamento das rendas se as mesmas, estando em 
dívida, se reportassem ao período compreendido entre 
a data da celebração do contrato de arrendamento em 
causa (celebrado pela co-Ré D………, Lda com os 
recorridos (AA) e no qual o recorrente interviu como 
representante da referida D………., Lda, da qual era 
gerente e o período em que a mesma foi registada, o 
que não se verifica «in casu»; 
II- O referido contrato de arrendamento foi sempre 
pontualmente cumprido durante o referido período que 
mediou a data da sua constituição, passando pela 
formalização do contrato de arrendamento posto em 
crise, por falta de pagamento das rendas pela Ré 
D………., Lda, e o registo definitivo da sociedade; 
III- (contrato de arrendamento) foi celebrado no 
momento em que a sociedade se encontrava 
constituída, mas não registada, a verdade é que os 
recorridos disso tinham conhecimento pois, conforme 
se verifica pela identificação da sociedade D………., Lda 
no contrato de arrendamento celebrado, consta que o 
número de contribuinte ou identificação de pessoa 
colectiva, ainda é provisório (P………); 
Sem prescindir 
IV- só se consideraria pertinente a aplicação do n° 1 
do artigo 40° do CSC, relativamente às 
responsabilidades advindas pelo eventual não 
pagamento de rendas no período compreendido entre 
a constituição e o registo da sociedade; 
V- é que a sociedade D………., Lda, representada pelo 
recorrente, seu gerente, já havia assumido o contrato 
de arrendamento celebrado com os recorridos, pois foi 
aquela que utilizou o arrendado para a prossecução da 
sua actividade social, sempre pagou as rendas aos 
recorridos (isto até não poder cumprir com os 
mesmos), aceitando as renovações do contrato e 
aumentos de renda ocorridos, em nome da qual foram 
passados os respectivos recibos de renda. 
VI- Existiu, assim, uma clara assunção de 
responsabilidade por parte da representada do 
recorrente relativamente aos efeitos do contrato de 
arrendamento celebrado com os recorridos em 
momento anterior ao seu registo, e que se pode 
enquadrar na previsão do artigo 19° do CSC. 
VIl- tal assunção teve como consequência, a 
retroacção dos efeitos decorrente do contrato de 
arrendamento celebrado à data da sua celebração, 
liberando o seu representante da responsabilidade 
prevista no artigo 40° do CSC. 
VIII- o Acórdão proferido pelo STJ, de 10.12.1997: 
BMJ, 472°-501 e JSTJ00037331/ITIJ/Net, que refere 
os sujeitos indicados no n°1 do artigo 40° do CSC 
«...respondem pelos negócios realizados em nome de 
uma sociedade por quotas no período compreendido 
entre a celebração da escritura e o registo definitivo 
do contrato de sociedade, salvo se a sociedade 
assumir os negócios, nos termos do artigo 19° do 
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mesmo Código, e ainda que falte a comunicação à 
contraparte, prevista no n°2 deste último artigo». 

*** 
A primeira instância declarou provados os seguintes 
factos que, por não haverem sido impugnados como 
incorrectamente julgados, de acordo com o disposto 
no art.º 690.º-A do CPCiv., ora se impõe considerar, 
nos termos do art.º 712.º, n.º 1, al. a), do mesmo 
Código: 
I.- Por contrato particular datado de 1 de Novembro 
de 2002, os Autores declararam dar de arrendamento 
à Ré “D………., Lda”, a qual, representada no acto pelo 
seu sócio – gerente, E………., declarou tomar de 
arrendamento, uma fracção autónoma designada pela 
letra”B”, correspondente ao armazém, nº ., destinado 
a actividades económicas, sito na Rua ………., nº .., 
………., Póvoa de Varzim; 
II…. pelo prazo de um ano, com início em 1 de 
Novembro de 2002, sendo sucessivamente renovável 
por iguais períodos de tempo, pela renda mensal de € 
1.250,00; 
III… a pagar em casa do senhorio, a qual se vencia 
nos primeiros cinco dias úteis do mês que antecede 
aquele a que disser respeito, destinando-se o 
arrendado a fabrico de produtos vocacionados para a 
indústria de madeira, assim como ventilação e 
aspiração industrial, bem como actividades afins (cfr. 
doc. de fls. 10), cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido para todos os efeitos legais)-cfr. al. A). 
II.- Em 1 de Novembro de 2003, foi operada uma 
actualização da renda passando esta a ser de € 
1.400,00 mês(cfr. al. B). 
III.- A Ré “D………., Lda”, não pagou aos Autores as 
rendas referentes aos meses de Novembro e 
Dezembro de 2004, bem como não pagou as rendas 
respeitantes aos meses de Janeiro a Dezembro de 
2005(cfr. al. C). 
IV.- A constituição da Sociedade D………., Lda” foi 
registada em 20.11. 2002, na Conservatória do 
Registo Comercial da Povoa de Varzim(cfr. al. D). 

*** 
A questão suscitada na presente apelação resume-se a 
apurar se o R. E………., ora apelante, responde 
ilimitada e solidariamente com a Ré D………., Lda pelo 
valor das rendas vencidas em Novembro e Dezembro 
de 2004, e das que se venceram desde Janeiro a 
Dezembro de 2005 e se vençam até à entrega do 
arrendado. 
A douta sentença recorrida, interpretando e aplicando 
o disposto no n° 1 do artigo 40° do Código das 
Sociedade Comerciais (CSC), concluiu 
afirmativamente, tendo condenado o apelante, 
solidariamente, nessas prestações. Para tal, entendeu 
que, tendo o contrato de arrendamento sido celebrado 
em 1 de Novembro de 2002 e a constituição da 
Sociedade Ré registada apenas em 20 do mesmo mês 
na Conservatória do Registo Comercial, trata-se aqui 
de negócio realizado em nome de uma sociedade por 
quotas no período compreendido entre a celebração da 
escritura e o registo definitivo do contrato de 
sociedade, pelo que os sócios que no negócio agiram 
em representação daquela - no caso vertente, o ora 
apelante -, respondem ilimitada e solidariamente pelo 
valor das rendas – de todas elas, independentemente 
da época do seu vencimento -, ressalvadas as 
hipóteses de o negócio ter expressamente sido 
condicionado ao registo da sociedade e à assunção por 
esta dos respectivos efeitos, que no caso se não 
demonstram, não tendo o apelante logrado fazer a 
prova de que os AA. tinham conhecimento da 
constituição da mencionada sociedade, tendo tido 
acesso à escritura da sua constituição. 
Crê-se, todavia, não ser essa solução mais adequada 
às normas e princípios gerais de direito aplicáveis. 
Bastará considerar a hipótese – frequente - de cessão 
de quotas e posterior alteração do valor da renda, 
para intuir os desequilíbrios a que conduz. Vejamos. 

Dispõe, com efeito, o n.º 1 do artigo 40º do Cod. 
Sociedades Comerciais: "Pelos negócios realizados em 
nome de uma sociedade por quotas, anónima ou em 
comandita por acções no período compreendido entre 
a celebração da escritura e o registo definitivo do 
contrato de sociedade respondem ilimitada e 
solidariamente todos os que no negócio agirem em 
representação dela, bem como os sócios que tais 
negócios autorizarem; os restantes sócios respondem 
até às importâncias das entradas a que se obrigaram, 
acrescidas das importâncias que tenham recebido a 
título de lucros ou de distribuição de reservas". 
Dispondo o n.º 2 que "cessa o disposto no n.º 
precedente se os negócios forem expressamente 
condicionados ao registo da sociedade e à assunção 
por esta dos respectivos efeitos". 
À primeira vista, tendo o contrato de arrendamento 
sido outorgado em momento anterior ao do registo da 
sociedade Ré na Conservatória do Registo Comercial, 
do n.º 1 do citado art.º 40.º retirar-se-ia que todas as 
rendas e demais prestações dele emergentes seriam 
da responsabilidade pessoal e ilimitada do sócio que o 
celebrou em representação daquela, fosse qual fosse a 
respectiva data de vencimento e período a que 
respeitassem. Nada de mais desconforme ao princípio 
da concessão da personalidade jurídica às sociedades. 
O preceito em questão foi sobretudo concebido para 
negócios jurídicos - essencialmente contratos - que se 
esgotam num só momento, deles decorrendo 
prestações instantâneas (ou temporalmente 
circunscritas). Pretendeu aí o legislador tutelar a boa 
fé (subjectiva) do terceiro que contrata com a 
sociedade, em articulação com o estatuído no artigo 
5º do Cod. Sociedades Comerciais, em cujos termos 
as sociedades só gozam de personalidade jurídica e 
existem como tais a partir da data do registo definitivo 
do contrato de sociedade. De harmonia com tal 
princípio, se antes de tal registo definitivo a sociedade 
não existe como pessoa jurídica, não responde, por via 
de regra, pelos actos praticados em seu nome até esse 
momento. Daí a responsabilização pessoal, solidária e 
ilimitada pelas obrigações contraídas pelos que agirem 
em representação dela e pelos sócios que autorizarem 
os negócios, como condição indispensável à protecção 
do interesse dos credores. Em suma: é estabelecida a 
responsabilidade pessoal dos sócios porque não existe 
responsabilidade social, em razão da falta de 
personalidade jurídica do ente societário. 
Deve, no entanto, notar-se que se encontra aqui em 
questão um contrato de execução duradoura, que se 
protraiu no tempo muito para além da data do registo 
definitivo do contrato de sociedade. Tratando-se ainda 
de prestações periódicas - rendas - que se venceram e 
se referem a períodos posteriores a tal registo, sendo 
certo que entretanto ocorreu a actualização da 
primitiva renda, de € 1.250 para € 1.400,00. 
Ora, diversamente do que ocorria com as rendas 
iniciais, referentes ao período anterior ao registo 
definitivo da sociedade, a vontade do sócio que 
outorgou no contrato de arrendamento deixou de ser 
condição suficiente para produzir o respectivo 
vencimento. É que agora estamos já perante uma 
sociedade comercial por quotas, regularmente 
constituída e registada, dotada de órgãos sociais de 
administração e de fiscalização, os quais podem, sem 
ou contra o consentimento do sócio outorgante, 
manter o contrato de arrendamento, ocupar o 
arrendado e pagar as rendas devidas, ou mesmo 
consentir na modificação do montante dessas rendas. 
Em semelhante hipótese, em que se encontram 
exclusivamente em questão obrigações vencidas após 
o registo definitivo, e correspectiva aquisição de 
personalidade jurídica pelo ente societário, já a regra 
do n.º 1 do art.º 40.º do CSC não faz à solução do 
caso. Resulta claramente da conjugação dos n.ºs 1 e 2 
do citado artigo que a responsabilidade por negócios 
realizados no período compreendido entre a 
celebração da escritura e o registo definitivo do 
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contrato é solidária entre os que no negócio agirem 
em representação da e entre os sócios que 
autorizarem os negócios. Atente-se, porém, que os 
preceitos em questão não estabelecem, em ponto 
algum, a solidariedade entre qualquer destas 
categorias de sujeitos e a própria sociedade, cujas 
responsabilidades mutuamente se excluem. Uma de 
duas: ou existe responsabilidade social, e então as 
pessoas enunciadas no n.º 1 do art.º 40.º não 
respondem, ou não existe responsabilidade social, e aí 
sim, há lugar à responsabilidade pessoal, ilimitada e 
solidária dessas pessoas, precisamente para suprir a 
falta de responsabilidade social. Em caso nenhum, tal 
como se decidiu na douta sentença recorrida, os sócios 
e a sociedade respondem solidariamente pelo valor 
das rendas. De outro modo, ter-se-ia configurada uma 
hipótese de fiança, vinculando ilimitada e 
irreversivelmente o sócio outorgante no 
arrendamento, sem a manifestação do seu 
consentimento, que a lei exige (art.º 628.º, n.º 1, do 
C.Civ.). Sendo certo que a própria fiança pelas 
obrigações do locatário é limitada ao período inicial do 
contrato, salvo estipulação em contrário (cfr. art.º 
655.º, n.º 1, do C C.Civ.). 
Temos, assim, que a obrigação do pagamento das 
rendas reclamadas, todas vencidas após o registo da 
sociedade Ré, é uma obrigação social, e não uma 
obrigação pessoal do apelante, pelo que face ao 
disposto nos n.ºs 1 e 3 do art.º 197.º do CSC, só o 
património social responde para com os credores pela 
correspondente dívida da sociedade. Semelhante 
doutrina parece implícita no Ac. STJ de 27/05/2003 
(Processo: 03A4184), igualmente acessível através de 
www.dgsi.pt, ainda que não aborde directamente a 
questão. 
Procedem, pelo exposto, as conclusões da apelação, 
impondo-se a absolvição do apelante do pedido. 
 
Decisão. 
Pelo exposto, acordam os juízes desta Relação em 
julgar em julgar procedente a apelação, em 
consequência do que revogam a decisão recorrida na 
parte em que condenou o apelante, que absolvem de 
todos os pedidos. 
 
Custas nesta Relação pelos apelados e na 1.a instância 
pela Ré Sociedade. 
 
Porto, 2008/09/09 
João Carlos Proença de Oliveira Costa 
Carlos António Paula Moreira 
Maria da Graça Pereira Marques Mira 
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Apelação n.º 3481/08-2 
1.ª Secção Cível 
NUIP …/03.7TBLMG 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 

I 
 
1. Nos presentes autos de acção especial de 
expropriação por utilidade pública que correram 
termos no ..º Juízo da comarca de Lamego com o n.º 
…/03.7TBLMG, em que é expropriante E.P. – 
ESTRADAS DE PORTUGAL, E.P.E., com sede na ………., 
em Almada, e expropriado B………., residente na ………., 
………., Lamego, está em causa a expropriação por 
utilidade pública da parcela n.º 24, com a área de 
1.456 m�, destinada à construção da EN 313 – 

Acessos do IP3 a Armamar, a destacar do prédio 
rústico sito na freguesia de ………., concelho de 
Lamego, inscrito na matriz predial rústica da dita 
freguesia sob o artigo n.º 107-C e descrito na 
Conservatória do Registo Predial com o número 
00388/081190. 
A declaração de utilidade pública, com carácter de 
urgência, foi concedida por despacho do Secretário de 
Estado das Obras Públicas n.º 21806-D/2001 (2.ª 
série), de 27-09-2001, publicado no Diário da 
República, II Série, n.º 243, de 19-10-2001 
(Suplemento). 
Realizada em 17-12-2001 a vistoria Ad Perpetuam Rei 
Memoriam, de que foi lavrado o auto a fls. 25-28, 
posteriormente rectificado e aditado pelo auto a fls. 
46-48, e lavrado o auto de investidura da entidade 
expropriante na posse administrativa da parcela 
expropriada em 07-03-2002 (cfr. auto a fls. 52), 
procedeu-se à arbitragem, conforme consta do 
respectivo acórdão a fls. 90-104, tendo os árbitros 
decidido por unanimidade fixar em 47.110,84€ o valor 
global da justa indemnização a pagar ao expropriado. 
 
2. Da decisão arbitral recorreram para o Tribunal 
Judicial de Lamego a expropriante e o expropriado. 
A expropriante manifestou discordância com alguns 
dos critérios seguidos na decisão arbitral, quer quanto 
ao cálculo da área da vinha, quer quanto ao cálculo do 
valor atribuído aos armazéns, quer ainda quanto à 
inclusão de algumas benfeitorias (telhas, lagares e 
pedras de cantaria), que disse terem sido retiradas e 
levadas pelo proprietário, e concluiu que o valor global 
da justa indemnização a atribuir pela expropriação da 
parcela não deveria ser superior a € 14.603,81. 
O expropriado discordou da classificação do solo da 
parcela expropriada como “área de ocupação 
condicionada”, dizendo que tal classificação não está 
documentada nem foi fundamentada e que no PDM do 
concelho de Lamego está classificado como “Zona de 
Construção do Tipo I – colmatação”, destinada 
preferencialmente à construção de habitações 
unifamiliares, e também está servida por infra-
estruturas que a permitem classificar como tal. Alegou 
ainda que, embora a declaração de expropriação refira 
a área de 1456 m�, a área efectivamente ocupada 
pela expropriante foi de 1878 m�; que a parte 
sobrante da “H……….” é tão pequena que impede o seu 
aproveitamento, seja com um fim agrícola, seja com 
um fim edificativo, ficando sem interesse económico 
para o expropriado, pelo que requereu, nos termos do 
art. 55.º, n.º 1, do Código das Expropriações, que a 
expropriação abranja essa parte sobrante; e quanto à 
parte sobrante da denominada “I……….”, diz que 
perdeu parte da sua vedação, o que a desvaloriza. 
Concluiu que, tomados em conta todos estes 
elementos, o valor global da indemnização devia ser 
fixado em € 99.109,12, resultante da soma de € 
56.340,00 o valor do terreno, € 9.376,00 o valor das 
áreas ocupadas por edificações, e € 33.393,12 a soma 
das benfeitorias que ali existiam e que descreve no 
art. 22.º do seu recurso.  
Na instância litigiosa, procedeu-se à avaliação a que 
aludem os arts. 61.º, n.º 2, e 62.º do Código das 
Expropriações. Em resultado dessa avaliação, foram 
apresentados os três laudos que constam a fls. 322-
326, 328-345 e 351-362, contendo as conclusões 
seguintes:  
1) No primeiro, subscrito pelo perito nomeado pelo 
expropriado, o valor global da indemnização foi 
calculado em 116.365,12€, resultante da soma das 
seguintes parcelas: 60.096,00€ o valor da área 
expropriada à razão de 1878m� x 32,00€/m�, 
9.376,00€ o valor das áreas ocupadas pelos armazéns 
e área residual e 46.893,12€ o valor de todas as 
benfeitorias e desvalorizações da parte sobrante. 
2) No segundo, subscrito pelos três peritos nomeados 
pelo tribunal, o valor global da indemnização foi 
calculado: a) na hipótese de se considerar não ter 
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havido desvalorização da parte sobrante, em 
56.397,19€ (arredondado para 56.400,00€), 
resultante da soma de 27.047,19€ do valor da parcela 
expropriada, 27.950,00€ do valor dos armazéns e 
1.400,00€ o valor das benfeitorias consideradas; b) na 
hipótese de se considerar ter havido desvalorização da 
parte sobrante, ao montante de 56.397,19€ 
acrescentaram 8.558,60€ do valor atribuído àquela 
desvalorização, somando 64.955,79€ (arredondado 
para 65.000,00€). 
3) No terceiro, subscrito pelo perito nomeado pela 
expropriante, o valor global da indemnização foi 
calculado em 18.717,45€, resultante da soma de 
1.795,50€ o valor das áreas para outros fins (vinha), 
11.051,46€ o valor das áreas aptas para construção, e 
6.649,00€ o valor das benfeitorias, e da dedução de 
778,45€ a que alude o n.º 4 do art. 23.º do Código 
das Expropriações.  
Notificados desses laudos, reclamou o expropriado 
quanto à falta de pronúncia sobre a área 
efectivamente ocupada e à perda de acesso eficiente e 
de parte da sua vedação, que originou a prestação dos 
esclarecimentos que constam a fls. 381, 382-383, 
387, 414, 420-422 e 437-439.  
A fls. 477-484 foi decidido que a expropriação deve 
abranger a parte sobrante da denominada “H……….”. 
Decisão que não foi objecto de recurso.  
Por sentença de 15-06-2007, a fls. 562-582, foi 
decidido fixar em 65.000,00€ o valor global da 
indemnização a pagar pela expropriante ao 
expropriado, a actualizar a partir da data da 
declaração de utilidade pública e até à data do trânsito 
em julgado da decisão, de acordo com a evolução do 
índice de preços no consumidor, com exclusão da 
habitação, publicado pelo Instituto Nacional de 
Estatística relativamente ao local da situação da 
parcela de terreno expropriada.  
 
3. Desta decisão veio agora apelar a expropriante, que 
concluiu as suas alegações do seguinte modo: 
1.º - Os valores considerados não são os da portaria 
que estabelece o preço para habitação a custo 
controlado em vigor à data da DUP, uma vez que a 
que define esses preços é a Portaria n.º 191/2001, de 
10 de Março, que estabelece para a Zona III (onde se 
insere ………. local da parcela 24), o preço de 
73.600$00/m2 ou 367,12 €/m2 de área útil. 
Convertendo a área útil pelo factor 0,85 corresponde a 
312,05 €/m2 de área bruta. 
2.º - A douta sentença admitiu as percentagens 
máximas para as infra-estruturas que os peritos 
referiram, quando estas não constam na vistoria ad 
perpetuam rei memoriam e nunca deveriam ser 
consideradas pelo máximo, uma vez que o CE as 
define como gradativas, ou seja “até ao limite de” (n.º 
7 do artigo 26.º do citado código). 
3.º - É, assim, colocado em causa todo o 
procedimento a que a lei obriga, porque ao admitir 
infra-estruturas que não constam na vistoria esta 
deixa de desempenhar o papel ao qual estava 
destinada. 
4.º - Se os Srs. Peritos admitiram o preço de 175,00 
€/m2 para a construção de anexos (armazéns com 
mais ou menos área), certamente modernos, com 
paredes de alvenaria, chão de betão, cobertura com 
laje e telhado, janelas, portas, luz e pintura, não se 
vislumbra o motivo pelo qual atribuíram ao armazém 
de fabrico de vinho em terra batida, com 2 paredes de 
madeira e em estado de quase abandono (Imagens 3, 
5 e 6), o preço unitário de 200,00 €/m2. 
5.º - “Armazém destelhado”: o espaço chamado de 
“Armazém destelhado” já não pode ser considerado de 
armazém, uma vez que o telheiro que em tempos 
existiu apoiava-se nas paredes laterais do Armazém 
de fabrico de vinho e na casa da parcela 25 (ver 
imagens 3, 4 e 7). 
6.º - De acordo com todos os cálculos apresentados 
nos diversos quadros o valor justo para a parcela 

objecto da presente expropriação é de 41.447,84 € 
(17.565,79 € + 14.198,73 +3.500,00 + 1.400,00 + 
5.558,64 - 775,32). 
Contra-alegou o expropriado, dizendo que as 
alegações da recorrente não atacam a sentença 
recorrida, mas os laudos da peritagem, contra os quais 
não reclamou no devido tempo, e insurge-se contra os 
documentos ora apresentados, que diz não terem 
cabimento processual, concluindo que a decisão 
recorrida deve ser confirmada. 
 
4. De harmonia com as disposições dos arts. 684.º, 
n.ºs 2 e 3, e 690.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, 
o objecto do recurso é delimitado pelas conclusões que 
o apelante extrai das suas alegações, sem prejuízo das 
questões que o tribunal deva conhecer oficiosamente 
(art. 660.º, n.º 2, in fine, do CPC). Pelo que, dentro 
desse âmbito, deve o tribunal resolver todas as 
questões que as partes submetam à sua apreciação, 
exceptuadas as que venham a ficar prejudicadas pela 
solução entretanto dada a outras (art. 660.º, n.º 2, do 
CPC). 
Importa, no entanto, esclarecer que, como decorre 
dos arts. 676.º, n.º 1, e 684.º, n.ºs 2 e 3, do Código 
de Processo Civil e como é entendimento uniforme na 
doutrina e na jurisprudência, o recurso só pode incidir 
sobre a decisão recorrida, visando a sua modificação, 
no todo ou em parte, e não a criar decisões sobre 
matéria nova (cfr. Aníbal de Castro, em Impugnação 
das Decisões Judiciais, Lisboa, 1981, p. 26; Jorge 
Augusto Pais do Amaral, em Direito Processual Civil, 
3.ª edição, Almedina, p. 364; e acs. do STJ de 20-09-
2007, em www.dgsi.pt/jstj.nsf/ proc. n.º 07B1836, e 
do STA de 26-09-2007, em www.dgsi.pt/jsta.nsf/ 
proc. n.º 0109/07). Pelo que não é lícito às partes 
suscitar em recurso questões que não tenham sido 
objecto das decisões impugnadas. 
Mais cabe esclarecer ainda que o dever de resolver 
todas as questões suscitadas pelas partes, a que alude 
o n.º 2 do art. 660.º do Código de Processo Civil, não 
se confunde nem compreende o dever de responder a 
todos os “argumentos, motivos ou razões jurídicas 
invocadas pelas partes”, os quais, podendo ser muito 
respeitáveis, nenhum vínculo comportam para o 
tribunal, como flui do disposto no art. 664.º do Código 
de Processo Civil (cfr., entre muitos outros, Antunes 
Varela, em Manual de Processo Civil, 2.ª edição, 
Coimbra Editora, p. 677-688; Ac. do Tribunal 
Constitucional n.º 371/2008, em 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/2008
0371.html; acs. do STJ de 11-10-2001 e 10-04-2008 
em www.dgsi.pt/jstj.nsf/ procs. n.º 01A2507 e 
08B877; e ac. desta Relação de 15-12-2005, em 
www.dgsi.pt/jtrp.nsf/ proc. n.º 0535648). 
De modo que, tendo em conta os princípios antes 
enunciados e o teor das conclusões que a apelante 
extraiu das suas alegações, as questões suscitadas 
que cabe resolver são as seguintes: 
1) quanto ao cálculo do valor do solo da parcela 
expropriada, se o preço unitário a considerar, nos 
termos do disposto no n.º 5 do art. 26.º do Código das 
Expropriações, é o fixado na Portaria n.º 191/2001, de 
10 de Março, que estabelece o preço da construção 
para habitação a custo controlado em vigor à data da 
declaração de utilidade pública, e não o que foi 
tomado em conta pelos peritos; 
2) quanto às infra-estruturas consideradas pelos 
peritos, se tais infra-estruturas não podiam ser 
tomadas em conta na fixação da indemnização por não 
constarem do auto de vistoria ad perpetuam rei 
memoriam e, em todo caso, não podiam ser aplicadas 
as percentagens máximas, como consideraram os 
peritos, em face do disposto no n.º 7 do art. 26.º do 
Código das Expropriações; 
3) quanto ao valor atribuído ao armazém de fabrico de 
vinho, se, tendo os peritos admitido que o preço 
unitário da construção de armazém e anexos era de 
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175,00€/m�, não existe motivo para lhe atribuírem o 
preço unitário de 200,00€/m�;  
4) quanto ao “armazém destelhado”, se não pode ser 
avaliado como armazém, uma vez que o telheiro que 
em tempos existiu apoiava-se nas paredes laterais do 
armazém de fabrico de vinho e na casa da parcela 25. 
Foram cumpridos os vistos legais. 
 

II 
 
5. Na sentença recorrida, foi considerada provada a 
seguinte factualidade: 
a) A utilidade pública da expropriação urgente da 
parcela de terreno com a área de 1.456 m2, a 
desanexar do prédio rústico sito na freguesia de ………., 
concelho de Lamego, com a área total de 58.217 m2, 
inscrito na matriz predial rústica da freguesia de ………. 
sob o art. C–107, e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Lamego sob o n.º 00388/081190, 
foi declarada por despacho do Secretário de Estado 
das Obras Públicas de 27 de Setembro de 2001, 
publicado no D.R., II Série, n.º 243, de 19-10-2001.  
b) Por decisão de 24-01-2006, proferida a fls. 477 a 
484, que transitou em julgado, foi ordenado que a 
expropriante incluísse na expropriação a parte 
sobrante da denominada “H……….”, com a área de 456 
m2, que confina com o caminho público configurando 
um trapézio rectângulo. 
c) À data da vistoria “ad perpetuam rei memoriam” – 
31-12-2001 – a parcela de terreno identificada em a) 
apresentava boa natureza agrológica para a cultura de 
vinha, e fazia parte de um terreno a confrontar do 
norte com C………., do sul e poente com Estrada 
Nacional, e do nascente com D………., E………. e F………., 
segundo o Plano Director Municipal de Lamego, 
incluído em área de ocupação condicionada.  
d) Essa parcela era constituída por duas áreas 
rústicas, ambas zona de vinha da Região Demarcada 
do Douro, uma a sul, confrontante com um caminho e 
a cota mais baixa, com a área de 698 m2, a destacar 
dum prédio rústico vedado a muro de xisto, e a outra, 
a cota mais elevada, com a área de 450 m2, a 
destacar de um prédio rústico de maior dimensão. 
e) No documento referido em c) e em posterior 
aditamento ao mesmo, foram descritas como 
benfeitorias: 
– um armazém de construção antiga em regular 
estado de conservação, situado imediatamente a sul e 
a cota mais baixa do terreno da vinha, do qual tem 
acesso a esta vinha por uma mansarda saliente do 
telhado e por uma escada de betão de 1,20 m de 
largura, integrada no armazém, com uma área coberta 
de 91 m2, sendo a parede a norte constituída por 
muro de suporte de terreno da vinha que lhe está 
sobranceiro em alvenaria de granito de 6,0 m de 
altura, comprimento de 8,0 m, espessura no 
coroamento de 0,80 m e na base de 1,0 m, sendo a 
parede a sul em alvenaria de xisto de 0,80 m de 
espessura, de 6,0 m de altura, o comprimento de 9,0 
m dispondo de uma porta e duas janelas de granito, 
apresentando-se as paredes laterais, nascente e 
poente, em taipa, com uma cobertura em telha 
Marselha assente em estrutura de madeira, dispondo o 
armazém de dois lagares em cantaria de granito, tudo 
como flui do teor de fls.46 e 47 dos autos que aqui se 
dá por integralmente reproduzido;  
– área livre correspondente a outro armazém com a 
área de 130 m2, destelhado, com a parede nascente 
em alvenaria de xisto de 0,80m de espessura, a altura 
média de 6,0 m e o comprimento de 10,5 m, parede 
esta que dispõe de entrada por portão em cantaria de 
granito, com a largura de 2,7 m pela altura de 2,5 m e 
com bandeira em ferro de 2,7 m de largura e 1,0 m de 
altura;  
– vinha, sendo a da cota inferior classificada na letra 
“C” para efeito de autorização de benefício, constituída 
por bardos em esteios de lousa e 2 arames, antiga e 
em regular estado vegetativo, ocupando uma área de 

698 m2, existindo um muro de vedação em alvenaria 
de xisto de 0,80 m de espessura na extensão de 36,00 
m e com a altura livre média de 3,0 m, com uma 
guarnição do portão em cantaria de granito, sendo a 
vinha a cota superior classificada na letra “C” para 
efeito de autorização de benefício, dispondo de esteios 
em paus de pinho tratado com 2 arames, com a área 
de 450 m2 e a vinha antiga apresentava um regular 
estado vegetativo;  
f) A arbitragem atribuiu à parcela de terreno 
identificada em a), com a área corrigida para 1.441 
m2, por acórdão de 20-11-2002, o valor de € 
47.110,84, tendo aí sido considerado que a parcela 
sobrante não se considerava desvalorizada.  
g) De acordo com o PDM do concelho de Lamego, as 
parcelas de terreno identificadas em a) e b) são 
urbanizáveis e situam-se em zona de construção do 
tipo 1, nos termos do art.º 16.º a 21.º do PDM, 
plenamente eficaz à data da declaração de utilidade 
pública;  
h) Na via pública, confinante a sul da parcela, 
conhecida pela Estrada da ………., existem as seguintes 
infra-estruturas: acesso pavimentado, rede de 
abastecimento domiciliário de água, rede de energia 
eléctrica em baixa tensão, rede telefónica, rede de 
saneamento. 
i) A perícia efectivada por peritos nomeados pelo 
tribunal, atribuiu, por unanimidade, à parcela de 
terreno identificada em a) e d), o valor de € 56.397,19 
(por arredondamento, € 56.400,00), correspondente 
ao valor do terreno urbanizável propriamente dito, aos 
armazéns e às benfeitorias aí existentes, tudo como 
flui do teor do relatório de fls. 328 a 338, que aqui se 
dá por integralmente reproduzido. 
j) A parte sobrante da vinha que confina com o 
caminho público referida em b) não tem possibilidade 
de ser valorizada economicamente, dada a sua exígua 
dimensão, e devido aos condicionalismos legais 
aplicados, nomeadamente do IEP (DL n.º 64/83, de 3 
de Fevereiro) e dos Regulamentos aplicados pelo 
Município de Lamego aquando da urbanização e 
loteamento de terrenos de construção, ficou 
totalmente desvalorizado, visto passar de terreno de 
construção para “terreno non aedificandi”.  
k) A perícia efectivada pelos peritos nomeados pelo 
Tribunal atribuiu, por unanimidade, à parte do prédio 
do expropriado não compreendida na expropriação 
referida em b) e j), o valor de € 8.558,60. 
l) O aproveitamento económico que estava a ser 
realizado no prédio objecto da expropriação à data da 
declaração de utilidade pública era a produção de 
vinho.  
m) A área efectivamente ocupada com o acto 
expropriativo inicial, incluindo a obra de arte 
construída (viaduto sobre a via e rampa de acesso) é 
de 1 441 m2;  
n) A aquisição, por doação, do prédio rústico sito na 
freguesia de ………., Lamego, designado por “G……….”, 
composto por vinha da região demarcada do Douro, 
cultura arvense de sequeiro e oliveiras, com a área de 
58.217 m2, a confrontar do nascente com D………., 
E………. e F………., do norte com C………., e do sul e 
poente com estrada nacional, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Lamego sob o n.º 
00388/081190 e inscrito na respectiva matriz sob o 
art.º C-107, encontra-se registada, desde 12-11-92, 
em nome de B………. . 
 
6. A recorrente não impugnou, nos termos prescritos 
nos n.ºs 1 e 2 do art. 690.º-A do Código de Processo 
Civil, nenhum ponto concreto da matéria de facto 
provada, limitando o objecto do recurso à decisão de 
direito (cfr. supra n.º 4). 
Deste modo, tem-se por definitivamente fixada a 
matéria de facto julgada provada na 1.ª instância, 
anteriormente descrita sob o n.º 5, que é a única que 
pode servir de suporte à decisão de direito, como 
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decorre do disposto nos n.ºs 2 e 3 do art. 659.º do 
Código de Processo Civil.  
Quer isto significar que não pode atribuir-se qualquer 
relevância às fotografias e outras imagens que a 
recorrente inseriu nas alegações do seu recurso, bem 
como aos documentos que juntou e constam a fls. 614 
a 623, por dois motivos: porque a recorrente não 
impugnou nenhum ponto concreto da matéria de facto 
provada e porque tais elementos de prova podiam e 
deviam ter sido apresentados no tribunal de 1.ª 
instância para que os pudesse considerar, sendo caso 
disso.  
Não se enquadrando os referidos documentos, 
fotografias e imagens em alguma das situações 
excepcionais previstas no art. 524.º do Código de 
Processo Civil nem cabendo no âmbito das situações 
referidas nos n.ºs 1, segmento final, e 2 do art. 706.º 
do Código de Processo Civil, a junção de tais 
elementos não é sequer legalmente admissível, como 
bem observou o recorrido, opondo-se à sua junção e 
consideração. Mas porque alguns desses documentos, 
fotografias e imagens estão inseridos no próprio texto 
das alegações, de que não podem separar-se, mesmo 
mantendo-se nos autos, nenhum deles será 
considerado na apreciação do recurso. 
Quanto às referências críticas que a recorrente faz nas 
suas alegações e conclusões às posições tomadas 
pelos peritos nomeados pelo tribunal (cfr. as 
conclusões 4.ª e 5.ª), embora possam considerar-se 
formalmente incorrectas — na medida em que o 
objecto do recurso é e só pode ser a sentença 
recorrida (cfr. supra n.º 4), sendo os laudos periciais 
meros suportes de prova —, tais referências críticas 
têm que ser entendidas como reportadas à sentença 
recorrida, na medida em que esta tenha decidido as 
questões aí compreendidas por referência ao teor do 
laudo subscrito pelos três peritos.  
Feito este saneamento prévio, há que apreciar as 
questões que em concreto foram suscitadas pela 
recorrente. 
 

III 
 
7. Como primeira questão, a apelante alega que, no 
cálculo do valor do solo da parcela expropriada, 
deveria ter sido considerado o preço unitário 
estabelecido na Portaria n.º 191/2001, de 10 de 
Março, em vigor à data da declaração de utilidade 
pública, para que remete o n.º 5 do art. 26.º do 
Código das Expropriações, e que não foi esse o preço 
considerado pelos peritos nomeados pelo tribunal, em 
cujo laudo se baseou a decisão recorrida. 
Neste âmbito, importa começar por salientar que a 
finalidade suprema a que se reconduzem todos os 
critérios relativos ao cálculo da indemnização por 
motivos de expropriação por utilidade pública é que 
realizem de modo eficaz o princípio constitucional da 
justa indemnização a que alude o art. 62.º, n.º 2, da 
Constituição da República Portuguesa. 
É tendo em conta esta finalidade suprema que o n.º 1 
do art. 23.º do Código das Expropriações dispõe que a 
justa indemnização visa “ressarcir o prejuízo que para 
o expropriado advém da expropriação” e há-de 
corresponder “ao valor real e corrente do bem de 
acordo com o seu destino efectivo ou possível numa 
utilização económica normal, à data da publicação da 
declaração de utilidade pública, tendo em 
consideração as circunstâncias e condições de facto 
existentes naquela data”. Deste modo acentuando a 
noção de que o conceito relevante de justa 
indemnização consiste em fazer reintegrar o 
património do expropriado de um valor equivalente ao 
que lhe era proporcionado pelo bem expropriado 
(princípio da reparação integral ou “full composition”).  
É no sentido do apuramento deste valor equivalente 
que convergem, com carácter meramente indicativo e 
referencial, todos os critérios plasmados nos arts. 23.º 
a 32.º do Código das Expropriações. De tal modo 

assim é que o n.º 5 do citado art. 23.º do Código das 
Expropriações, complementando o conceito de justa 
indemnização definido pelo n.º 1 do mesmo artigo, 
acrescenta que “sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 
3 do presente artigo, o valor dos bens calculado de 
acordo com os critérios referenciais constantes dos 
artigos 26.º e seguintes deve corresponder ao valor 
real e corrente dos mesmos, numa situação normal de 
mercado, podendo a entidade expropriante e o 
expropriado, quando tal se não verifique requerer, ou 
o tribunal decidir oficiosamente, que na avaliação 
sejam atendidos outros critérios para alcançar aquele 
valor”. 
Quer isto significar que nem os peritos nem o tribunal 
recorrido estavam impedidos de utilizar, no cálculo do 
valor do solo da parcela expropriada, um preço 
unitário diferente (maior ou menor) do que “o fixado 
administrativamente para efeitos de aplicação dos 
regimes de habitação a custos controlados ou de 
renda condicionada”, a que alude o n.º 5 do art. 26.º 
do Código das Expropriações”, porquanto, como prevê 
expressamente este preceito legal, a utilização deste 
preço naquele cálculo é meramente “referencial”. 
Relevante é que se justifique a utilização de um preço 
diferente do referencial (cfr. ac. desta Relação de 27-
05-2008, proferido no Rec. n.º 1737/08-2, que o ora 
relator subscreveu como adjunto).  
Quanto a este ponto, constata-se que a sentença 
recorrida limitou-se a dizer o seguinte:  
«In casu, como elementos para avaliar a questão, 
temos o laudo dos peritos indicados pelo tribunal, que 
fixaram o valor do terreno em € 56 400,00. 
Assim sendo, não havendo no processo quaisquer 
elementos de facto que nos permitam duvidar da 
isenção e imparcialidade dos peritos, decide-se fixar, 
relativamente à parcela expropriada, o valor de 
construção em 415,25 €, e para os anexos ou 
garagens em 175,00 €.» 
Remetendo para o laudo dos peritos a justificação do 
preço unitário da construção que foi considerado no 
cálculo do valor da parcela expropriada, importa 
apreciar o que, neste ponto, consta do dito laudo.  
Ora, sob o n.º 3.6, os peritos dizem apenas que: 
“À data da DUP, o preço unitário da área bruta de 
construção, à face da Portaria anual que fixa 
administrativamente esses montantes, era de 
415,25€, e para os anexos e garagens estimamos 
175,00€/m2”. 
Não identificam nem a portaria nem a que tipo de 
construção se reporta o preço unitário aqui 
considerado.  
O n.º 4 do art. 26.º do Código das Expropriações 
dispõe que o valor do solo apto para a construção, 
quando não se revele possível aplicar o critério 
estabelecido no n.º 2, como é aqui o caso, deve ser 
calculado “em função do custo da construção, em 
condições normais de mercado, nos termos dos 
números seguintes”. E o n.º 5 acrescenta que “na 
determinação do custo da construção atende-se, como 
referencial, aos montantes fixados 
administrativamente para efeitos de aplicação dos 
regimes de habitação a custos controlados ou de 
renda condicionada”. 
Daqui decorre que, em primeiro lugar, atende-se ao 
custo da construção, em condições normais de 
mercado, com referência ao local da situação do bem 
e à data da declaração de utilidade pública. Em 
segundo lugar, desconhecendo-se ou não sendo 
possível determinar o preço unitário (por metro 
quadrado) da construção segundo as condições 
normais do mercado, atende-se, como referencial, aos 
preços da construção fixados administrativamente 
para os regimes de habitação a custos controlados ou 
de renda condicionada. 
 
Ora, os preços fixados administrativamente para o 
regime de habitação a custos controlados não são os 
mesmos nem são idênticos aos preços também fixados 
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administrativamente para o regime de habitação de 
renda condicionada. Assim, para o ano de 2001, que é 
o ano da declaração da presente expropriação por 
utilidade publica, os preços fixados 
administrativamente para o regime de habitação a 
custos controlados são os constantes da Portaria n.º 
191/2001, de 10 de Março, citada pela recorrente; e 
os fixados para o regime de habitação de renda 
condicionada são os constantes da Portaria n.º 1062-
C/2000, de 31 de Outubro.  
Segundo aquela 1.ª Portaria (n.º 191/2001), o preço 
da construção por metro quadrado de área útil para a 
Zona I, em que se insere o município de Lamego, foi 
fixado em 89.600$00 (446,92€). A 2.ª Portaria citada 
(n.º 1062-C/2000) fixou o preço da construção por 
metro quadrado de área útil, para a mesma zona, em 
116.800$00 (582,60€). 
Como se vê, qualquer dos dois preços unitários fixados 
naquelas duas portarias é bem superior ao preço 
unitário de 415,25€ considerado pelos peritos e aceite 
na sentença recorrida.  
Pelo que carece de razoabilidade a questão suscitada 
pela recorrente. 
 
8. A segunda questão suscitada pela recorrente refere-
se às infra-estruturas que não constam do auto de 
vistoria ad perpetuam rei memoriam mas foram 
consideradas no valor global da indemnização fixada. 
Diz a recorrente que tais infra-estruturas não podiam 
ser tomadas em conta na fixação da indemnização por 
não constarem do auto de vistoria ad perpetuam rei 
memoriam e que, a serem considerados, não lhes 
podiam ser aplicadas as percentagens máximas, como 
fizeram os peritos, em face do disposto no n.º 7 do 
art. 26.º do Código das Expropriações. 
Quanto a esta questão, importa fazer notar, 
preliminarmente, que a recorrente não concretiza (e 
devia concretizar) a que infra-estruturas se refere. 
Confrontado o teor do auto de vistoria ad perpetuam 
rei memoriam com o laudo dos peritos, constata-se 
que as infra-estruturas consideradas neste laudo, para 
efeitos do disposto no art. 26.º, n.º 7, do Código das 
Expropriações, e que não constam daquele auto, são 
as descritas no n.º 3.4 do laudo, a fls. 333, ou seja: 
acesso pavimentado; rede de abastecimento 
domiciliário de água; rede de energia eléctrica em 
baixa tensão; rede telefónica; e rede de saneamento. 
Mas constata-se também que estas infra-estruturas, 
apesar de não constarem do auto de vistoria ad 
perpetuam rei memoriam, já haviam sido descritas e 
consideradas na decisão arbitral, que lhe atribuiu 
exactamente as mesmas percentagens que os peritos 
atribuíram, ou seja: acesso pavimentado – 1,5%; rede 
de abastecimento domiciliário de água – 1%; rede de 
energia eléctrica em baixa tensão – 1%; rede 
telefónica – 1%; e rede de saneamento – 1,5% (cfr. 
n.ºs 7 e 9.2 do acórdão arbitral, a fls. 93 e 96, por 
confronto com o n.º 3.4 do aludo dos peritos, a fls. 
333).  
Sucede que não consta dos fundamentos do recurso 
que, então, a ora recorrente interpôs da decisão 
arbitral, a fls. 148 a 153, que se tenha oposto quer 
quanto à decisão de terem sido consideradas tais 
infra-estruturas, quer quanto às percentagens 
atribuídas. O que quer dizer que, então, a 
expropriante se conformou com essa decisão, na sua 
globalidade. E produzindo a decisão arbitral efeitos 
jurisdicionais, tudo o que dela constar que seja 
desfavorável para a parte não recorrente transita em 
julgado (art. 684.º, n.º 4, do CPC). Como referem os 
acórdãos desta Relação de 04-07-2007 e de 29-11-
2006 (em www.dgsi.pt./jtrp.nsf/ procs. n.º 0733513 e 
0635068), nas acções de expropriação, o objecto de 
cognição do tribunal delimita-se pelas alegações do 
recorrente e pelo decidido no acórdão arbitral, 
transitando este em tudo quanto seja desfavorável 
para a parte não recorrente e envolvendo a falta de 
recurso concordância com o decidido pelos árbitros 

(cfr. ainda o ac. do STJ de 09-05-1990, no BMJ n.º 
397, p.423). 
Decorre do exposto que à recorrente está agora 
processualmente vedado suscitar ex novo esta 
questão no âmbito do presente recurso.  
Mas para além disso, é patente, em face do disposto 
nos arts. 20.º, n.º 1, al. c), e 21.º do Código das 
Expropriações, que o facto de tais infra-estruturas não 
constarem do auto de vistoria ad perpetuam rei 
memoriam não era impeditivo de serem invocadas e 
provadas por outros meios de prova.  
É que, como consta da al. c) do n.º 1 do art. 20.º do 
Código das Expropriações, a vistoria ad perpetuam rei 
memoriam é “destinada a fixar os elementos de facto 
susceptíveis de desaparecerem e cujo conhecimento 
seja de interesse ao julgamento do processo”. Por 
isso, de harmonia com o disposto no n.º 4 do art. 21.º 
do mesmo código, o auto de vistoria ad perpetuam rei 
memoriam deve conter, além do mais, a “descrição 
pormenorizada do local, referindo, designadamente, as 
construções existentes, as características destas, a 
época da edificação, o estado de conservação e, 
sempre que possível, as áreas totais construídas”, a 
“menção expressa de todos os elementos susceptíveis 
de influírem na avaliação do bem vistoriado, nos 
termos dos artigos 23.º e seguintes” e “plantas, 
fotografias ou outro suporte de captação da imagem 
do bem expropriado e da área envolvente”.  
Só que nem sempre esses autos são elaborados com o 
rigor que a lei exige, por vezes omitindo elementos 
relevantes à fixação da justa indemnização. Sem que o 
expropriado possa ser responsabilizado por essas 
omissões e não deva, por causa de tais omissões, ser 
privado da justa indemnização. De modo que, 
inexistindo norma legal que o impeça, pode o 
expropriado alegar e fazer prova de quaisquer 
elementos omitidos no auto de vistoria ad perpetuam 
rei memoriam e sejam relevantes para a fixação da 
justa indemnização. Neste sentido também concluiu o 
recente acórdão desta Relação de 08-04-2008, 
(disponível em www.dgsi.pt/jtrp.nsf/, proc. n.º 
0725972, e também em 
http://www.trp.pt/jurisprudenciacivel/), dizendo que o 
relatório da vistoria ad perpetuam rei memoriam, 
apesar da sua importância probatória acrescida — no 
tocante a factos cuja observação posterior deixou de 
ser possível em virtude das alterações produzidas no 
imóvel expropriado — não faz prova plena dos factos 
dele constantes nem impede o tribunal de considerar 
provados factos diferentes desses, se tal realidade 
decorrer, com razoável segurança, de outros meios de 
prova. 
Ora, na descrição da matéria de facto provada consta, 
sob a al. h), que o tribunal recorrido considerou 
provado que “na via pública, confinante a sul da 
parcela, conhecida pela Estrada da ………., existem as 
seguintes infra-estruturas: acesso pavimentado, rede 
de abastecimento domiciliário de água, rede de 
energia eléctrica em baixa tensão, rede telefónica, 
rede de saneamento”. Exactamente as mesmas infra-
estruturas que foram consideradas no acórdão arbitral 
e que os peritos consideraram no laudo a fls. 328-345. 
E, todavia, a recorrente não impugnou esse ponto da 
matéria de facto provada. 
A questão das percentagens, não obstante a lei 
apontar para um “critério gradativo” como diz a 
recorrente, a sua fixação reveste natureza 
essencialmente técnica. Pelo que, se a recorrente 
discordava dos montantes percentuais fixados pelos 
peritos, deveria ter reclamado do laudo dos peritos, 
justificando a aplicação de percentagens inferiores, e 
não reclamou.  
De modo que inexiste fundamento, por todas as 
razões apontadas, para alterar a decisão recorrida 
quanto a este aspecto.  
9. A terceira questão diz respeito ao preço unitário de 
200,00€/m� considerado na avaliação do armazém de 
fabrico de vinho.  
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Entende a recorrente que, tendo os peritos admitido 
que o preço unitário da construção de armazém e 
anexos era de 175,00€/m�, não existe motivo para o 
avaliarem à razão de 200,00€/m�. 
Importa recordar aqui que o preço unitário de 
200,00€/m� para o custo da construção do armazém 
já havia também sido o estimado na decisão arbitral, 
como consta de fls. 56 e 57 (cfr. n.º 9.2). Embora 
árbitros e peritos tenham divergido quanto ao critério 
de avaliação. 
No recurso que interpôs da decisão arbitral, a 
expropriante discordou desse preço referencial e 
alegou que não deveria ultrapassar 149,64€/m� (cfr. 
art. 16.º do seu recurso, a fls. 152). Porém, os peritos 
não aceitaram o preço proposto pela recorrente e 
consideraram que o preço referencial adequado ao tipo 
de construção em causa era o de 200,00€/m�.  
Embora nem os árbitros nem os peritos o tenham 
esclarecido de forma expressa, percebe-se que a razão 
da insistência no preço unitário estimado de 
200,00€/m� tem que ver com o tipo de construção do 
referido armazém, designadamente das paredes. Que 
se encontram descritas sob a al. e) dos factos 
provados nos seguintes termos: “a parede a norte … 
em alvenaria de granito de 6,0 m de altura, 
comprimento de 8,0 m, espessura no coroamento de 
0,80 m e na base de 1,0 m, sendo a parede a sul em 
alvenaria de xisto de 0,80 m de espessura, de 6,0 m 
de altura, o comprimento de 9,0 m, dispondo de uma 
porta e duas janelas de granito, apresentando-se as 
paredes laterais, nascente e poente, em taipa, com 
uma cobertura em telha Marselha assente em 
estrutura de madeira”. 
Qualquer cidadão comum consegue perceber que o 
custo da construção de um armazém com paredes em 
blocos de cimento é bem menor do que se for feito 
com paredes em alvenaria de granito ou em alvenaria 
de xisto e com a espessura que tinham as paredes 
deste armazém (0,80m).  
Daí que o excesso de 25,00€/m� considerado a mais 
na avaliação deste armazém relativamente ao preço 
médio estimado (175,00€/m�) não se configura nada 
exagerado, atentas as características especiais da sua 
construção. 
 
10. Esta justificação também responde, de algum 
modo, à questão posta pela recorrente relativamente 
ao designado “armazém destelhado”.  
Se é certo que esta estrutura de armazém já não tinha 
telhado (e por isso foi descrita como “armazém 
destelhado”), não é menos certo que, de acordo com a 
descrição constante do auto de vistoria ad perpetuam 
rei memoriam, sob o n.º 4.1.2, a fls. 27, mantinha as 
paredes em alvenaria de xisto com 0,90 m de 
espessura e 6 m de altura média, com a entrada em 
portão de ferro de duas folhas, com 2,7 m de largura 
de e 2,5 m de altura, encimado por gradeamento de 
ferro, localizado na fachada nascente. Esta descrição 
foi assumida no laudo dos peritos a fls. 331, n.º 2.6.1, 
al. b), e na sentença, sob a al. e) dos factos provados. 
Foi essa estrutura de antigo armazém que foi avaliada, 
ao preço unitário de apenas 75,00€/m� — cfr. n.º 
4.2, al. b), do laudo dos peritos, a fls. 337 —, e não ao 
preço de 200,00/m� atribuído ao armazém em estado 
completo referido no número anterior. Os diferentes 
estados das duas construções estão reflectidos nos 
diferentes preços por que foram avaliados. 
Alega a recorrente que este espaço não pode ser 
avaliado como armazém uma vez que o telheiro que 
em tempos existiu apoiava-se nas paredes laterais do 
armazém de fabrico de vinho e na casa da parcela 25.  
Mas se era assim, deveria tê-lo alegado no recurso 
interposto da decisão arbitral e prová-lo. E não alegou.  
Acresce que esta situação (ou seja, que o telheiro 
deste armazém se apoiava nas paredes laterais do 
armazém referido no número anterior e na casa da 
parcela 25) não consta retratada nem no auto de 
vistoria ad perpetuam rei memoriam, nem no acórdão 

arbitral, nem no laudo dos peritos, nem na matéria de 
facto provada descrita na sentença da 1.ª instância. 
Pelo contrário, qualquer destes elementos dos autos 
faz referência expressa à existência das paredes do 
antigo armazém e até as descrevem como “paredes 
em alvenaria de xisto”, com 0,90 m de espessura e 6 
m de altura média.  
Se essas paredes, ou algumas delas, eram comuns a 
outras construções, é facto desconhecido, que não 
consta de nenhum elemento dos autos, e, por isso, 
não pode ser tomado aqui em conta. Mas mesmo que 
assim fosse, tal facto não retirava o carácter de 
armazém à dita estrutura nem obstava a que fosse 
avaliada como construção destinada a armazém. Ainda 
que em estado incompleto pela falta do telhado.  
 

IV 
 
Pelo exposto, acorda-se em julgar totalmente 
improcedente a presente apelação e confirmar a 
sentença recorrida. 
Custas pela apelante (art. 446.º, n.ºs 1 e 2, do Código 
de Processo Civil). 

* 
Relação do Porto, 09-09-2008 
António Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
 
 
 
 
Sumário nº 6114 
 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
I. 
B………., S.A., antes denominada C………., S.A, 
instaurou procedimento cautelar comum contra 
D………., Lda. 
 
Pediu que seja decretada a imediata apreensão dos 
veículos e documentos que foram objecto de contratos 
celebrados entre as partes, e que se encontram na 
posse da requerida. 
 
Como fundamento, alegou, em síntese, os seguintes 
factos: 
a) A Requerente é proprietária dos veículos 
automóveis a seguir discriminados, estando o direito 
de propriedade de cada um deles registado na 
Conservatória do Registo de Automóveis de Lisboa: 
- Renault, modelo .........., matrícula ..-BR-.., 
- Renault, modelo .........., matrícula ..-BU-.., 
- Renault, modelo .........., matrícula ..-BU-.., 
- Renault, modelo .........., matrícula ..-BU-.., e 
- Renault, modelo .........., matrícula ..-BR-... 
b) No exercício da sua actividade comercial, a 
Requerente cedeu à Requerida o gozo dos veículos, 
por meio de cinco Contratos de Aluguer de Veículo 
Sem Condutor. 
c) Os referidos contratos, com a duração 
convencionada de 60 meses, entraram em vigor em: 
- 05/06/2005; 
- 06/07/2006; 
- 06/07/2006; 
- 06/07/2006; e 
- 05/06/2006. 
d) Por efeito dos aludidos contratos, a Requerida 
obrigou-se a pagar à Requerente 60 alugueres 
mensais e sucessivos, no valor de: 
- 529,62 Euros cada, no que concerne ao contrato 
..................; 
- 398,62 Euros cada, no que concerne ao contrato 
.................; 
- 398,62 Euros cada, no que concerne ao contrato 
..................; 



Texto Integral 
Boletim nº 32 

 68  

- 398,62 Euros cada, no que concerne ao contrato 
..................; e 
- 529,62 Euros cada, no que concerne ao contrato 
................... 
e) Valores esses a serem pagos através de 
transferência bancária, de acordo com o estipulado 
nas Condições Particulares dos contratos. 
f) A Requerida, deixou de pagar os alugueres que se 
venceram a partir de: 
- Outubro de 2006, inclusive, no que concerne ao 
contrato ..................; 
- Outubro de 2006, inclusive, no que concerne ao 
contrato ..................; 
- Outubro de 2006, inclusive, no que concerne ao 
contrato ..................; 
- Outubro de 2006, inclusive, no que concerne ao 
contrato ..................; e 
- Outubro de 2006, inclusive, no que concerne ao 
contrato ................... 
g) A Requerente, fundada no incumprimento 
imputável à Requerida, e após insistentes pedidos de 
regularização dos débitos emergentes dos contratos, 
comunicou-lhe, por carta registada com aviso de 
recepção, datada de 22/03/2007, que resolvia os 
contratos celebrado entre ambas. 
h) Solicitando expressamente o pagamento dos 
alugueres vencidos na pendência dos contratos, bem 
como, a restituição dos veículos automóveis locados, o 
que se não verificou, carta essa, no entanto, que foi 
devolvida ao remetente com menção de “não 
reclamado”, o que ocorreu por culpa da Requerida que 
não diligenciou o levantamento da carta da estação de 
correios respectiva. 
i) Não obstante os inúmeros e variados esforços 
levados a cabo pela Requerente, interpelando a 
Requerida quer por carta quer pessoalmente, a 
Requerida recusou-se, por um lado, a pagar os débitos 
emergentes dos contratos, e por outro, a devolver os 
veículos automóveis locados. 
j) Como é sabido, o veículo automóvel é um bem que 
pela sua natureza tem uma vida económica limitada, 
pelo que, pelo mero decurso do tempo ocorre uma 
elevada depreciação económica. 
l) Por outro lado, a utilização que lhes é dada pela 
Requerida, provoca nos referidos veículos desgaste e, 
consequentemente, faz aumentar o perigo da sua 
rápida desvalorização económica, na verdade, por 
cada quilómetro efectuado, o valor dos veículos 
diminui. 
m) Além disso, e atendendo a que as obrigações 
decorrentes dos contratos não foram cumpridas pela 
Requerida, é de presumir que deixe de ter cuidado 
com a normal manutenção dos veículos, o que lhes irá 
causar danos quer no plano mecânico, quer de 
chaparia, danos que depreciarão ainda mais o valor 
venal dos veículos, que, inclusivamente, conforme não 
raras vezes sucede, correm o risco de virem a ser 
abandonados, na via pública, pela Requerida. 
n) A Requerida não entregou à Requerente os 
veículos, privando aquela do seu uso e rendimento 
que deles poderia retirar, causando prejuízos à 
requerente e receando esta que os veículos não lhe 
sejam restituídos nas condições devidas, acrescendo o 
facto de se encontrar impossibilitada de efectuar 
qualquer outro negócio com os veículos automóveis. 
Foi proferido despacho liminar de indeferimento do 
procedimento cautelar, por se entender não se 
verificar o requisito do periculum in mora. 
 
Discordando desta decisão, dela interpôs recurso a 
Requerente, de agravo, apresentando as seguintes 
 
Conclusões: 
1. Com o devido respeito, entendemos ser a 
providencia cautelar referida o único meio tutelar que 
permite a salvaguardar e impedir a lesão maior do 
direito da Agravante – o direito de propriedade sobre 
os veículos. 

2. Com efeito, foram celebrados entre as partes cinco 
contratos denominados contratos de aluguer de 
veículo sem condutor pelo período de 60 meses. 
3. Pelos quais a Agravante cedeu o gozo dos veículos à 
Requerida, mediante o pagamento de uma renda 
mensal. 
4. A Requerida não cumpriu os termos dos contratos, 
ou seja, deixou de pagar as rendas acordadas, não 
obstante continuar a deter os veículos e a deles 
usufruir. 
5. Por força da conduta da Requerida, a Agravante 
procedeu à resolução dos contratos nos termos 
previstos na Condições Gerais do mesmo. 
6. Donde resulta, com o devido respeito, evidente, a 
lesão grave e de difícil reparação que a lei exige, no 
direito da Agravante. 
7. Designadamente tendo em conta o comportamento 
da Requerida, que continua a circular com os veículos 
e a usufruir dos direitos dos mesmos apesar de ter 
deixado de pagar as rendas devidas. 
8. Não dando qualquer resposta ou satisfação às 
várias solicitações que lhe foram sendo feitas para 
devolver os veículos, impossibilitando, dessa forma, a 
Agravante de lhes dar o destino que melhor se adequa 
aos seus interesses, aliás, no exercício do direito pleno 
que tem sobre esse veículos. 
9. Por outro lado, é também do conhecimento geral, 
que os veículos automóveis estão sujeitos a uma 
rápida depreciação comercial e deterioração pelo mero 
decurso do tempo, podendo facilmente ser ocultado, 
ao que acresce o risco sério de, em face dos veículos 
se encontrarem em circulação, a Agravante vir a ser 
responsável pela consequências devidas de um 
eventual sinistro automóvel em que os veículos 
possam ser envolvidos. 
10. Resulta, pois, legitimo fazer-se um juízo, com 
alguma certeza e probabilidade séria, de que a 
situação em exame consubstancia uma lesão grave e 
de difícil reparação do direito que assiste à agravante, 
de ver-se restituída dos bens que lhe pertencem em 
exclusivo e que está inibida de o exercer. 
11. Por último, entende-se do exposto, ser a 
providencia cautelar em apreço a mais adequada para 
os fins pretendidos pela Agravante, atento o disposto 
no artigo 381º do Código do Processo Civil, face à 
situação de lesão iminente e inexistência de 
providencia especifica que acautele o seu direito de ser 
restituída na posse dos veículos em causa. 
Nestes termos, deve o presente agravo ser julgado 
procedente e revogada a douta decisão recorrida. 
 
Não foram apresentadas contra-alegações. 
Foi proferido despacho de sustentação. 
Após os vistos legais, cumpre decidir. 
 
II. 
 
Trata-se de decidir se a factualidade alegada pela 
Requerente é suficiente para preencher um dos 
requisitos da providência requerida: o fundado receio 
de lesão grave e de difícil reparação do direito da 
Requerente. 
 
Para este efeito, tendo em conta a natureza da decisão 
recorrida, devem ser considerados os factos alegados 
pela Requerente, que acima, no essencial, se deixaram 
consignados. 
III. 
 
Na decisão recorrida, apesar de se reconhecer que, 
como decorre das mais elementares regras de 
experiência comum, os veículos são susceptíveis de 
deterioração, quer pelo uso, quer pelo decurso do 
tempo, afirmou-se que, por tal ser o que acontece 
com a generalidade dos veículos locados, o 
incumprimento das prestações que a Requerida se 
obrigou a satisfazer, no âmbito dos aludidos contratos, 
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não aumenta o risco de deterioração física e de 
desvalorização comercial dos veículos. 
Por outro lado, a detenção dos veículos pela Requerida 
não é susceptível de causar à Requerente lesão grave 
e irreparável, tanto mais que esta continua a ter 
direito aos alugueres não pagos até à restituição, seja 
a título de prestação contratual devida até à resolução 
(cfr. arts. 406º e 1038º a) do CC), seja a título de 
indemnização pelo atraso na restituição, desde a 
resolução até à efectiva entrega (cfr. art. 1045º do 
CC). 
Quanto à eventual deterioração culposa das viaturas 
locadas, ela está acautelada nos termos gerais (arts 
1043º e 1044º do CC), sendo certo que tal risco 
existe, desde o início dos contratos alegados e com a 
natural circulação desses veículos. 
Concluiu-se assim que os factos alegados pela 
Requerente não chegam para preencher o requisito do 
fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável 
– o periculum in mora. 
 
Perante idêntico condicionalismo fáctico alegado, tem 
sido esta, no essencial, a fundamentação e solução 
adoptadas em várias decisões das Relações[1], a que 
temos aderido. 
 
Importa ainda referir que, como se afirma no citado 
Ac. da Rel. de Lisboa de 04.07.2006, se é certo que a 
natureza perecível do automóvel foi reconhecida pelo 
legislador nos decretos-lei n° 54/75 de 24 de 
Fevereiro e 149/95 de 24 de Junho, que em ambos os 
diplomas previu e regulou providências que visam 
assegurar o não perecimento do direito de propriedade 
sobre automóveis, e que, inclusive, dispensam a prova 
do periculum in mora, por o legislador presumir que a 
demora da acção principal causa prejuízo grave e de 
difícil reparação, não menos correcto será também 
concluir que quer a providência cautelar de apreensão 
de veículo prevenida pelo DL 54/75, quer a prevenida 
pelo DL 149/95, contêm normas excepcionais que não 
permitem aplicação analógica nos termos do artigo 
11º do CC e por isso, quando naqueles diplomas se faz 
referência aos «contrato de alienação» e de «locação 
financeira», não se poderá entender como abarcando 
outras realidades contratuais, v.g., o contrato de 
aluguer de longa duração, sob pena de se subverter o 
sistema instituído que está feito, em termos racionais 
e teleológicos, para abarcar situações particulares, 
sem embargo de se poder constatar que novas 
realidades se impuseram no comércio jurídico e que 
não se coadunam com o sistema em vigor. 
Mas aqui, trata-se de um problema de jure 
constituendo, alheio aos Tribunais, que não têm por 
missão a criação de Leis (a não ser que se imponha 
por inexistência de Lei aplicável ao caso, nos termos 
do artigo 10º, nº3 do CC, o que não acontece no caso 
sub judicio).  
In casu, a Lei não dispensa a Agravante da prova dos 
factos constitutivos do «periculum in mora», e este 
não se retira automaticamente da circunstância de a 
Agravante ser proprietária dos veículos, de deles se 
encontrar privada, e de os mesmos se poderem 
depreciar, sendo certo que aquela poderá vir a ser 
ressarcida em sede própria pelos prejuízos causados. 
 
Será de notar também que, na apreciação desse 
requisito, como afirma Abrantes Geraldes[2], importa 
ter presente que, tratando-se de prejuízos materiais, o 
critério deve ser bem mais exigente uma vez que, em 
regra, esses prejuízos são passíveis de ressarcimento 
através de um processo de reconstituição natural ou 
de indemnização substitutiva. 
O dano que decorrerá da eventual lesão é patrimonial 
e pode ser adequadamente reparado através de 
indemnização em dinheiro – art. 566º do CC – não 
vindo sequer alegado que a Requerida a não pode 
satisfazer. 
 

Improcedem, por conseguinte, as conclusões do 
recurso. 
 
IV. 
 
Em face do exposto, decide-se negar provimento ao 
agravo, confirmando-se a decisão recorrida. 
Custas pela Agravante. 
 
Porto, 11 de Setembro de 2008 
Fernando Manuel Pinto de Almeida 
Trajano A. Seabra Teles de Menezes e Melo 
Joana Salinas Calado do Carmo Vaz (vencida, cf. voto 
anexo) 
 
__________________________ 
[1] Cfr. os Acs. da Relação do Porto de 13.10.2003, CJ 
XXVIII, 4, 177 e de 14.10.2003, de 27.11.2003, de 
10.02.2004, de 21.12.2004, de 08.11.2005, de 
19.04.2007 e da Rel. de Lisboa de 04.06.2006, estes 
em www.dgsi.pt. 
[2] Temas da Reforma do Processo Civil, III, 85. 
 
___________________________ 
Voto de vencimento 
 
Na minha perspectiva, afigura-se-me que a questão 
fundamental a decidir é a determinação da existência, 
ou não, de fundado receio de lesão grave e de difícil 
reparação do direito de propriedade da agravante. 
Para o efeito invoca a agravante o facto de a locatária 
manter as viaturas na sua posse e de as usar, 
sofrendo a agravante graves prejuízos de difícil 
reparação. Funda a existência do risco de lesão 
dificilmente reparável na depreciação das viaturas 
decorrente do decurso do tempo e do seu uso 
afectando o conteúdo do seu direito de propriedade 
como locadora, havendo o risco de as viaturas se 
depreciarem do ponto de vista do respectivo valor 
económico, ao que acresce a impossibilidade de a 
requerente efectuar outros negócios com estes 
veículos. 
O indeferimento do procedimento cautelar fundou-se 
na consideração de que os alegados prejuízos se 
reflectem no património, e na ausência de alegação de 
factos que, a comprovarem-se, permitissem concluir 
pela inexistência de capacidade económica da 
requerida para solver os encargos que pudessem 
reflectir-se no património da requerente. 
Assim, o que se pretende com esta providência é a 
apreensão e a entrega das viaturas acima 
identificadas, que pela requerente foram cedidas à 
requerida através de contratos de aluguer de veículo 
sem condutor, contratos que se encontram resolvidos. 
No caso concreto não estamos perante uma situação 
de apreensão de veículo, regulada pelo Decreto-Lei n.º 
54/75, de 24 de Fevereiro, nem perante o 
procedimento específico de apreensão e entrega de 
bens móveis objecto de locação financeira (Decreto-Lei 
n.º 149/95, de 24 de Junho). 
Estamos antes perante uma situação em que a 
pretensão da requerente, quando exercida através de 
uma providência cautelar, só pode ser alcançada 
através do recurso ao procedimento cautelar comum 
previsto no artigo 381.º do Código de Processo Civil. 
Do que resulta estar a requerente sujeita às regras de 
que depende o seu decretamento, ou seja, a alegação 
e prova da séria probabilidade da existência do direito 
(fumus bonni juris) e o fundado receio de que outrem 
cause uma lesão grave e dificilmente reparável a esse 
direito (periculum in mora). 
Sendo requisitos dos procedimentos cautelares 
comuns, previstos e regulados no artigo 381.º n.º 1 
do Código de Processo Civil, a séria probabilidade da 
existência do direito e o fundado receio de que outrem 
lhe cause uma lesão grave e dificilmente reparável a 
esse direito, é necessário, para que se possa decretar 
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a providência, que estes dois requisitos se verifiquem, 
cumulativamente. Não basta a existência de um deles. 
Quanto ao primeiro dos pressupostos (séria 
probabilidade da existência do direito) não há 
quaisquer dúvidas que o mesmo foi devidamente 
alegado e que apenas restaria à requerente fazer a 
demonstração sumária, até já concretizada pelos 
documentos que juntou nos autos. Desses documentos 
resulta sumariamente demonstrado que a requerente 
é a proprietária das viaturas acima identificadas e que 
as deu de locação à requerida tendo esta deixado de 
pagar os alugueres devidos nos termos desses 
negócios, tendo assim, sido validamente resolvidos 
pela agravante aqueles contratos de locação. 
Ora, nos termos das disposições conjugadas dos 
artigos 433º 1 e 289.º n.º 1 do Código Civil, a 
resolução contratual tem por efeito obrigar os 
locatários a restituírem o bem locado e assim tem a 
requerente o direito de reaver da requerida os veículos 
locados. Mas, para o decretamento da providência, 
necessário é que se demonstre também o fundado 
receio de uma lesão grave a esse direito e que tal 
lesão seja dificilmente reparável. 
No meu entendimento, e com todo o respeito por 
opinião contrária, o enquadramento jurídico destes 
pressupostos terá que ser analisado no âmbito do 
específico procedimento que se pede ao Tribunal, e 
não apenas na enumeração dos factos alegados com 
vista a concluir se eles contêm ou não os elementos 
essenciais para que a providência seja decretada. 
Temos pois que averiguar se há fundado receio de 
uma lesão grave de um direito e se tal lesão é 
dificilmente reparável. Ora, temos por certo que a não 
entrega das viaturas constitui lesão grave dos direitos 
de propriedade da requerente e que essa lesão lhe 
causa danos desde logo decorrentes da não utilização 
desses bens que lhe pertencem, da inviabilidade de os 
negociar no exercício da sua actividade comercial, e 
ainda da depreciação desses bens resultante do seu 
uso por outrem e resultante do decurso do tempo 
(uma viatura de dois anos não tem o mesmo valor que 
a mesma viatura com quatro anos). Tal constitui um 
facto notório, que não carece de ser demonstrado 
(artigo 514.º n.º 1 do Código de Processo Civil). 
Presentes pois, a lesão grave e os danos dela 
resultantes. E será também uma lesão de difícil 
reparação para o direito da requerente? Consideramos 
que sim. A requerente sofreu e sofre no seu direito 
propriedade ao não lhe serem entregues viaturas que 
lhe pertencem, e cujos contratos de aluguer se 
encontram resolvidos. 
Temos como um artifício formal a consideração que 
este prejuízo, de impossibilidade de usar e fruir da 
propriedade e da gradual e inexorável depreciação do 
valor económico dela se reconduz a mera lesão 
patrimonial susceptível de reparação nos termos 
gerais da lei civil. 
A lesão em causa, além de grave, é de difícil 
reparação, como impõe o artigo 381.º n.º 1 do Código 
de Processo Civil, porque o direito de fruir e usar do 
que é seu fica, inexoravelmente lesado, pela 
inacessibilidade ao objecto. Ou seja, o que aqui está 
em causa não são meros interesses de natureza 
patrimonial. 
Por isso que se torna despicienda a questão de saber 
ou não se a requerente tinha ainda o ónus de alegar 
dificuldades em obter da requerida a reparação da 
grave lesão ao seu direito, designadamente, por 
exemplo, a insuficiência do património desta ou do 
receio objectivamente fundado do desaparecimento ou 
da diminuição relevante de tal garantia patrimonial. 
Situamo-nos no âmbito de uma providência cautelar 
comum que visa a apreensão de veículos automóveis 
entregues à requerida, no âmbito de contratos de 
aluguer de longa duração (ALD). A este tipo de casos é 
aplicável o disposto no artigo 17° do Decreto-Lei n° 
354/86, de 23-10, em particular, o preceituado no seu 
n° 4, segundo o qual "é lícito à empresa de aluguer 

sem condutor retirar ao locatário o veículo alugado no 
termo do contrato, bem como rescindir o contrato nos 
termos da lei em incumprimento das cláusulas 
contratuais". 
Dessa disposição decorre que a restituição imediata do 
veículo ali prevista, nomeadamente nas hipóteses de 
resolução do contrato, em caso de não ser efectuada 
espontaneamente, poderá ser actuada por via de 
procedimento cautelar comum, presumindo-se então 
juris et de jure a existência do periculum in mora. 
Só esse, em nosso entender, pode ser o sentido útil do 
preceituado naquele normativo, no que tange à 
faculdade de a locadora retirar o veículo ao locatário 
findo o contrato, já que o próprio direito à restituição 
do bem locado constitui um efeito típico do contrato de 
aluguer estatuído, em termos gerais para a locação, 
nos artigos 1038°, alínea i), e 1043°, n° 1, do Código 
Civil e que não carecia, por isso, de ser ali 
contemplado. 
A base de tal presunção radica nos dados da 
experiência, segundo os quais a não devolução de 
veículo, nessas circunstâncias, é suficientemente 
indiciadora da forte probabilidade do desaparecimento 
ou da significativa depreciação do bem locado. São 
razões similares às que justificam o regime de 
apreensão imediata do veículo nos casos previstos no 
artigo 15° do Decreto-Lei n° 54/75, de 12-2, e do bem 
dado em locação financeira, nos termos do artigo 21° 
do Decreto-Lei n° 149/95, de 24-6. 
Acresce que, sendo o contrato de aluguer de longa 
duração um instrumento dirigido à recuperação do 
capital investido pela locadora na aquisição do bem 
locado, mais ainda se justifica presumir o periculum in 
mora, no caso da não entrega espontânea do veículo 
locado, quando o contrato caduque ou seja rescindido. 
Em conclusão, estamos perante uma providência de 
tipo restituitório, ou até mesmo antecipatório, em que 
se presume o periculum in mora, seguindo-se, no 
mais, o regime do procedimento cautelar comum 
previsto nos artigos 381° e seguintes do Código de 
Processo Civil. Do que resulta que a lesão grave e de 
difícil reparação relevante reconduz-se, em última 
análise, ao risco de perda do direito de propriedade 
sobre o próprio bem locado, co-envolvendo os mais 
diversos prejuízos potenciados por essa perda. 
Nessa perspectiva, com todo o respeito por tese 
contrária, não se nos afigura que, perante o risco de 
perda da propriedade do bem locado, se deva 
equacionar a difícil reparação do direito com o 
argumento formal de que essa perda pode ser 
integrada por via de indemnização pecuniária 
substitutiva, subvalorizando-se, desse modo, o direito 
à execução específica da prestação de entrega do bem 
locado, que a requerente pretende exercitar por via da 
acção. 
Finalmente, para melhor compreensão da posição que 
assumimos, deixamos expressamente citado o voto de 
vencido no Acórdão da Relação de Lisboa de 
30/03/2004 (in www.dgsi.pt), no qual se afirma: 
“Na verdade, a lei confere à locadora, em primeira 
linha, o direito à restituição do bem locado, a que 
corresponde, por parte da locatária, o dever de 
efectuar a prestação de entrega em espécie. É esse 
direito que a ora requerente pretende fazer valer 
através da acção e que corre risco não apenas de 
lesão grave, mas do próprio aniquilamento. E não será 
o facto de lhe assistir o direito sucedâneo à 
indemnização dos prejuízos advenientes da perda do 
bem, que afasta a sua difícil reparabilidade, já que não 
está em causa a mera reintegração desse direito, mas 
evitar a sua perda.” (sublinhado nosso) 
 
Joana Salinas Calado do Carmo Vaz 
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Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
I. 
O Mº Pº instaurou acção declarativa com forma de 
processo ordinário contra B………………. e mulher 
C…………….. e D………………... 
Pediu que fosse declarada nula a transacção efectuada 
em 22.10.98 na acção sumária nº ……/98, homologada 
em 02.11.98. 
Como fundamento, alegou, em síntese, que correu 
termos neste Tribunal a acção acima identificada, em 
que foram autores B……………. e mulher C……………. e 
em que foi réu o D………………... 
Naqueles autos, os então autores pediram que lhes 
fosse reconhecido o direito de propriedade sobre uma 
parcela de terreno com 468 m2, omissa na matriz, 
tendo a lide terminado por termo de transacção, que 
foi homologado por sentença. 
Mais alegou que aquele acordo não respeitou os 
requisitos exigidos pelo artº 39º da Lei 68/93, de 
04.09, com as alterações introduzidas pela Lei 87/97, 
de 30.07, - segundo o qual os proprietários de 
construção de carácter duradouro destinada a 
habitação ou a fins de exploração económica ou 
utilização comercial efectuada em terrenos baldios 
podiam adquirir a respectiva parcela de terreno 
mediante acessão industrial imobiliária - por no prédio 
em questão não terem sido concluídas quaisquer obras 
antes de 1993. 
Os réus contestaram, impugnando os factos alegados 
pelo autor, invocando ainda o segundo réu a nulidade 
da sua citação. 
Foi proferido despacho que declarou nula a citação do 
segundo réu por ter sido efectuada após a extinção do 
mesmo e, em consequência, declarou extinta a 
instância por impossibilidade da lide relativamente a 
ele. 
Posteriormente, foi requerida e admitida a intervenção 
principal do D……………. como associado dos primeiros 
réus. 
Percorrida a tramitação subsequente, foi proferida 
sentença que julgou a acção improcedente e, em 
consequência, absolveu os réus e o interveniente do 
pedido formulado. 
 
O autor recorreu, formulando as seguintes  
Conclusões 
1ª – O nº 2 do artº 39º da Lei 68/93, de 04.09, na 
versão da Lei 89/97, de 30.07, ao permitir aos 
proprietários das construções efectuadas nos terrenos 
baldios a aquisição da propriedade da parcela de 
terreno baldio por recurso à acessão industrial 
imobiliária, tem subjacente que essas construções 
tenham carácter duradouro e sejam destinadas à 
habitação ou a fins de exploração económica ou 
utilização social, outrossim que essa aquisição tenha 
como limite o estritamente necessário ao fim da 
construção de que se trate.  
2ª – Uma simples construção para arrumos de lenha e 
criação de galinhas e porcos não deve ser classificada 
e integrada na categoria das construções elencadas no 
artº 39º da Lei 68/93. 
3ª – Entendendo a douta decisão recorrida que não 
existe qualquer condicionalismo quer quanto à 
natureza das construções efectuadas, quer quanto à 
extensão da parcela a adquirir, violou, salvo melhor 
opinião, por errada interpretação aí contemplada 
quanto à não comercialidade jurídica dos terrenos 
baldios não poder ter essa amplitude. 

4ª – Foram assim violados, por erro de interpretação, 
os nºs 1 e 2 do artº 39º da Lei 68/93. 
 
Os réus não contra-alegaram. 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 

* 
II. 
O tribunal recorrido considerou provados os seguintes 
factos (que não foram impugnados): 
Correu termos neste Tribunal a acção sumária nº 
165/88, em que foram autores B………….e mulher 
C…………… e réu o D………….. (A) 
Nessa acção, os autores pediram que lhes fosse 
reconhecido o direito de propriedade sobre uma 
parcela de terreno de 468 m2, situada no lugar de 
…….., freguesia de ……, Mondim de Basto, que 
confronta de Norte, Nascente e Sul com baldio e de 
poente com estrada camarária, omisso à matriz, mas 
cuja participação para inscrição respectiva é 9/7/98, e 
é parte do prédio rústico, denominado “E………….”, sito 
no lugar e freguesia de ………, concelho de Mondim de 
Basto, com a área de 4 000 m2, a confrontar de Norte 
com F…………., de Nascente com ribeiro, de Sul com a 
estrada e de Poente com caminho, inscrito na matriz 
sob o artº 2898º e não descrito da CRP deste 
concelho. (B) 
Tendo-lhe esse direito sido reconhecido por sentença 
do Mº Juiz deste Tribunal, que homologou, em 
02.11.98, a transacção efectuada entre autores e réu. 
(C) 
Transacção essa efectuada em 22.10.98, na qual o réu 
reconheceu aos autores o direito de propriedade sobre 
o referido prédio, pelo facto destes o terem adquirido 
por acessão industrial imobiliária. (D) 
Consta da acta da Assembleia de Compartes dos 
Baldios da Freguesia de …….., realizada em 15.07.98, 
junta aos presentes autos a fls. 43 e 44, o seguinte: 
“…Ponto único. 
Deliberação a tomar sobre uma acção proposta por 
B…………. e mulher C…………. sob o nº ……./98 e na qual 
é réu o D…………... Tendo esta acção como objectivo a 
construção de um armazém no baldio denominado 
“E………….” inscrito na matriz sob o artº 2898º, sito 
neste Freguesia. 
Aberta a sessão foram apresentados pelo Conselho 
Directivo as seguintes informações: 
Como é do conhecimento geral da povoação de ……. a 
construção do armazém do Sr. B………….. e mulher 
C……………., foi construído num terreno cedido pelo 
Conselho Directivo com a área de 500 m2, que na 
realidade estes ocupam e cedida no citado “E………….” 
sendo por isso legítima aquisição deste terreno baldio 
através do Instituto da Acessão Industrial Imobiliária e 
ao abrigo da (Lei dos baldios 68/93 de 4 de Setembro 
1993). De seguida a Assembleia de Compartes 
discutiu exaustivamente e decidiu dar poderes ao Sr. 
Presidente do Concelho Directivo, G………….., para 
efectuar uma transacção na acção na acção sumária 
que corre termos no Tribunal Judicial de Mondim de 
Basto sob o nº ……./98 e na qual são autores B………….. 
e mulher C…………… e réu o D……………, reconhecendo-
se que os autores adquiriram o prédio descrito no artº 
2º e 10º da petição inicial, através da Acessão 
Industrial Imobiliária, terreno esse que foi desanexado 
do baldio do “E…………” descrito no nº 1 da mesma 
petição inicial, pagando pelo seu preço a quantia de 
100$00 m2, mais conferem poderes para passar 
recibo e dar quitação. 
Esta deliberação foi tomada por 12 votos a favor, 0 
contra e 0 abstenções.” (E) 
Na parcela de terreno identificada em B) não foram 
efectuadas quaisquer obras antes de 1993. (1º) 
Os réus B…………… e mulher C…………… procederam à 
vedação da parcela em data posterior a 2000. (3º) 
Os mesmos réus edificaram na parcela de terreno em 
causa uma construção que se destinou a arrumos. 
(4º) 
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Aqueles réus serviram-se da edificação em questão 
para o armazenamento de lenhas e criação de galinhas 
e porcos. (5º e 6º) 

* 
III. 
A questão a decidir - delimitada pelas conclusões da 
alegação do apelante (artºs 684º, nº 3 e 690º, nº 1 
do CPC) – é a seguinte: 
- Nulidade da transacção efectuada na acção sumária 
nº 165/98. 
 
Segundo o artº 293º, nº 2 do CPC é lícito às partes, 
em qualquer estado da instância, transigir sobre o 
objecto da causa. 
A transacção é livre, desde que não importe a 
afirmação da vontade das partes relativamente a 
direitos indisponíveis (artº 299º, nº 1 do mesmo 
Diploma). 
Como resulta do disposto no artº 301º, nº 1 do CPC, a 
transacção pode ser declarada nula ou anulada como 
os outros actos da mesma natureza. 
 
A transacção é um contrato, pelo qual as partes 
previnem ou terminam um litígio mediante recíprocas 
concessões (artº 1248º, nºs 1 e 2 do CC). 
Aplicam-se-lhe, por isso, as disposições gerais sobre o 
negócio jurídico previstas nos artºs 217º e seguintes 
do CC, podendo ser declarada nula ou anulada nos 
termos gerais, como, aliás, se diz expressamente no 
artº 301º, nº 1 do CPC.  
A declaração de nulidade ou a anulação da transacção 
só podem ser obtidas em acção própria, instaurada 
para o efeito, e só depois do trânsito em julgado da 
sentença proferida naquela acção, é que se pode, com 
base nela, requerer recurso de revisão (artºs 301º, nº 
2 e 771º, al. d), ambos do CPC).[2] 
No caso, pede-se a declaração de nulidade da 
transacção efectuada na acção sumária nº ……/98, 
homologada por sentença transitada em julgado, na 
qual se reconheceu que os réus adquiriram por 
acessão industrial imobiliária uma parcela de terreno 
baldio. 
Sustentando o autor que não se mostravam 
preenchidos os requisitos de que o artº 39º, nºs 1 e 2 
da Lei 68/93 de 04.09 faz depender a aquisição por 
aquele meio do direito de propriedade de terreno 
baldio. 
O pedido de declaração de nulidade da transacção 
funda-se assim no disposto no artº 280º, nº 1 do CC, 
que comina com a nulidade o negócio jurídico cujo 
objecto seja contrário à lei. 
 
Diz o artº 31º, nº 1 da Lei 68/93 que a assembleia de 
compartes pode deliberar a alienação a título oneroso, 
mediante concurso público, tendo por base de licitação 
o preço de mercado, de áreas limitadas de terrenos 
baldios: a) Quando os baldios confrontem com o limite 
da área de povoações e a alienação seja necessária à 
expansão da respectiva área urbana; b) Quando a 
alienação de destine à instalação de unidades 
industriais, de infra estruturas e de outros 
empreendimentos de interesse colectivo, 
nomeadamente para a comunidade local. 
Por seu turno, o nº 1 do artº 39º da mesma Lei 
estipula que os terrenos baldios nos quais, até à data 
da publicação da lei, tenham sido efectuadas 
construções de carácter duradouro, destinadas à 
habitação ou a fins de exploração ou utilização social, 
desde que se trate, de situações relativamente às 
quais, se verifique, no essencial, o condicionalismo 
previsto no artº 31º, podem ser objecto de alienação 
pela assembleia de compartes, por deliberação da 
maioria de dois terços dos seus membros presentes, 
com dispensa de concurso público, através de fixação 
de preço por negociação directa, cumprindo-se no 
mais o disposto naquele artigo. 
Na sua redacção original, dizia o nº 2 do preceito 
citado que, quando não se verificassem os 

condicionalismos previstos no número anterior e no 
artº 31º, os proprietários das referidas construções 
podiam adquirir a parcela de baldio estritamente 
necessária ao fim da construção de que se trate, por 
recurso à acessão industrial imobiliária nos termos 
gerais de direito, sob pena de, não tomando essa 
iniciativa no prazo de dois anos a contar da entrada 
em vigor da lei, poderem as respectivas comunidades 
locais adquirir a todo o tempo as benfeitorias 
necessárias e úteis incorporadas no terreno avaliadas 
por acordo ou, na falta dele, por decisão judicial. 
A Lei 89/97 de 30.07 alterou a redacção do nº 2 do 
artº 39º da Lei 68/93, que passou a ser a seguinte: 
Quando não se verifiquem os condicionalismos 
previstos no número anterior e no artº 31º, os 
proprietários das referidas construções podiam 
adquirir a parcela de terreno de que se trata por 
recurso à acessão industrial imobiliária, presumindo-
se, até prova em contrário, a boa fé de quem 
construiu e podendo o autor da incorporação adquirir a 
propriedade, nos termos do disposto no artº 1340º, nº 
1 do Código Civil ainda que o valor deste seja maior 
que o valor acrescentado, sob pena de, não tomando 
essa iniciativa no prazo de um ano a contar da entrada 
em vigor da presente lei, poderem as respectivas 
comunidades locais adquirir a todo o tempo as 
benfeitorias necessárias e úteis incorporadas no 
terreno avaliadas por acordo ou, na falta dele, por 
decisão judicial. 
Como se escreveu no Ac. da RC de 13.02.96,[3] o artº 
39º da Lei 68/93 tem a finalidade de regularizar 
situações anteriores, anómalas, de levantamento de 
construções duradouras, se destinadas a fins de 
habitação ou de exploração económica ou de utilização 
social. 
A regularização de tais situações pode fazer-se por 
uma de duas formas: 
a) Por alienação, da iniciativa da assembleia de 
compartes, desde que se trate de situações 
relativamente às quais se verifique, no essencial, o 
condicionalismo previsto no artº 31º da Lei 68/93 
(artº 39º, nº 1 da mesma Lei); 
b) Por recurso à acessão industrial imobiliária pelos 
proprietários das construções feitas com qualquer das 
ditas finalidades, quando não se verifiquem os 
condicionalismos previstos no nº 1 do artº 39º e no 
artº 31º (nº 2 do mesmo artº 39º). 
Na primeira versão da Lei 68/93, o artº 39º, nº 2 
remetia para a acessão industrial imobiliária nos 
termos gerais de direito (artº 1340º do CC) e dava ao 
interessado dois anos, a contar da data de entrada em 
vigor da Lei, para reclamar os seus direitos. Além 
disso, a alienação não podia exceder o terreno baldio 
estritamente necessário ao fim da construção. 
Como salienta Jaime Gralheiro,[4] o actual nº 2 do 
artº 39º, introduzido pela Lei 89/97, criou uma 
disciplina muito mais liberal e desta sorte: a) passou a 
presumir-se, até prova em contrário, a boa fé de 
quem construiu; b) passou a aceitar-se o 
funcionamento da acessão, ainda que o valor do 
terreno fosse maior do que o valor acrescentado. 
Acresce que se concedeu uma segunda oportunidade 
aos interessados que ainda não tivessem regularizado 
a sua situação, permitindo que a acção destinada a 
adquirir a construção fosse instaurada no prazo de um 
ano a contar da entrada em vigor da Lei 89/97. 
É pacífico que o nº 2 do artº 39º da Lei 68/93 se 
aplica aos casos em que não se verificam quer os 
condicionalismos do nº 1 do mesmo preceito, quer, no 
essencial, os do artº 31º.[5] 
A falta de verificação daqueles condicionalismos não 
significa, no entanto, que qualquer construção possa 
levar à aquisição por acessão industrial imobiliária do 
terreno baldio onde foi implantada – como se 
entendeu na sentença recorrida. 
A redacção do nº 2 do artº 39º não é clara, colocando 
sérios problemas de interpretação, como se salientou 
no já citado Ac. da RC de 13.02.96. 
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Atente-se, no entanto, na expressão “referidas 
construções”, que remete para o nº 1 do preceito, 
onde se fala em “construções de carácter duradouro, 
destinadas à habitação ou a fins de exploração ou 
utilização social”. 
A aquisição por acessão industrial imobiliária do 
terreno baldio só é, pois, possível, se a construção ali 
implantada tiver carácter duradouro e se destinar à 
habitação ou a fins de exploração ou utilização social. 
Concordamos assim com a posição expressa no 
novamente citado aresto da RC de 13.02.96, 
concluindo, tal como ali se faz, que o nº 2 do artº 39º 
da Lei 68/93 permite o recurso à acessão industrial 
imobiliária nos casos em que a assembleia de 
compartes não pode tomar a iniciativa de ela própria 
deliberar sobre a alienação dos terrenos nos termos 
fixados nas als. a) e b) do nº 1 do artº 31º, que 
condicionam tal iniciativa aos casos de haver 
necessidade dos terrenos para expansão da área 
urbana e de haver interesse colectivo, social, na 
alienação. 
Ou seja, a aquisição de terreno baldio por acessão 
industrial imobiliária nos termos do artº 39º, nº 2 da 
Lei 68/93 é possível quando, cumulativamente: 
a) A construção nele implantada seja duradoura e se 
destine à habitação ou a fins de exploração ou 
utilização social; 
b) A assembleia de compartes não possa deliberar a 
alienação por o terreno não confrontar com o limite da 
área de povoações, não ser necessário à expansão da 
área urbana e não se destinar à instalação de 
unidades industriais, de infra estruturas e de outros 
empreendimentos de interesse colectivo.[6] 
 
Tendo em conta o acima exposto, uma construção 
destinada a arrumos, que é utilizada para o 
armazenamento de lenhas e criação de galinhas e 
porcos não é uma construção duradoura e não é, 
claramente, uma construção destinada à habitação ou 
a fins de exploração ou utilização social. 
E se assim é não permite a aquisição por acessão 
industrial imobiliária do terreno baldio onde foi 
implantada, por força do disposto nos nºs 1 e 2 do 
artº 39º da Lei 68/93. 
 
A transacção efectuada na acção sumária nº ……./98 é, 
pois, nula, por o seu objecto ser contrário às normas 
contidas nos citados preceitos (artº 280º, nº 1 do CC). 
A sentença recorrida terá, assim, de ser revogada, 
julgando-se a acção procedente. 
* 
IV. 
Pelo exposto, acorda-se em julgar a apelação 
procedente, revogando-se a sentença recorrida e, em 
consequência: 
- Declara-se nula a transacção efectuada em 22.10.98 
na acção sumária nº …../98 do Tribunal Judicial de 
Mondim de Basto, homologada por sentença de 
02.11.98. 
Custas pelos apelados. 
 

*** 
 
Porto, 11 de Setembro de 2008 
Deolinda Maria Fazendas Borges Varão 
Evaristo José Freitas Vieira 
Manuel Lopes Madeira Pinto 
_____________________ 
[1] Acção Ordinária nº ..…/05 – Tribunal Judicial de 
Mondim de Basto  
[2] Abílio Neto, Breves Notas ao CPC, pág. 94. 
[3] CJ-96-I-32. 
[4] Comentário à Nova Lei dos Baldios, pág. 209. 
[5] Cfr. Jaime Gralheiro, obra e lugar citados, o citado 
Ac. da RC de 13.02.96 e os Acs. do STJ de 04.12.07, 
desta Relação de 18.11.03 e 19.02.04 e da RC de 
31.01.06 e 05.06.07, todos em www.dgsi.pt. 

[6] É esta também a orientação dos arestos citados na 
nota anterior. 
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Acordam na Secção Cível do Tribunal da Relação 

do Porto 
 
I. RELATÓRIO: 
 
No .º Juízo de Competência Cível do Tribunal Judicial 
de Gondomar, B………. e C………., residentes na ………., 
………., Gondomar, intentaram acção declarativa de 
condenação sob a forma de processo ordinário contra " 
Companhia de Seguros D………., SA", com sede na 
………., n° ., ….-…, Lisboa. 
 
Alegam, em síntese: 
Que em 1998 solicitaram ao então "E………., SA", o 
financiamento de 5.000.000$00, que lhes foi 
concedido por aquela instituição bancária e que, como 
condição da aprovação e concessão de tal crédito, os 
autores contrataram com a aqui ré um seguro de 
capital equivalente ao mutuado, cobrindo o risco de 
morte e invalidez absoluta e definitiva dos autores, 
sendo beneficiário a instituição concedente do mútuo. 
Que na vigência do contrato de seguro foi 
diagnosticado à autora B………. um tumor na mama 
direita, o que determinou a que fosse sujeita a 
intervenções cirúrgicas e tratamentos, e acarretou-lhe 
incapacidade total e permanente para o trabalho. 
Entendem ter-se concretizado o risco coberto pela 
apólice, devendo o capital seguro ser pago à 
instituição bancária beneficiária. 
 
Pedem: 
A condenação da ré a pagar ao "E………., SA", ou à 
instituição que o represente, o capital de € 24.939,89, 
para amortização integral do empréstimo concedido 
aos autores. 
 
Citada, a ré apresentou contestação, na qual, em 
síntese, começa por invocar ter celebrado com o 
"E………., SA", contrato de seguro de grupo a que os 
autores aderiram em 1999, com um capital de 
5.000.000$00, sendo beneficiário o "E………., SA". 
Afirma que tal contrato de seguro garante o risco de 
morte e incapacidade total e definitiva, mas afirma 
que, de acordo com as condições especiais da apólice 
em causa, relevante apenas será a incapacidade de 
praticar toda e qualquer profissão, com necessidade 
da assistência de uma terceira pessoa para a 
realização dos ordinários actos da vida. 
Entende não ocorrer a situação de incapacidade tal 
como contratualmente definida. 
Impugna, por desconhecimento, os restantes factos 
invocados na petição inicial. 
Conclui pedindo a improcedência da acção, com a sua 
consequente absolvição do pedido. 
 
Os autores apresentaram tréplica, na qual, em 
súmula, re-afirmam terem aderido em 1998 ao 
contrato de seguro de grupo que invocam; re-afirmam 
a situação de incapacidade absoluta da autora B………., 
e alegam necessitar a mesma do auxílio de terceira 
pessoa para a realização dos actos do seu dia-a-dia. 
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Concluem como na petição inicial. 
 
Foi proferido despacho saneador e procedeu-se à 
elaboração do elenco dos factos assentes e da base 
instrutória (fls. 73 e segs.), não tendo as partes 
apresentado qualquer reclamação. 
Instruída a causa, realizou-se a audiência de 
julgamento, no decurso do qual pelos autores foi 
requerida ampliação do pedido inicialmente formulado, 
pretendendo ainda a condenação da ré no reembolso 
aos autores da totalidade dos valores por estes pagos, 
ao "E………., SA", ou à entidade que lhe tenha 
sucedido, com referência ao contrato de seguro em 
causa nestes autos, acrescidos de juros legais, valores 
a liquidar em decisão ulterior. 
 
Tal ampliação do pedido foi admitida por despacho de 
fls. 387. 
Após, foram dadas repostas às questões de facto 
enunciadas na base instrutória, não tendo as partes 
apresentado qualquer reclamação (fls. 380-384). 
 
Por fim, foi sentenciada a causa, julgando-se a acção 
improcedente, com a consequente absolvição da ré do 
pedido. 
 
Inconformados com o sentenciado, recorreram os 
autores (fls. 306), tendo apresentado alegações que 
rematam com as seguintes 
 
“CONCLUSÕES: 
A) Aderem à qualificação jurídica feita na douta 
decisão recorrida, relativamente ao tipo contratual 
subjacente aos presentes autos; 
 
B) Nesse sentido, também entendemos que os aqui AA 
assumem a dupla posição de pessoa segura e a de 
beneficiário, com referência a este contrato de seguro; 
C) Possuindo, por isso, a capacidade de exigir 
directamente da ré o pagamento do valor do capital 
seguro, verificado que fosse um dos factos 
justificativos, previstos na correspondente apólice de 
seguro; 
 
D) Todavia, também por essas razões se afigura pouco 
razoável a afirmação feita na douta sentença recorrida 
no sentido de que no plano negocial entre a ré e os 
autores nenhum contacto se estabeleceu; 
 
E) Ou que, não tendo ficado assente nos autos quem 
comunicou aos autores os contornos concretos da 
cobertura contratada, nunca seria sobre a ré que 
recairia o correspondente ónus ou obrigação - 
designadamente no que diz respeito à definição do 
risco coberto pelo seguro; 
 
F) A ser aceite tal interpretação, ficaria criado um 
enorme potencial de subversão da letra e do espírito 
subjacente ao regime legal constante do DL n° 
446/85, de 25-10, criados precisamente para 
protecção dos destinatários dos chamados contratos 
de adesão; 
 
G) Do qual nos presentes autos temos um claro 
exemplo; 
 
H) A cláusula contratual invocada pela ré deve ter-se 
por excluída do contrato de seguro, nos termos do 
disposto no art. 8.°, als. a) e b) do citado DL n° 
446/85, uma vez que a ré não cumpriu o ónus a quem 
aludem os arts. 5.°, n° 3 e 6.°, do mesmo diploma 
legal; 
 
1) O que se conclui, designadamente, da resposta 
negativa ao quesito 12° da base instrutória; 
 

J) Normas violadas pela decisão recorrida, nesta 
parte: arts. 8.°, als. a) e b), 5.°, n° 3 e 6.°, todos do 
DL 446/85, de 25-10;  
Sem prescindir, 
 
K) Mesmo que assim se não entenda, sempre da 
matéria de facto considerada assente resultaria a 
verificação do risco previsto no contrato de seguro em 
presença; 
 
L) A autora, cujas habilitações e braçal, está não só 
impedida de exercer a sua profissão (cfr. ponto 22. da 
matéria de facto assente), como necessita de apoio de 
terceira pessoa para realizar as tarefas mais simples 
da lide doméstica (cfr. ponto 23. da matéria de facto 
assente); 
 
M) Outrossim, à autora foi reconhecida uma 
incapacidade permanente global para o trabalho de 
80% -cfr. ponto 20. da matéria de facto assente; 
 
N) Não se afigura exigível, razoável ou JUSTO aferir a 
capacidade para o trabalho da autora em funções de 
outras profissões para a qual não tem, nem nunca 
teve, capacidade ou habilitações; 
 
O) Como parece decorrer do relatório pericial de fls. 
264 a 269; 
 
P) O estado de invalidez absoluta e definitiva ou a 
incapacidade total e definitiva para a prática de 
profissão ocorre quando a pessoa fique, em 
consequência de doença ou de acidente, total e 
definitivamente incapacitada de exercer qualquer 
profissão compatível com os seus conhecimentos e as 
suas capacidades e desde que tal situação possa 
merecer constatação médica objectiva; 
 
Q) O que está devidamente assente e provado nos 
autos, sem qualquer margem para dúvidas, 
relativamente à autora; 
 
R) Tal interpretação é a única admissível, quer em 
face do disposto no art. 236.° do Código Civil, quer em 
face dos critérios constantes do art. 11.° do DL n° 
446/85, de 25-10, normas estas que foram violadas 
pela decisão recorrida. 
 
TERMOS EM QUE, com o douto suprimento omitido, 
deve a presente acção ser julgada procedente, por 
provada, e por via disso ser julgado procedente o 
pedido constante da ampliação do pedido formulada e 
já admitida nos autos, por despacho transitado em 
julgado.” 
 
A Ré contra-alegou, pugnando pela improcedência do 
recurso. 
Foram colhidos os vistos. 
 
II. FUNDAMENTAÇÃO 
 
II. 1. AS QUESTÕES: 
Tendo presente que: 
- O objecto dos recursos é balizado pelas conclusões 
das alegações dos recorrentes, não podendo este 
Tribunal conhecer de matérias não incluídas, a não ser 
que as mesmas sejam de conhecimento oficioso (arts. 
684º, nº3 e 690º, nºs 1 e 3, do C. P. Civil); 
- Nos recursos se apreciam questões e não razões; 
- Os recursos não visam criar decisões sobre matéria 
nova, sendo o seu âmbito delimitado pelo conteúdo do 
acto recorrido, 
 
as questões suscitadas pelos apelantes são as 
seguintes: 
- Natureza do contrato de seguro e posição dos 
autores no mesmo -- maxime se podem exigir 
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directamente da ré o capital seguro verificado um dos 
factos justificativos previstos na apólice; 
- Da eventual aplicação ao contrato de seguro sub 
judice do diploma das cláusulas contratuais gerais; 
- Da falta de comunicação dos “contornos concretos da 
cobertura contratada” e suas consequências; 
- Da verificação do risco previsto no contrato; 
- Do mérito da acção, nomeadamente no que tange ao 
peticionado na ampliação do pedido deduzido na 
audiência de julgamento (cfr. fls.378). 
 
II. 2. OS FACTOS: 
 
No Tribunal a quo deram-se como provados os 
seguintes factos: 
1- Em 1998 os autores solicitaram ao "E………., SA" a 
concessão de um empréstimo de 5.000.000$00 (€ 
24.939,89), no âmbito imobiliário, que foi aprovado e 
concedido pela referida instituição bancária. 
2- Como condição de aprovação e concessão desse 
empréstimo, os autores tiveram de contratar um 
seguro de vida com um capital seguro igual ao 
empréstimo de 5.000.000$00 solicitado. 
3- Esse seguro foi apresentado pelo próprio "E………., 
SA", e contratado com a "Companhia de Seguros 
F……….", actualmente "Companhia de Seguros D………., 
SA", e consistiu na adesão dos autores a uma apólice 
de seguro de vida de grupo, a que correspondia o n° 
de apólice .-.-..-……/.. . 
4- A "Companhia de Seguros F………." emitiu, com data 
de Fevereiro de 1999, o certificado n° …., referente à 
apólice n° .-.-……../.., em que é segurado "E………., 
SA", com início de adesão a 01 de Fevereiro de 1999, 
e válido desde 02 de Fevereiro de 1999, pelo qual 
declara que o autor C………. se encontra abrangido 
como pessoa segura pela referida apólice, e que «os 
beneficiários constam na proposta de adesão e/ou nas 
condições particulares da apólice». 
5- Do referido documento consta como capital da 
garantia base 5.000.000$00 e como garantias 
complementares invalidez absoluta e definitiva por 
acidente e invalidez absoluta e definitiva por doença. 
6- Encontra-se junto a fls 10 dos autos o certificado 
individual de seguro emitido pela ré com data de 07 de 
Janeiro de 2003, referente ao ramo vida, apólice …….., 
certificado …….., sendo identificado como tomador de 
seguro "G……….", e como pessoas seguras o autor e a 
autora, com data de início a 01 de Fevereiro de 1999 e 
termo a 01 de Fevereiro de 2014, sendo o capital 
seguro de € 22.483,12, e sendo o âmbito da cobertura 
o seguinte: 
- cobertura principal :morte; 
- cobertura complementar: invalidez absoluta 
definitiva, tudo conforme documento junto a fls 
10, que se dá aqui por reproduzido. 
7- Encontra-se junto a fls 7 dos autos como 
documento n° 2, que aqui se dá por reproduzido, o 
certificado individual de seguro, acta adicional, emitido 
pela ré, referente ao ramo vida, apólice n° …….., 
certificado n° ……, sendo identificado como tomador de 
seguro "G……….", e como pessoas seguras o autor e a 
autora, com início a 01 de Fevereiro de 1999 e termo 
a 01 de Fevereiro de 2014, sendo € 22.483,12 o 
capital seguro, e o âmbito de cobertura o seguinte: 
- cobertura principal: morte; 
- cobertura complementar: invalidez absoluta 
definitiva. 
8- Encontra-se junto a fls 9 dos autos o documento 
denominado certificado individual de seguro, 2a via, 
emitido pela ré, referente ao ramo vida, apólice n° 
…….., certificado n° …….., sendo identificado como 
tomador de seguro "G……….", como entidade pagadora 
o autor, como pessoas seguras o autor e a autora, 
com início a 01 de Fevereiro de 1999 e termo a 01 de 
Fevereiro de 2014, sendo € 22.483,12 o capital 
seguro, e o âmbito de cobertura o seguinte: 
- cobertura principal: morte; 
- cobertura complementar: invalidez absoluta 

definitiva. 
9- Entre a ré, ao tempo denominada "Companhia de 
Seguros F………., SA", e o "E………., SA", ao tempo 
denominado "H………., SA", foi celebrado em 1995 o 
contrato de seguro de grupo titulado pela apólice n° 
….-…../.., regido pelas condições constantes do 
documento de fls 20 a 25, que aqui se dá por 
reproduzidas. 
10- Nos termos do referido documento, era segurado 
e beneficiário das garantias da apólice o referido 
"E………., SA", garantindo a apólice o pagamento do 
montante de crédito concedido pelo referido Banco à 
data da adesão da pessoa segura, em caso de morte 
da pessoa segura, em consequência de doença ou 
acidente, e em caso de invalidez absoluta e definitiva, 
que, em caso de doença ou acidente, afecte a pessoa 
segura. 
11- Nos termos do artigo 2° do referido documento, 
são considerados candidatos a pessoas seguras todos 
os clientes do segurado com idade máxima de 69 anos 
à data do início da garantia e que tenham em 
empréstimo de crédito à habitação pelo regime geral. 
12- Nos termos do artigo 1 ° do documento 
denominado cobertura complementar de invalidez 
absoluta e definitiva - condições especiais, junto aos 
autos a fls 24 e 25, pela referida cobertura 
complementar a seguradora garante o pagamento do 
capital indicado nas condições particulares, se a 
pessoa segura ficar com uma incapacidade total e 
definitiva de praticar toda e qualquer profissão, 
necessitando ainda da assistência de uma terceira 
para os actos ordinários da sua vida. 
13- Através do adicional n° 2, referente à apólice n° 
………/.., subscrito a 28 de Maio de 1998 pelo tomador 
e pela "Companhia de Seguros F………., SA", as partes 
acordaram que o artigo 2° das condições particulares 
da referida apólice passou a ter, desde o início (05 de 
Junho de 1995), a redacção que consta de fls. 27, que 
aqui se dá por integralmente reproduzido. 
14- Através do adicional n° 3, referente à apólice n° 
……../.., subscrito a 13 de Agosto de 1999 pelo 
tomador do seguro e pela "Companhia de Seguros 
F………., SA", as partes acordaram que o artigo 2° das 
condições particulares da referida apólice passou a 
vigorar desde o início com a redacção que consta de 
fls 28, que aqui se dá por integralmente reproduzido. 
15-A apólice n° .-.-..-……/.., referida em 4-, 
corresponde presentemente à apólice n° …../.., 
referida em 6- a 14-. 
16- O certificado n° …., referido em 4-, corresponde 
actualmente ao certificado n° …….., referido em 6-, 7-
e8-. 
17- Os autores aderiram ao contrato de seguro de vida 
de grupo, nos termos referidos em 3- e 4-, em Julho 
de 1998,_ através dos documentos cujas cópias 
constam dos autos a fls 35, 179 e 181. 
18- Foi diagnosticado à autora B………. um carcinoma 
na mama direita ... 
19- Em consequência do que a autora foi sujeita a 
intervenções cirúrgicas e tratamentos. 
20- A autora B………. foi submetida a Junta Médica pela 
Autoridade Regional de Saúde do Norte, Sub-Região 
de Saúde do Porto, que, em Junho de 2002, atribuiu à 
autora incapacidade permanente global de 80%. 
21- A autora trabalhava como empregada de limpeza, 
o que lhe exigia esforço físico. 
22- A autora, de forma permanente, está incapaz de 
exercer a profissão referida em 21-.  
23- A autora necessita da assistência de terceiras 
pessoas para realizar a lida da casa, e lavar e passar a 
roupa. 
 
III. O DIREITO 
 
Os apelantes não impugnam a matéria de facto, pois 
não questionam a bondade da relação dos factos dada 
como assente na primeira instância. 
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Como tal, têm-se tais factos como pacíficos, já que 
também se não vê razão para a modificabilidade da 
decisão da matéria de facto ao abrigo do disposto no 
artº 712º do CPC (cfr. artº 713º, nº6, do CPC). 
 
Apreciemos, então, as questões que os apelantes 
suscitam nas conclusões das suas alegações de 
recurso. 
 
• Primeira questão: natureza do contrato de seguro e 
posição dos autores no mesmo contrato -- maxime se 
podem exigir directamente da ré o capital seguro 
verificado um dos factos justificativos previstos na 
apólice: 
 
O contrato de seguro em causa insere-se num (mais 
amplo) contrato de seguro de grupo, ramo vida, 
outorgado entre a ré o e E………., SA, segundo o qual a 
ré garantiu o pagamento do crédito concedido pelo 
banco às pessoas seguras, em caso de morte ou 
invalidez absoluta e definitiva desta, por doença ou 
acidente. 
Os autores limitaram-se a aderir a tal apólice de 
seguro de grupo, para o que a ré emitiu o respectivo 
certificado declarando “que o titular deste certificado, 
(…), se encontra abrangido, como Pessoa Segura”, 
mais declarando “que os Beneficiários constam da 
Proposta de adesão e/ou nas Condições Particulares da 
Apólice” (doc. fls. 6) -- condições particulares essas 
que são, precisamente, as que constam do documento 
de fl. 20-23 (contrato de Seguro de Grupo). 
Estamos, assim, portanto, perante um nítido seguro 
de grupo. 
 
- O contrato de seguro em geral é a convenção pela 
qual uma seguradora se obriga, mediante retribuição 
paga pelo segurado, a assumir determinado risco e, 
caso ele ocorra, a satisfazer ao segurado ou a um 
terceiro uma indemnização pelo prejuízo ou um 
montante previamente estipulado. 
Como é bom de ver, a estrutura básica do seu regime 
ainda se mantém do Código Comercial. 
Trata-se de um contrato formal, pois a sua validade 
depende de o respectivo conteúdo ser 
consubstanciado num documento escrito, denominado 
apólice, da qual devem constar, além do mais, o nome 
do segurador, do tomador e do beneficiário do seguro, 
o respectivo objecto e a natureza e o valor e os riscos 
cobertos (artigo 426º, § único, do Código Comercial). 
Efectivamente, a lei impõe para o contrato de seguro a 
forma escrita – deve inserir-se num documento, que 
constituirá a apólice (proémio do citado artigo 426º do 
Código Comercial). Na falta de apólice, o contrato de 
seguro é formalmente nulo, equivalendo, todavia, a 
apólice a minuta do contrato, desde que dela conste a 
assinatura do segurador, demonstrativa da sua 
aceitação (JOSÉ VASQUES in “Contrato de Seguro. 
Notas para uma Teoria Geral”, 1999, p. 106; Ac. do 
S.T.J. de 22/2/1979, in BMJ nº 284, p. 257; Rel. de 
Coimbra de 25/1/1978, in Col. Jur., 1978, tomo III, p. 
260; ac. do S.T.J. de 16/12/1980, in BMJ nº 302, p. 
273; Ac. desta Relação de 26/5/1987, in Col. Jur., 
1987, tomo III, p. 92). De facto, «o assento do STJ de 
22/1/1929, segundo o qual “a minuta do contrato de 
seguro equivale para todos os efeitos à apólice”, não 
significa que, antes da aceitação da seguradora, a 
apólice valha como contrato de seguro» (Ac. do S.T.J. 
de 15/7/1986 in BMJ nº 359, p. 731). «Para a 
perfeição do contrato de seguro é, pois, necessária a 
recepção e a aceitação da proposta do segurando por 
parte da seguradora» (Ac. do S.T.J. de 10/4/1986, 
apud ABÍLIO NETO in “Código Comercial. Código das 
Sociedades Comerciais. Legislação Complementar”, 
15ª ed., Abril de 2002, p. 289). 
Refira-se, no entanto, que, apesar da nulidade do 
contrato de seguro, poderá a seguradora (bem como, 
se for o caso, a contraparte), ser responsabilizada com 
base na criação de uma expectativa, juridicamente 

relevante, de que o negócio havia sido concluído, em 
termos tais que a invocação da nulidade formal do 
negócio constituirá abuso de direito, nos termos 
previstos no art.º 334º do Código Civil (neste sentido, 
v.g., acórdão da Relação do Porto, de 24.5.1994, Col. 
de Jur., ano XIX, tomo III, pág. 219). 
Por outro lado, o contrato de seguro regula-se, desde 
logo, pelas condições gerais, especiais e particulares 
da apólice, não proibidas por lei, e, na sua falta ou 
insuficiência, pelo disposto nos art.s 425º e seg.s do 
C. Comercial, e 443º e seg.s do C.Civil. 
 
• Quanto ao contrato de seguro de grupo: 
 
Como diz PEDRO MARTINEZ[1], definir seguro de 
grupo não é tarefa fácil. 
Uma definição simples, mas que abarca a complexa 
realidade deste tipo de seguro, é esta: seguro de 
grupo é o contrato entre seguradora e tomador de 
seguro a que aderem, como pessoas seguras, os 
membros dum determinado grupo ligado ao tomador. 
Trata-se de um contrato sinalagmático, comercial, de 
seguro, formal, inominado, típico, oneroso, formado 
em dois momentos e trilateral. É, sem dúvida, um 
contrato complexo constituído por um plano de seguro 
e por tantos contratos de seguro quantas forem as 
adesões. 
São contratos em que a seguradora e o tomador de 
seguro celebram entre si um contrato de seguro de 
um determinado ramo -- embora podendo ter 
cobertura de vários ramos --, com vista à adesão dos 
membros de um determinado grupo. E o tomador de 
seguro promove as adesões tendo, inclusive, especiais 
deveres de informação e responsabilidades ao nível da 
gestão administrativa e de sinistros. 
O seguro é suportado pelos aderentes e não pelo 
tomador - beneficiário (no caso o banco). Com a 
adesão a tal contrato, os AS. adquiriram a qualidade 
de segurados, atenta a definição que consta do art. 1º 
do Dec. Lei nº 176/95, de 26-6 que regula a 
actividade seguradora. 
 
Por curiosidade, veja-se a noção que em França é 
dada ao seguro de grupo, definido no art. L 140-1 do 
"Code des Assurances": "É um contrato de seguro de 
grupo o contrato subscrito por uma pessoa colectiva 
ou um chefe de empresa com vista à adesão de um 
conjunto de pessoas que preencham as condições 
definidas no contrato, para cobertura de riscos 
dependentes da duração da vida humana, de riscos 
atinentes à integridade física da pessoa ou 
relacionados com a maternidade, de riscos de 
incapacidade para o trabalho ou de invalidez ou do 
risco de empréstimo. Os aderentes devem ter uma 
ligação da mesma natureza com o subscritor 
(tomador).". 
Sobre a proliferação deste tipo de produtos, pode ver-
se os estudos de MÓNICA DIAS[2] e PAULA RIBEIRO 
ALVES[3]. 
 
• Sobre o regime jurídico aplicável ao seguro de 
grupo, seguimos os ensinamentos de PAULA RIBEIRO 
ALVES[4]. 
Assim, parece que sendo o seguro de grupo um 
contrato de seguro, embora com contornos diferentes 
do contrato de seguro individual, tendencialmente se 
dirá que a legislação de seguros, vocacionada para 
regular o seguro individual, é àquele aplicável. 
Assim, como ensina JOSÉ MARTINS[5], 
"Relativamente aos contratos de seguro colectivos ou 
de grupo (...) parece-nos que dever-se-á considerar 
em primeira análise o que estiver expressamente 
estabelecido nas condições gerais do contrato e, caso 
não esteja prevista esta situação, dever-se-á recorrer 
à lei geral, nomeadamente às regras constantes nos 
artigos 217.° e seguintes do Código Civil.".  
Com efeito, sendo evidente a existência de abundante 
legislação sobre seguros, parece que não se 
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encontrando resposta para uma determi-nada situação 
no contrato, deverá ser nas regras de Direito dos 
Seguros que a mesma deve ser procurada, só depois 
se recorrendo às regras gerais sobre contratos. 
Na legislação portuguesa não há uma regulamentação 
autónoma do seguro de grupo, limitando-se o 
legislador a defini-lo[6] e a estabelecer o regime 
específico que encontra no art. 4.° do citado Decreto-
Lei n.° 176/95, de 26 de Julho e em referências 
esparsas em algumas normas jurídicas. Esta pouca 
regulamentação específica aplica-se, em segunda 
linha, aos seguros de grupo. 
Depois, estando em causa um seguro, regulam o 
seguro de grupo as regras específicas do ramo que 
estiver em causa e as regras gerais de Direito dos 
Seguros. 
Estando em causa um contrato, aplicam-se-lhe as 
regras gerais dos contratos. 
Estando em causa cláusulas contratuais gerais, aplica-
se o RCCG. 
Estando em causa um consumidor e preenchidos os 
requisitos de aplicação de cada diploma específico, 
podem aplicar-se regras de defesa do consumidor. 
 
O seguro de grupo como contrato a favor de terceiro? 
Por outro lado -- e sendo certo que a questão tem 
merecido particular atenção na doutrina, como bem se 
salienta e demonstra na sentença a quo--, 
adiantaremos, desde já, que no caso sub judice a 
prestação a realizar pela ré foi estabelecida (pelo 
menos, também) em benefício dos autores -- 
independentemente de, em caso de verificação do 
risco, se questionar se o dinheiro correspondente ao 
capital do mútuo em falta deve ser entregue 
directamente aos autores ou ao Banco mutuário --, 
pois são sempre eles -- ou também eles-- os 
beneficiários do seguro, na medida em que, com a 
entrega do dinheiro pela seguradora se vêm livres da 
obrigação de pagamento da dívida ao Banco. Pelo que, 
nessa medida, se pode dizer estar-se perante contrato 
a favor de terceiro (artº 443º, nº1 CC). 
Efectivamente, contrato a favor de terceiro é o 
contrato em que um dos contraentes (promitente) 
atribui, por conta e à ordem do outro (promissário), 
uma vantagem a um terceiro (beneficiário) estranho à 
relação contratual. 
A vantagem traduz-se em regra numa prestação 
assente sobre o respectivo direito de crédito; mas 
pode consistir outro sim na liberação de um débito, na 
constituição, modificação ou extinção de um direito 
real. 
Essencial ao contrato a favor de terceiro, como figura 
típica autónoma, é que os contraentes procedam com 
a intenção de atribuir, através dele, um direito (de 
crédito ou real) a terceiro ou que dele resulte, pelo 
menos, uma atribuição patrimonial imediata para o 
beneficiário. 
No sentido de que na presente situação se está 
perante este tipo de contrato foi o entendimento do 
Ac. R L de 18.09.2007 (Abrantes Geraldes), in 
www.dgsi.pt, em que estava, precisamente, em causa 
um seguro de grupo, ramo vida, feito na sequência de 
um mútuo:”Trata-se de um contrato a favor de 
terceiro nos termos do art. 443º do CC, pois que, 
mediante o pagamento do prémio pelo A., a R. 
(promitente e seguradora) acordou com o A. 
(promissário e tomador do seguro), garantir ao Banco 
beneficiário o pagamento do capital seguro associado 
ao contrato de mútuo, verificadas que fossem as 
condições previstas”. 
Igual entendimento teve o STJ no Ac. de 28.06.2007 
(Salvador da Costa), in www. dgsi.pt.: “Configura-se 
como contrato a favor de terceiro contrato de seguro 
de vida por via do qual a seguradora assumiu perante 
o tomador do seguro a obrigação de prestar a uma 
instituição de crédito determinada quantia”. E o 
mesmo entendimento é sufragado por vários 

Professores de Direito, de que são exemplo os citados 
na sentença[7]. 
 
• Definido o contrato em causa, vejamos qual o 
posicionamento dos autores no mesmo. 
Procura a ré fazer crer que os autores, afinal, mais 
não são do que estanhos ao contrato de seguro, uma 
vez que o mesmo foi -- na sua óptica --outorgado 
entre o Banco e a Seguradora. Por isso, nada podem 
os autores reclamar da seguradora. 
Sem razão, salvo, obviamente, o devido respeito. 
 
É certo que, estando-se perante um seguro de grupo 
contributivo (cit. DL 176/95 de 26 de Julho), tal 
contrato tem como partes o Banco (tomador do 
seguro) e a Companhia de seguros (ora ré). Mas se é 
certo que, como dissemos, o Banco, para alem de 
tomador, tem, ainda, a qualidade de beneficiário 
directo, pois é a quem, nos termos do contrato, a 
seguradora terá de efectuar a sua prestação, o 
segurado também não deixa de ser beneficiário, 
mesmo que indirecto, já que, com aquele pagamento, 
fica liberto de uma dívida. 
Assim, portanto, tal seguro abrange um conjunto de 
pessoas que, mediante o preenchimento de um 
boletim de adesão, expressam a sua vontade de aderir 
ao contrato – seguro de vida grupo, obrigando-se a 
seguradora a efectuar ao beneficiário uma prestação 
que consiste no pagamento do capital em dívida “no 
momento da ocorrência”, ou seja, neste caso, da 
“invalidez absoluta e definitiva” do segurado. 
Portanto, partes, propriamente, no contrato de seguro 
em causa (de grupo) os segurados não são, nem, 
sequer, beneficiários directos: mas como aderentes ao 
contrato, tornaram-se beneficiários indirectos, nos 
sufragados termos. 
Ver, sobre esta questão, o ac. do STJ de 10-5-07, in 
www.dgsi.pt, GRAVATO MORAIS in Contratos de 
Crédito ao Consumo, 363 e ss., e CALVÃO DA SILVA in 
RLJ, 136º-158. 
Veja-se que, como refere GRAVATO MORAIS (cit., 
367), “o negócio em apreço é efectuado por conta do 
segurado, ou seja, o consumidor”. 
Do ponto de vista dos interesses em jogo, saliente-se 
que a finalidade última do financiador -- ao realizar o 
seguro de grupo e ao impor a adesão do 
consumidor/mutuário -- é a de assegurar a restituição 
do dinheiro emprestado perante a verificação de um 
sinistro que prejudique o normal pagamento do 
empréstimo. É, pois, o dador de crédito que fica a 
coberto dos vários riscos incluídos no seguro. 
Obviamente que advêm para o próprio consumidor 
vantagens desta adesão, pois fica, de igual sorte, 
garantido perante a ocorrência de alguma vicissitude 
prevista no contrato”. 
 
Por outro lado, não se pode esquecer que, embora o 
contrato tenha sido celebrado entre o tomador (Banco) 
e a seguradora, porque o seguro foi realizado por 
conta do “consumidor” (os autores), os prémios de 
seguro foram pagos por este último-- como não podia 
deixar de ser, já que resulta do artº 767º, nº1 do CC 
que é a ele que compete efectuar a prestação[8]. 
E se são eles que pagam à seguradora, obviamente 
que também eles poderão dela reclamar o 
cumprimento das obrigações contratuais a que o 
pagamento dos prédios de seguro se dirige. 
Há, como é bom de ver, uma “intima e estreita 
conexão entre os dois contratos: o de crédito e o 
seguro”[9]. 
 
Com a outorga do seguro de grupo, a seguradora está 
a cobrir um mercado que corresponde à totalidade do 
grupo, que pode ter centenas ou milhares de 
membros. 
O seguro de grupo é formalizado através de uma única 
apólice, garantindo determinado esquema de 
coberturas estabelecido de acordo com um critério 
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objectivo e uniforme não dependente exclusivamente 
da vontade da pessoa segura. A seguradora, com base 
nos boletins de adesão dos candidatos à participação 
no contrato, emite, por cada pessoa segura, um 
certificado individual ou outro documento 
comprovativo de inclusão no grupo seguro, de que 
constem os elementos de identificação de pessoa 
segura e a designação dos beneficiários[10].  
 
Ora, se, atendendo a tal (excelente) benefício, se a 
seguradora, para não ter de “dar a cara” ao segurado, 
se pudesse escudar ou esconder no simples facto de 
não ter sido com ele que directamente celebrou o 
contrato, seria aceitar-se uma situação claramente 
injusta e penalizante para o segurado, na medida em 
que se via obrigado a pagar os prémios de seguro à 
seguradora, mas, quando se verificava o risco, já não 
podia demandá-la para cumprir as obrigações que 
emergiam do próprio contrato de seguro! 
 
Veja-se, por outro lado, que o aderente (in casu, os 
autores) cumpre, no seguro de grupo, os requisitos de 
pertença a esse mesmo grupo. E tal cumprimento pelo 
segurado/aderente é previamente aceite pela 
seguradora, ao outorgar o seguro de grupo. 
Sobre a recusa de adesões ao seguro de grupo 
associado ao crédito bancário, em que é tomador o 
banco que é parte no contrato de mútuo e aderente o 
mutuário, pode ver-se GERARD DEFRANCE, 
Obligations d`informations de la bancque 
souscriptrice, in L`Argus de L`Assurance, Dossier 
Juridiques, nº 6962, 27 Janvier 2006, pp. 1 e segs. 
(com inclusão de alguma jurisprudência). 
 
Estamos perante uma situação de intermediação 
indirecta: a seguradora, em vez de comercializar ela 
própria os seus produtos, coloca-os no mercado 
através de um terceiro-- in casu o banco. Trata-se, 
assim, de uma relação de intermediação. O 
intermediário, um terceiro em relação à seguradora -- 
mas não em relação ao contrato, dado que é parte no 
contrato de seguro, como tomador --, coloca os 
seguros no mercado, promovendo a adesão dos 
membros do grupo[11]. Obviamente, também, no 
interesse da seguradora. 
É o que ensina, v.g., JEAN BOGOT e DANIEL Langé, 
Traité de Droit des Assurances, tome 2, La 
Distribuition de l`Assurance, Partis, 1999, pág. 4: “On 
entend par intermédiaires tout ceux par l 
`intermédiaire desquels sont vendus au publique les 
contrats d `assurance”. 
 
Sobre a questão da legitimidade do segurado - 
mutuário no crédito bancário --para demandar a 
seguradora, pronunciou-se, designadamente, o cit. Ac. 
R L de 18.09.2007 (Abrantes Geraldes), in 
www.dgsi.pt, decidindo que “I- O mutuário dispõe de 
legitimidade activa para demandar a seguradora 
pedindo que esta seja condenada no pagamento à 
instituição de crédito do valor em dívida do mútuo por 
ele contraído junto dessa mesma instituição de 
crédito, considerando que foi contratado seguro de 
vida e de invalidez pelo prazo e montante do 
empréstimo contraído por forma a cobrir o risco de 
falecimento ou de invalidez permanente da qual é 
beneficiário o mutuante até ao limite do que, no 
momento de tal sinistro, estiver em dívida. 
II- O interesse do mutuário demandar a seguradora 
visando a sua condenação no pagamento a terceiro 
(instituição de crédito) evidencia-se na medida em 
que, saldadas as dívidas assumidas perante o Banco, 
fica o mutuário definitivamente exonerado do 
pagamento de prestações do mútuo, nada obstando, 
nos termos do artigo 767.º do Código Civil, que o 
pagamento do débito seja realizado por terceiro”. 
 
Estava ali em causa, é certo, uma questão de 
legitimidade processual ou adjectiva.  

Mas o raciocínio ali vertido vale inteiramente para o 
caso sub judice, em que está em causa uma questão 
de mérito-- a responsabilização da ré seguradora, com 
o efectivo pagamento do capital do seguro em dívida 
pelos autores ao banco financiador. 
Escreveu-se no aludido douto aresto: 
“Considerar-se que relativamente à relação material 
controvertida unicamente o Banco que concedeu os 
créditos e que foi constituído beneficiário do seguro 
era detentor de legitimidade para reclamar a 
liquidação do seguro de vida constitui um resultado 
insustentável, na medida em que a correspondente 
absolvição da instância, com fundamento na 
ilegitimidade dos AA., acabaria por se traduzir em 
benefício exclusivo da seguradora que integra o grupo 
económico do Banco.”. E diz-se mais: “Potenciar-se-ia, 
assim, uma situação paradoxal: mesmo que fosse 
incontroversa a verificação de todos os pressupostos 
da exigibilidade do capital seguro, continuaria a recair 
sobre os AA. a obrigação de pagamento das 
prestações acordadas, a qual apenas cessaria se e 
quando a entidade bancária resolvesse accionar a 
seguradora ... do seu próprio grupo.”. 
É claramente a situação que ocorre no presente caso: 
a não se aceitar a demanda da ré seguradora, e 
consequente condenação, os autores ver-se-iam 
obrigados a ter de continuar a pagar à mesma 
seguradora !!) os prémios em dívida até que… “a 
entidade bancária resolvesse accionar a seguradora”!! 
Claramente injusto e inadmissível para quem 
prontamente liquidou à seguradora os prémios de 
seguro e apenas o não continua a pagar por … o não 
poder fazer, devido a uma situação de incapacidade a 
que os autores são alheios. 
 
Em suma, portanto, não vemos que os autores 
estejam impedidos de demandar a ré seguradora para 
a obrigar ao cumprimento das obrigações que, da 
celebração do contrato de seguro, para ela advieram. 
Os autores são interessados directos na demanda da 
seguradora, não tendo apenas um interesse 
meramente reflexo. 
 
Aliás, veja-se que os autores até nem reclamam para 
si o pagamento do capital seguro. Pedem que a ré seja 
condenada a pagá-lo “ao E………., SA ou à Instituição 
que o represente”. E se na ampliação do pedido 
peticionam a condenação da ré a pagar-lhes 
determinada quantia, mais não pretendem do que a 
devolução do que indevidamente pagaram ao Banco-- 
isto é, o ressarcimento dos montantes que ao Banco 
entregaram “a partir da data” da verificação do risco 
que motivou a obrigação da seguradora de pagar ao 
banco o capital em falta.  
 
Como igualmente se escreveu no aludido Ac. RL de 
18.89.2007, “considerando que os AA. peticionam a 
condenação da R. na entrega ao banco beneficiário (e 
não a si mesmos) do capital que estava seguro na 
ocasião em que, na sua tese, se preencheu o 
condicionalismo de que depende a liquidação das 
importâncias seguras, nem sequer há que recear sobre 
a efectiva aplicação que será dada ao valor segurado, 
deste modo se compatibilizando todos os interesses 
que se encontram presentes: o do banco que, uma vez 
apurada a alegada situação de invalidez permanente, 
vê liquidados os empréstimos; o dos AA. que, nas 
mesmas circunstâncias, se vêem definitivamente 
desonerados das obrigações decorrentes dos contratos 
de mútuo.”. 
 
Acrescente-se, apenas, que no contrato de seguro de 
grupo os dois momentos que o constituem-- 
celebração do contrato entre a seguradora e o 
tomador do seguro, por um lado, e a adesão dos 
membros do grupo ao contrato -- são complementares 
e indissociáveis: enquanto não se der a primeira 
adesão, o contrato celebrado entre a seguradora e 
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tomador de seguro não produz qualquer efeitos 
enquanto seguro[12]. O que significa que a 
seguradora tem de celebrar o contrato com o(s) 
tomador(es) do seguro para que o contrato de seguro 
de grupo tenha eficácia ou produza efeitos quanto a 
direitos e obrigações entre ela e o segurado. Só no 
momento da primeira adesão é que o contrato de 
seguro começa a produzir efeitos como seguro-- ou 
em momento posterior se tal as partes acordarem. 
Daqui que seja marcante, fundamental, a relação 
(contratual) estabelecida entre a seguradora e… o 
segurado. Só com as adesões é que surgem as 
pessoas seguras, visto que o tomador de seguro não 
tem tal qualidade. Só com a adesão dos membros do 
grupo é que passa a existir uma pessoa segura, só 
nesse momento é que passa a existir risco. Sem 
pessoas seguras, obviamente, não há seguro! E cada 
adesão representa depois um novo momento na 
formação do contrato. 
 
Parece, aliás, que no seguro de grupo se estabelece 
uma relação tripartida em que como vértices do 
triângulo temos a seguradora, o tomador de seguro e 
o aderente. 
A seguradora celebra um contrato com o tomador de 
seguro. Os membros do grupo aderem a esse 
contrato. A seguradora garante aos aderentes[13] as 
coberturas resultantes desse contrato. 
Existe, antes e depois da celebração do contrato e da 
adesão, um feixe de direitos e obrigações entre os 
vários intervenientes no contrato. 
Na realidade, o contrato celebrado entre a seguradora 
e o tomador de seguro cria o quadro em que se 
desenrolaram as relações de seguro propriamente 
ditas e que se estabelecem entre a seguradora e os 
aderentes. Com ou sem a intervenção posterior do 
tomador de seguro. 
Existe, assim, a primeira relação entre o tomador e a 
seguradora e existem tantas relações de seguro entre 
a seguradora e o aderente e o tomador e o aderente, 
quantas as adesões que ocorrem. 
Este feixe de relações jurídicas, dependentes, de 
diferentes contornos, em que se cruzam vários 
sujeitos têm como consequência a de criarem, no 
seguro de grupo, uma série de questões e problemas 
que não se colocam na relativa simplicidade do seguro 
individual. 
 
Defendendo a existência da aludida relação tripartida, 
há vasta e avalisada doutrina. Assim, François Berdot, 
L'Assurance de Groupe après les réformes législatives 
du 31 décembre 1989, in RGAT, n.° 4, 1990, p. 777, a 
propósito da definição de seguro de grupo da lei 
francesa afirma «Cette définition est satisfaisante en 
ce qu'elle établit clairement les relations triangulaires 
qui caractérisent t'assurance de groupe, et lient entre 
eux l'assureur, le souscripteur et les assurés (...)»; 
Robert H. Jerry, II, Understanding Insurance Law, 
Legal Texts Series, Mathew Bender, USA, 1996, pp. 
828 e ss. que considera que (tradução livre) "Ao 
contrário do contrato típico entre o segurado e a 
seguradora, uma apólice de um seguro de grupo 
envolve 3 partes - a seguradora, o representante do 
grupo e os detentores de certificados. O representante 
do grupo (normalmente o empregador) contrata a 
apólice para o benefício de um grupo de indivíduos de 
algum modo relacionados com o representante 
(normalmente empregados). Na realidade, o 
representante do grupo é um intermediário entre a 
seguradora e os actuais segurados - os indivíduos que 
recebem a cobertura e os benefícios do seguro.". 
 
De novo, portanto, se vinca a relação contratual que 
não deixa de existir entre a seguradora e os… 
segurados. Com os consequentes direitos e 
obrigações, maxime a obrigação da seguradora de, 
preenchido o risco segurado, ter de pagar o capital de 
seguro a que se comprometeu. E para tal, sendo 

necessário, pode ser demandada pelo segurado já 
que, como vimos, é também um beneficiário 
(indirecto, embora) do seguro e não pode ficar ad 
aeternum à espera que o tomador (no caso, o banco) 
tome a iniciativa de tal demanda. 
 
Procede esta primeira questão. 
 
• Segunda questão: da eventual aplicação ao contrato 
de seguro (de grupo) sub judice do diploma das 
cláusulas contratuais gerais: 
 
Adiantando solução, cremos que a questão procede. 
Vejamos. 
 
Contrato de adesão é o contrato em que uma das 
partes estabelece as cláusulas que a outra, em geral, 
se limita globalmente a aceitar ou recusar.  
Aquele cujas cláusulas foram pré-fixadas, total ou 
parcialmente, por uma das partes e se destina a ser 
utilizado, sem discussão ou sem discussão relevante, 
de forma abstracta e geral, na contratação futura. 
Se num contrato negociado o conteúdo deste beneficia 
da presunção de que corresponderá à vontade de 
ambas as partes, isso já não acontece nos contratos 
de adesão -- de que é exemplo típico, precisamente, o 
contrato de seguro --, cujo conteúdo resulta, de facto, 
apenas de uma vontade, dispondo esta, para o efeito, 
de todo um arsenal de técnicos e de meios para se 
impor à contraparte (ver Ac. do STJ, de 05.07.1994, 
BMJ, 439-521). 
A vontade do aderente, para além de não ser livre, 
também não estará, na maioria dos casos, 
ple-namente esclarecida, mesmo que se leia o 
manancial de cláusulas extensas, impressas em letra 
miúda e postas perante o potencial aderente carecido 
de conhecimentos jurídicos (Correia dos Santos, 
Cláusulas Contratuais Gerais, págs. 35 e sgs.).  
Portanto, nos contratos de adesão estão em causa as 
cláusulas contratuais gerais, "a liberdade da 
contraparte fica praticamente limitada a aceitar ou a 
rejeitar, sem poder realmente interferir, ou interferir 
deforma significativa, na conformação do conteúdo 
negocia) que lhe é proposto, visto que o emitente das 
condições gerais não está disposto a alterá-las ou a 
negociá-las; se o cliente decidir contratar terá de se 
sujeitar às cláusulas previamente determinadas por 
outrem, no exercício de um law making power de que 
este, de facto, disfruta, limitando-se aquele, pois, a 
aderir a um modelo prefixado" (Cfr. António Pinto 
Monteiro, Cláusula Penal e Indemnização, Pág.748, 
Meneses Cordeiro, Direito das Obrigações, págs. 96 e 
sgs., Vaz Serra, Obrigações, ideias Preliminares, págs. 
162 e sgs., Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, 
Almeida Costa, Direito das Obrigações, págs.196 e 
sgs., Mota Pinto, "Contratos de Adesão", Revista de 
Direito e de Estudos Sociais, págs. 119 e sgs.). 
Em suma: neste tipo de contratos, o cliente não tem a 
menor participação na preparação das respectivas 
cláusulas, limitando-se a aceitar o texto que o outro 
contraente lhe oferece, já que é vulgar o segurado 
aceitar a proposta do contrato e só vir a tomar 
conhecimento do seu conteúdo quando se verifica o 
risco cuja liberação se quis garantir. 
 
O Decreto-Lei n.° 446/85, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.° 220/95, é o diploma através do qual 
se instituiu, em Portugal, o regime a que estão 
sujeitas as cláusulas contratuais gerais. 
Este diploma legal atravessa, longitudinalmente, todo 
o ordenamento jurídico português e é aplicável a todo 
o tipo de negócios em cujos contratos singulares ou 
elaborados em forma de minuta, para o futuro, se 
incluam cláusulas contratuais gerais, só cedendo 
perante as excepções que ele próprio a si mesmo se 
impôs e que constam do seu art.° 3.°, cuja redacção 
foi alterada pelo Decreto-Lei n.° 220/85, de 31 de 
Agosto, (diploma que transpôs para o ordenamento 
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jurídico português a Directiva n.° 93/13/CEE, do 
Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa às cláusulas 
abusivas nos contratos celebrados com os 
consumidores). 
Os potenciais destinatários deste regime são, 
precisamente -- e desde logo --, as companhias de 
seguros, empresas de transpor, bancos, empresas de 
fornecimento de água, energia eléctrica ou gás, 
empresas que se dedicam transmissão de bens, de 
maquinaria, de automóveis, de electrodomésticos, etc. 
(ver António Pinto. Monteiro, Contratos de Adesão, 
pág. 740, e Antunes Varela, Direito das Obrigações, 
vol. I, pág. 262. 
 
Tem-se, de facto, colocado a questão da aplicação -- 
ou não -- do Regime das Cláusulas Contratuais Gerais 
aos contratos de seguro. E a resposta tem, de facto, 
sido claramente positiva. 
Com efeito, no contrato de seguro, as cláusulas 
contratuais gerais são normalmente apresen-tadas 
pela seguradora, bem como todos os formulários 
necessários à contratação do seguro, inclusive a 
proposta contratual.  
Não é a seguradora a merecer a protecção do Regime 
das Cláusulas Contratuais Gerais, mas sim o tomador 
de seguro. Importa, portanto, considerar para efeitos 
da aplicação do Decreto-Lei n.° 446/85, de 25 de 
Outubro o destinatário das cláusulas e não o 
destinatário da proposta. O art. l.° deste diploma 
prevê, precisamente, que "As cláusulas contratuais 
gerais elaboradas sem prévia negociação individual, 
que proponentes ou destinatários indeterminados se 
limitem, respectivamente, a subscrever ou a aceitar, 
regem-se pelo presente diploma.". No caso do 
contrato de seguro, com as condições apresentadas 
pela seguradora, estamos na situação em que o 
proponente as subscreve, sem mais. 
 
Efectivamente, definindo-se, como vimos, o contrato 
de adesão como aquele cujas cláusulas contratuais 
gerais foram elaboradas sem prévia negociação 
individual e que proponentes ou destinatários se 
limitam a subscrever, o contrato de seguro integra-se, 
em regra, nessa qualificação. 
 
Sobre cláusulas contratuais gerais nos contratos de 
seguros, pode ver-se, ainda, Almeno de Sá - Cláusulas 
Contratuais Gerais e Directiva sobre Cláusulas 
Abusivas, 2ª Edição, Almedina, 2001, Arnaldo Filipe 
Oliveira, Cláusulas Abusivas e o Contrato de Seguro, 
Comunicação no Congresso Luso-Hispano de Direito 
dos Seguros, Lisboa, Novembro 2005, Contratos de 
Seguro Face ao Regime das Cláusulas Contratuais 
Gerais, in BMJ 448, 1995, pp. 69 e ss. e Dois 
Exemplos Portuguesas da Resistência Material do 
Contrato de Seguro ao Direito das Cláusulas 
Contratuais Gerais, in BMJ 467, 1997, pp. 5 e ss, 
Francisco Javier Tirado Suarez, Cláusulas Abusivas e o 
Contrato de Seguro, Comunicação no Congresso Luso-
Hispano de Direito dos Seguros, Lisboa, Novembro 
2005, François Glansdorff e Roland Hardy - La 
Protection à l` Égard des Clauses Abusives, pp 491 e 
ss., João Calvão da Siva, Banca, Bolsa e Seguros, pp. 
146 e ss.. 
 
Ainda mais em especifico sobre a consideração do 
contrato de seguro de grupo sub judice como um 
contrato de adesão, acrescente-se o seguinte: 
Como dito supra, nos seguros de grupo, o tomador de 
seguro contrata com a seguradora e, depois, promove 
a adesão aos membros do grupo. E, como igualmente 
se salientou, trata-se de dois momentos 
complementares e indissociáveis. Enquanto não se der 
a primeira adesão, o contrato celebrado entre 
seguradora e tomador de seguro não produz efeitos 
enquanto seguro.  
 

No Ac. da Rel. de Lisboa de 17.02.85 (Fátima 
Galante), in www.dgsi.pt, também se entendeu que 
“Os contratos de seguro, como contratos de adesão 
que são, devem ser submetidos a controlo judicial a 
nível da tutela da vontade do segurado e ao do 
conteúdo das Condições Gerais.”. 
Tratava-se de situação similar à dos presentes autos, 
tendo-se consignado ali -- e bem a nosso ver -- que 
“(…). No caso dos autos estamos perante um contrato 
de seguro de vida grupo, celebrado entre o Banco e a 
Ré, aberto à adesão dos clientes desta instituição 
bancária, nos termos da qual o tomador do seguro e 
beneficiário (pelo capital em divida à data do sinistro) 
do mesmo é o Banco, abrangendo a cobertura de tal 
seguro os riscos de morte ou invalidez total e 
permanente (…). 
Ora, o contrato de seguro em relação ao qual o 
segurado apenas tem a opção de aceitar ou rejeitar 
em bloco o conteúdo contratual que lhe é proposto, 
dentro do tipo contratual desejado pelas partes, 
exprime a estipulação de contrato de adesão.” 
E continua: 
“Ao contrário do que sucede com a generalidade dos 
contratos, concluídos, em regra, após negociações 
prévias, com propostas e contrapropostas, de tal sorte 
que cada uma das partes fique a saber dos seus 
quando os mesmos se formalizarem, nos contratos de 
adesão, de que o contrato de seguro é um exemplo 
típico, o cliente não tem a menor participação na 
preparação das respectivas cláusulas limitando-se a 
aceitar o texto que o outro contraente lhe oferece, 
quando oferece, já que é vulgar o segurado assinar a 
proposta do contrato e só vir a tomar conhecimento 
(ou mesmo a não tomar conhecimento no caso de 
contrato de seguro de vida) do seu conteúdo quando 
se verifica o risco cuja liberação se quis garantir. Daí 
que de há muito se vem defendendo a necessidade de 
controlo sobre os contratos de adesão, controlo a 
fazer-se sentir não só ao nível da tutela da vontade do 
aceitante, como também ao nível de uma fiscalização 
do conteúdo das condições gerais do contrato[14]. 
Assim, nos termos do art. 1º do DL. 446/85, de 25.10, 
com a actualização prevista no DL. 220/95, de 31.9, o 
regime das cláusulas contratuais gerais aplica-se às 
cláusulas que não resultaram de prévia negociação 
particular, individual. 
Neste tipo de contrato em que existe uma aceitação, 
não particularmente negociada pelo aderente, a lei 
visa a sua protecção como parte contratualmente mais 
fraca, assegurando de modo consistente um “dever de 
informação” por parte do proponente. 
Mesmo que o aderente se não inteire, cabalmente, do 
conteúdo contratual que aceita, a lei protege-o em 
relação ao proponente[15] .”. 
 
Efectivamente, não se vê -- os autos não o denunciam 
-- que no contrato de seguro sub judice os segurados 
tivessem outra opção que não fosse a de aceitar ou 
rejeitar em bloco o conteúdo contratual que lhe foi 
proposto, dentro do tipo contratual desejado pelas 
partes. O que inequivocamente exprime a estipulação 
de contrato de adesão. 
De resto, basta ver o teor dos Regulamentos do 
Crédito à Habitação juntos nos processos judiciais que 
constantemente entram nos tribunais, nos quais, 
expressamente, se estabelece que as cláusulas dos 
seguros ali previstos, depois de aprovadas pela 
instituição mutuante, não poderão ser alteradas sem a 
sua prévia autorização. 
Isto é, as cláusulas contratuais gerais do seguro, tal 
como o de grupo-vida, a que se referem os presentes 
autos são (sempre) elaboradas sem prévia negociação 
individual. Simplesmente, os proponentes ou 
destinatários indeterminados limitam-se, 
respectivamente, a subscrever ou aceitar. Como tal se 
regendo pelo DL 446/85, relativo às Cláusulas 
Contratuais Gerais – artº 1º do mesmo diploma legal. 
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Reitera-se que (pelo menos) um dos contraentes (o 
cliente ou consumidor), não tendo a menor 
participação na preparação e redacção das respectivas 
cláusulas, se limita a aceitar o texto que o outro 
contraente ( a seguradora Ré) oferece, em massa, ao 
público, deste modo impondo aos particulares, 
necessitados de celebrar o contrato, a aceitação ou 
rejeição do modelo, padrão ou norma que lhes é 
oferecida sem poderem discutir ou alterar o conteúdo 
da proposta oferecida[16] . Pelo que de forma alguma 
se pode dizer que o acordo assim encontrado se 
firmou no desenvolvimento de saudável discussão dos 
seus termos.  
Podendo falar-se numa limitação à liberdade 
contratual no domínio factual, esta circunstância não 
deixou de ser também tida em conta no regime legal 
para este circunstancialismo estabelecido, atendendo-
se à precária situação da parte mais débil, ou seja, 
economicamente incapaz de poder discutir em iguais 
circunstâncias os termos do desejado - e às vezes até 
obrigatório - convénio. 
Precisamente neste contexto, com vista a obviar aos 
inconvenientes que para a parte dita mais fraca 
poderão advir do incontrolável respeito das cláusulas 
contratuais gerais apostas nestes contratos de adesão, 
é que foi publicado o citado Dec. Lei n.º 446/85, de 
25/10 (inspirado no modelo da lei alemã de 
09/12/1976) com o objectivo de proporcionar a 
necessária e pontual fiscalização contra as situações 
abusivas detectadas, sujeitando-as à oportuna e 
ponderada inspecção judicial - o exercício efectivo e, 
portanto, eficaz da autonomia privada reclama uma 
vontade bem formada e correctamente formulada dos 
aderentes, maxime um conhecimento exacto do 
clausulado[17].  
Por isso, também, é que em termos gerais se pode 
defender que num contrato de seguro de grupo, toda a 
modificação introduzida ulteriormente, quanto à 
definição dos riscos ou ao uso do seguro, é inoponível 
ao segurado sempre que este não tenha dado a sua 
aceitação (cfr. Ac. do STJ de 13/4/1994) -- princípio 
que apenas não ocorrerá quando a modificação 
operada se baseou no clausulado do próprio contrato e 
pela vontade expressa do promitente e do 
promissário.  
 
A finalizar esta questão, observe-se que também 
GRAVATO MORAIS, Contratos de Crédito, cit., pág. 
367, sustenta a posição aqui sufragada, ao referir que 
“como se sabe, o contrato de grupo é realizado entre o 
financiador e a entidade seguradora. Todavia, o 
contrato, por estes negociado e cujas cláusulas se 
encontram pré-redigidas, é susceptível de adesão por 
parte do consumidor/mutuário. 
Os riscos assegurados pelo contrato -- de morte, de 
invalidez, de incapacidade temporária, entre outros-- 
são os inerentes a um dado consumidor, que não teve 
a mínima participação na discussão do clausulado e ao 
qual fica vinculado. Esta faculdade permite, a nosso 
ver, considerá-lo, em relação à pessoa segura, de 
adesão. 
Entendemos, pois, ser aqui aplicável o DL 446/85”-- 
os sublinhados são nossos. 
 
Procede esta questão. 
 
• Terceira questão: da falta de comunicação dos 
“contornos concretos da cobertura contratada” e suas 
consequências: 
 
É patente que a factualidade apurada revela a falta de 
comunicação aos AA/segurados de tais “contornos” 
contratuais, ou seja, do conteúdo preciso do risco que 
o contrato de seguro cobria. 
 
Como resulta da questão anterior, é aqui aplicável o 
diploma atinente às cláusulas contratuais gerais. 

Ora, na réplica, os autores alegaram (fls. 33-- artºs 3º 
e 4º)-- que na data em que aderiram ao contrato de 
seguro de vida (grupo) “não assinaram nada nem que 
foi presente qualquer documento onde constasse 
aquilo a que se refere o artigo 7º da contestação”-- 
artigo este onde a ré refere que [“de acordo com as 
condições especiais da apólice, por incapacidade total 
e definitiva entende-se a incapacidade “de praticar 
toda e qualquer profissão, necessitando ainda da 
assistência de uma terceira pessoa para realizar os 
actos ordinários da sua vida”], ou seja, onde sustenta 
que se impunha o preenchimento do disposto nas 
“Condições Complementares de Invalidez Absoluta e 
Definitiva - Condições Especiais”, constantes do 
documento de fls. 24-25, junto com a contestação (e 
que os autores impugnam ter-lhes sido dado a 
conhecer). 
Em causa está, assim, a cláusula constante do artº 1º 
do documento de fls. 24, junto pela ré com a 
contestação. 
 
Trata-se, sem dúvida, de uma cláusula contratual 
geral, pelo que se impunha fossem os autores 
informados (esclarecidos) do seu teor antes da 
celebração do contrato de seguro (da adesão ao 
mesmo). 
E para tal era, desde logo, necessário que a respectiva 
factualidade fosse alegada, o que não aconteceu como 
se vê do teor da contestação (fls. 189 e verso). 
 
Para que dúvidas não subsistam de que a cláusula em 
questão consubstancia, de facto, uma cláusula 
contratual geral, veja-se -- precisamente no âmbito de 
um contrato de seguro -- Almeno de Sá, in Cláusulas 
Contratuais Gerais e Directiva sobre Cláusulas 
Abusivas, 2ª ed., Revista e Actualizada, Almedina, 
Coimbra, 2000, a pág. 212 : trata-se de uma daquelas 
cláusulas contratuais que “surgem como estipulações 
predispostas em vista de ema pluralidade de contratos 
ou de uma generalidade de pessoas, para serem 
aceites em bloco, sem negociação individualizada ou 
possibilidade de alterações singulares. Pré-formação, 
generalidade e imodificabilidade aparecem, assim, 
como características essenciais do conceito”[18]. 
 
Assim, portanto, sendo a cláusula sub judice de 
natureza contratual e não normativa, a sua 
interpretação tem necessariamente que ser feita ao 
abrigo das regras ou princípios gerais dos contratos, 
em especial—e no caso específico em apreciação—o 
Dec.-Lei nº 446/85, de 25.10 (que, como dito, rege 
sobre as cláusulas contratuais gerais), com as 
alterações decorrentes do Dec.-Lei nº 220/95, de 
31.08 e Dec.-Lei nº 249/99, de 07.07. 
 
A questão em apreciação respeita fundamentalmente, 
como dissemos, à “comunicação” aos autores 
aderentes da cláusula constante do artº 1º do 
documento de fls. 24, junto pela ré com a contestação 
, com é imposto pelo artº 5º do citado Dec.-Lei nº 
446/85. 
Comunicação que era imprescindível. 
 
Com é bom de ver, o exercício efectivo, eficaz, da 
autonomia privada impõe que a vontade de contratar 
por banda dos aderentes aos contratos se encontre 
bem formada, desde logo com completo conhecimento 
de todo o clausulado. 
É imperioso que os contraentes conheçam com rigor 
as cláusulas a que se vão vincular. 
Por isso, devem as mesmas, ainda antes da subscrição 
ou outorga do contrato, ser dadas a conhecer aos 
aderentes. 
É, no fundo, uma elementar imposição do princípio da 
boa fé contratual, a impor a comunicação, na íntegra, 
dos projectos negociais ( artº 227º, CC). 
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A respeito, veja-se o que, a propósito, se escreveu em 
“Cláusulas Escondidas e Não Lidas”, Isabel Namora, 
decisão do Tribunal judicial de Santa Maria da Feira, 
Sub Judice, Justiça e Sociedade, n°18, p.35: 
"Todos estes requisitos visam, em última instância 
assegurar que o aderente possa ter um conhecimento 
efectivo das cláusulas antes de subscrever a proposta, 
pois apesar de estarem pré-formuladas são 
estipulações negociais, que por isso pressupõem um 
acordo das partes”. 
 
Ideia que também é reiterada por Ana Prata, in "Notas 
sobre responsabilidade pré-contratual", Almedina, pág. 
51: 
“Os deveres de informação e de esclarecimento 
designadamente os relativo a ao conteúdo contratual, 
sua composição e seu significado, assumem particular 
relevância quando se esteja perante dois sujeitos cujo 
poder negocial se apresente desequilibrado, revestindo 
então essas obrigações maior amplitude para aquela 
das partes que detenha uma posição negocial 
susceptível de lhe permitir impor à contraparte 
cláusulas, que esta, em consequência da sua 
debilidade contratual, não aperceba no seu integral 
significado ou de que, mais simplesmente, nem sequer 
tome conhecimento”. 
É assim para o dever de informação, tal como o é, por 
maioria de razão, para a comunicação efectiva de tais 
cláusulas. 
 
Da mesma forma, escreveu Menezes Cordeiro in 
"Tratado de Direito Civil Português", vol. .I, pág. 370, 
que “o ponto de partida para as construções 
jurisprudenciais dos regimes das cláusulas contratuais 
gerais residiu na condenação de situações em que, ao 
aderente, nem sequer haviam sido comunicadas as 
cláusulas a que era suposto ter aderido. Foi também a 
partir daqui que a doutrina iniciou uma elaboração 
autónoma sobre as cláusulas contratuais gerais”. 
 
Temos, então, aqui em questão a análise dos deveres 
pré-contratuais de comunicação e de informação das 
cláusulas a inserir no negócio e de prestação dos 
esclarecimentos necessários a um exercício idóneo da 
autonomia privada—o que já resultava do citado artº 
227º, nº1 do CC. 
 
O citado artº 5º descreve o dever do comunicação 
desta forma desta forma: 
“1. As clausulas contratuais gerais devem ser 
comunicadas na íntegra aos aderentes que se limitem 
a subscrevê-las ou a aceitá-las. 
2. A comunicação deve ser realizada de modo 
adequado e com a antecedência necessária para que, 
tendo em conta a importância do contrato e a sua 
extensão e complexidade das cláusulas, se torne 
possível o seu conhecimento completo e efectivo por 
quem use de comum diligência. 
3. O ónus da prova da comunicação adequada e 
efectiva cabe ao contratante determinado que 
submeta a outrem as cláusulas contratuais gerais”. 
 
E o artº 6º do mesmo diploma dispõe, por sua vez, 
que: 
“1. O contratante determinado que recorra a cláusulas 
contratuais gerais deve informar, de acordo com as 
circunstâncias, a outra parte dos aspectos nela 
compreendidos cuja aclaração se justifique”, sendo 
ainda certo que “devem ainda ser prestados todos os 
esclarecimentos razoáveis solicitados”. 
 
Ora, é mais que evidente que é mais que justificável, 
não só a comunicação, como também a aclaração da 
dita cláusula. 
Trata-se de um dever que incumbe, portanto, a quem 
pretenda prevalecer-se dessa mesma cláusula geral. 
Daqui que, segundo o nº 3 do aludido artº 5º, a prova 
da “comunicação adequada e efectiva”—tal como da 

informação referida no artº 6º-- pertença a tal pessoa 
ou pessoas.  
No fundo, isto mais não é do que a extrapolação para 
o domínio das cláusulas contratuais gerais da regra 
geral já contida no artº 342º, do CC. 
 
Ora, se quem pretenda prevalecer-se dessa mesma 
cláusula geral tem o ónus da prova, obviamente que 
também tem o da alegação. 
Efectivamente, cada uma das partes, que quer ver 
vingar as suas pretensões, tem de cuidar de que os 
factos, de que resulta a exactidão das suas afirmações 
jurídicas segundo as disposições do direito material, 
sejam levadas ao tribunal, mediante a afirmações 
correspondentes (A. Anselmo de Castro, Dir. 
Processual Civil Declaratório, ed. 1981, 1º, 70). 
O mesmo é dizer que a embargada, se pretendia fazer 
valer a – ou as--dita cláusula contratual geral (14ª)), 
sabendo que a mesma só vingaria caso fizesse a 
respectiva comunicação à embargante, deveria ter 
alegado, atempadamente, que fez essa mesma 
comunicação à contraparte contratual. 
“Cada uma das partes suporta, portanto, um ónus da 
alegação e um ónus da prova” (Anselmo de Castro, 
ob. e loc. cits.). 
Sobre a relação entre a actividade das partes e a do 
juiz, ver artº 664, CPC. 
Como escrevem Antunes Varela, Miguel Bezerra e 
Sampaio e Nora, Manual de Processo Civil, 2ª ed., a 
págs. 448, “à parte interessada é que incumbe, não só 
a iniciativa de afirmar os factos essenciais ao direito 
ou à excepção que invoca (ónus da afirmação), mas 
também o encargo de desenvolver toda a actividade 
instrutória capaz de provar a verificação desses factos, 
sob pena de [..............] o direito ou a excepção 
alegada não proceder”. 
 
Tal alegação, como vimos, não foi feita pela ré. 
 
Também não se diga que ao alegar-se a celebração do 
contrato de seguro, tal foi feito com o pressuposto de 
que o mesmo é perfeito e de que a relação contratual, 
tal como é pela ré configurada, não vai ser posta em 
crise. 
É que a “relação contratual” --o “contrato”--, para ser 
perfeita pressupõe precisamente a prévia 
“comunicação” imposta pelo citado artº 5º-- tal como 
o “dever de informação” prescrito no artº 6º do 
mesmo Dec.-lei nº 446/85--, com a consequente 
alegação e prova nos sobreditos termos. 
 
A exigência de comunicação contida no artigo 5° do 
Diploma em apreço pressupõe, deste modo, a 
comunicação na íntegra e, para além disso, que tal 
comunicação seja adequada e atempada. 
Portanto, tal comunicação não se basta com o seu 
cumprimento formal -- a mera junção do documento 
com a contestação --, exigindo o mencionado art. 5°, 
como acima referido, a sua realização por forma 
adequada e com a antecedência necessária ao 
conhecimento completo e efectivo do aderente. 
Como escreve Almeno de Sá, p.234, "...não basta, 
neste contexto, a pura notícia da existência de 
cláusulas contratuais gerais, nem a sua indiferenciada 
transmissão". Mais acrescentando aquele autor que 
"os pressupostos exigidos pela lei para a inclusão das 
condições gerais devem estar preenchidos na 
conclusão do contrato". 
 
Não se pode deixar de ter sempre presente que a boa 
fé impõe, durante a fase pré-contratual, não só a 
comunicação das cláusulas a inserir no negócio, mas 
também que sejam prestados os esclarecimentos 
necessários a um exercício idóneo da autonomia 
privada. 
 
Estamos num domínio em que não valem as simples 
suposições, designadamente da validade do contrato. 
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Tudo tem de ser claro, esclarecido, como é imposto 
pelo exercício efectivo e, portanto, eficaz da 
autonomia privada, a reclamar uma vontade bem 
formada e correctamente formulada dos aderentes, 
maxime um conhecimento exacto do clausulado. 
Ou seja, não se pode olvidar que estamos no domínio 
(específico) dos apelidados contratos de adesão, 
precisamente em vista dos quais surgiu o aludido 
diploma respeitante às cláusulas contratuais gerais, 
fenómeno específico para o mundo da elaboração, com 
graus de minúcia variáveis, de modelos negociais a 
que pessoas indeterminadas se limitam a aderir, sem 
possibilidade de discussão ou de introdução de 
modificações, onde, portanto, a liberdade contratual 
se cinge, de facto, “ao dilema da aceitação ou rejeição 
desses esquemas predispostos unilateralmente por 
entidades sem autoridade pública, mas que 
desempenham na vida dos particulares um papel do 
maior relevo” (ut preâmbulo do Dec.-Lei nº 446/85, de 
25 de Outubro). 
Por isso—para estas específicas situações— fez o 
legislador aparecer, entre outras, as imposições 
decorrentes dos artºs 5º e 6º deste diploma legal. 
 
A propósito do aludido dever de 
comunicação/informação, veja-se o que escreveu 
Joaquim de Sousa Ribeiro: 
“Uma conclusão é segura: mesmo que o aderente não 
use "de comum diligência" para conhecer as cláusulas 
contratuais gerais adequadamente comunicadas pela 
contraparte, não fica inibido de invocar a sua nulidade 
substancial, decorrente das normas de proibição. 
Inversamente, ao utilizador não aproveita a prova da 
cognoscibilidade para salvar as suas cláusulas 
contratuais gerais desse destino, quando elas, dentro 
embora dos limites gerais de validade, contrariam as 
proibições específicas dos arts. 15.° e segs. do mesmo 
diploma, pois que só a “prévia negociação individual” 
(art. 1.°) é de molde a produzir esse efeito” (…) 
assim, “ao proponente cabe propiciar à contraparte a 
possibilidade de conhecimento das cláusulas 
contratuais gerais, em termos tais que esta não tenha, 
para o efeito, que desenvolver mais do que a comum 
diligência.”- in “O Problema do Contrato - As Cláusulas 
Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade 
Contratual”, Colecção Teses, Almedina, pág.372.  
 
Face ao disposto no artigo 8º, al. a) do DL. 446/85, de 
25.10, a sanção para as cláusulas que não tenham 
sido objecto de comunicação, nos termos do n.º5 
antes referido, é a sua exclusão dos contratos 
singulares. 
E a al. b) do mesmo diploma legal fulmina com a 
mesma sanção “as cláusulas comunicadas com 
violação do dever de informação, de molde que não 
seja de esperar o seu conhecimento efectivo”. 
 
• Tinha a Ré/seguradora o dever de informação? 
 
Questiona a ré a (sua) obrigação de informação, 
alegando que… nenhum contrato celebrou com os 
autores. 
Sobre a questão já nos pronunciámos nas questões 1ª 
e 2ª, procurando demonstrar que, não apenas a 
seguradora, por via da adesão dos autores, ficou 
vinculada também para com estes ao cumprimento 
daquilo a que pelo contrato se obrigou, como vimos, 
até, que os autores podem demandar a própria 
seguradora para dela exigir a satisfação das mesmas 
obrigações contratuais, sem terem de ficar 
dependentes da vontade do banco (tomador) para a 
tal obrigar a ré. 
 
Outra solução não parece razoável, sendo imposta, 
até, pelo princípio da boa fé: os segurados (autores) 
aderiram ao contrato de seguro vida de grupo, nos 
termos referidos em 3 e 4 dos factos provados (em 
Julho de 1998), através dos documentos cujas cópias 

constam a fls. 35, 179 e 181, constando de tais 
documentos, para além do E………., SA, a Ré 
Seguradora F………. . Pelo que tratando-se de 
informações atinentes a um seguro -- não, já, a um 
simples empréstimo bancário --, é claro que confiaram 
que, qualquer deles se vinculava a esclarecê-los de 
todas as dúvidas que o seguro acarretasse, maxime 
sobre o teor concreto, preciso e integral do risco 
coberto. 
 
Numa primeira análise, que parece que quem tinha o 
dever de informar do teor das cláusulas seria o 
tomador do seguro (Banco), que foi quem negociou o 
seguro de grupo com a seguradora, quem concedeu o 
crédito aos autores e que serviu de intermediário do 
seguro relativamente aos segurados. 
E, então, logo surge uma das questões que em muito 
tem preocupado a doutrina: saber se a falta de 
informação do intermediário se repercute na 
seguradora. 
É que, como vimos, o Banco, de certo modo, actuou 
perante os autores como intermediário da seguradora. 
E a questão assume particular relevância, 
precisamente, no âmbito das cláusulas contratuais 
gerais, de que o contrato de seguro é normalmente 
fértil.  
Ora, a consequência imediata dessa falta de 
informação do intermediário é que “a seguradora não 
poderá invocar uma exclusão a uma cobertura, contida 
numa cláusula que não foi devidamente comunicada 
ou informada pelo intermediário[19], porque essa 
exclusão se vai ter por excluída do contrato. Logo 
vigora a cobertura” (sem tal exclusão)[20]. 
Assim sendo, parece que a conclusão a tirar não pode 
deixar de ser esta: faltando a devida informação, a 
seguradora arcará com as respectivas consequências, 
não podendo invocar perante o segurado as cláusulas 
contratuais gerais a que essa falta respeita. Responde 
perante o segurado, sem prejuízo de poder, 
eventualmente, depois, vir accionar o intermediário 
pelo prejuízo que tal falta de informação lhe tenha 
acarretado. 
A responsabilização directa da seguradora para com o 
segurado resulta, quer do princípio da boa fé, quer da 
consideração de que, estando-se no domínio do direito 
do consumo, se deve proteger, em primeira mão, a 
parte mais débil na relação contratual -- o 
consumidor/segurado. 
 
Sobre este aspecto, permitimo-nos citar o recente Ac. 
da Rel. de Guimarães, de 27.03. 2008, in 
www.dgsi.pt. 
Em causa estava, também, um contrato de seguro 
idêntico ao dos presentes autos. E depois de 
considerar tratar-se de um contrato de adesão e que 
foi violado o dever de comunicação ao segurado, 
escreveu-se: 
“(…). Aqui chegados, há que tomar em atenção que, 
(…) o ónus da prova de que uma cláusula contratual 
resultou de negociação prévia entre as partes recai 
sobre quem pretenda prevalecer-se do seu conteúdo e 
que, nos termos do nº2 do artº 5º, o ónus da prova da 
comunicação adequada e efectiva cabe ao contratante 
que submeta a outrem as cláusulas contratuais gerais. 
Ora, a ré seguradora não cumpriu nenhuma destas 
obrigações a que estava legalmente obrigada, sendo 
certo que tal ónus sobre si impendia.  
Não se desconhece a norma inserta no artº 4º, nº1, 
do DL 176/95, segundo a qual nos seguros de grupo, 
cabe ao tomador do seguro prestar aos segurados as 
coberturas e exclusões contratadas, as obrigações e 
direitos em caso de sinistro. 
Porém, cremos que a falta de cumprimento dessa 
obrigação por parte do Banco Réu (se existiu, não 
ficou aqui provada) não é oponível ao autor que para 
ela não contribuiu nem foi consultado na celebração do 
dito contrato de seguro de grupo.  
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Trata-se, assim, a nosso ver, de questão a resolver 
em sede próprio, no domínio das relações entre as 
duas RR.  
Perante o autor, não tendo a ré seguradora cumprido 
o aludido dever, acarreta que se considerem excluídas 
do contrato as referidas cláusulas gerais (artº 8º).  
De resto, quem negoceia com outrem para conclusão 
de um contrato deve, tanto nos preliminares como na 
formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé 
– artº 227º do Código Civil – sendo ilegítimo o 
exercício de um direito, quando o titular exceda 
manifestamente os limites por ela impostos, pelos 
bons costumes ou pelo fim social ou económico desse 
direito – artº 334º do mesmo diploma.”. 
 
Após citação de Joaquim de Sousa Ribeiro (“O 
Problema do Contrato”, pag.550 e seguintes), acerca 
da aplicabilidade deste princípio da boa-fé em matéria 
de cláusulas contratuais gerais, o acórdão continua a 
citar este autor, que, pertinentemente, observa o 
seguinte: 
“«Nesta linha, se o que está em causa é avaliar a 
eficácia de conformações que, respeitando embora os 
limites gerais da liberdade contratual, se apresentam 
tipicamente como desvantajosas, em excesso, para 
uma das partes, surge como natural utilizar como 
parâmetro de valoração o modelo de uma justa 
composição de interesses, inderível das normas legais 
dispositivas, ou construído, na sua falta, “dentro do 
espírito do sistema” (v., entre nós, o artº 10º, nº3, do 
Código Civil), pela entidade judicante. Dispondo desse 
seguro padrão de referência, ao intérprete caberia 
ajuizar, com a conveniente margem de liberdade 
apreciativa, se o afastamento, formalmente pactuado, 
mas unilateralmente predisposto, desse modelo, 
desfruta de uma justificação razoável, do ponto de 
vista dos interesses do beneficiado, não prejudicando, 
para além disso, de forma desproporcionada, os 
interesses da contraparte»”. 
A reforçar o exposto, o mesmo Professor cita uma 
decisão de 04.11.64 do Bundesgerichtshof: “Quem põe 
em vigor condições gerais dos contratos reivindica 
para si em exclusivo, no que respeita à conformação 
do conteúdo, a liberdade contratual. Está por isso 
obrigado, segundo a boa-fé, já na redacção das 
condições, a considerar devidamente os interesses dos 
seus futuros parceiros contratuais. Se fizer valer 
apenas os seus próprios interesses, abusa da liberdade 
contratual”. 
E continua: “O pensamento material que liga, desta 
forma, a boa fé às ccg repousa no atendimento das 
peculiaridades deste modo de contratar. Com ele 
institui-se uma relação de poder, em que o utilizador 
de ccg se coloca numa posição de supremacia em face 
de cada um dos seus parceiros contratuais, privando-
os da capacidade de comparticipação na modelação do 
conteúdo” (pag.554). 
“Este princípio da boa-fé, há-de, assim, orientar o 
julgador na apreciação da validade da cláusula em 
concreto invocada, por forma a que, no final, sempre 
esteja reposto o equilíbrio necessário e juridicamente 
exigido em qualquer relação contratual. 
Para além disso, como já alguém escreveu, há que 
não esquecer que actualmente (como ocorreu no caso 
concreto), os Bancos beneficiários desses seguros, 
“agindo como intermediário das seguradoras, no 
âmbito do fenómeno que designou de “bancassurance” 
e que definiu como «ligação e colaboração entre 
Bancos e Companhias de Seguros, para desenvolver 
sinergias e economias de sistema, já sentidas, ictu 
oculi, na produção-comercialização de “produtos” 
concorrentes (seguros de vida, que vencem juros e 
capitalizam, e depósitos a prazo), “produtos” 
complementares (seguros de vida para garantia de 
empréstimos bancários, incluindo o crédito bancário 
concedido para financiar o prémio único do contrato de 
seguro de vida …) ou mesmo “produtos” diversificados 
(…), asseguram a fonte altamente lucrativa desse 

vantajoso negócio, a repartir entre ambos (tem sido 
tornado público que os seguros do ramo vida são os 
mais rentáveis) e ao nível dos direitos como que 
esmagam a pessoa individual entre dois “elefantes” 
(no sentido de que se tratam de duas entidades 
empresariais de grande poder económico-financeiro)” 
-- os sublinhados são da nossa autoria. 
 
Observe-se que já no Ac. da Rel. de Lisboa de 
10.12.1992, in CJ, ano 1992, tomo V, pág. 142, se 
decidira que “No contrato de seguro de grupo, em que 
há uma seguradora, uma entidade tomadora do 
seguro e, por outro, lado pessoas seguradas, a 
alteração de uma cláusula contratual, operada entre a 
seguradora e a tomadora do seguro, sem 
conhecimento oportuno, nem aceitação, de pessoa 
segurada que aderira ao contrato é, em relação a esta, 
inoponível, à luz do princípio da boa fé contratual”. 
 
Sobre a questão, pode ver-se, ainda, Menezes 
Cordeiro, Da Boa Fé no Direito Civil, Coimbra, vol. I, 
1984, pág. 605 e Lambert Faivre, Droit des 
Assurances, 4ª ed., Paris, 1982, pág. 494 
 
Assim se conclui que a ré seguradora não pode deixar 
de responder perante os segurados, maxime pelas 
consequências emergentes da aludida falta de 
comunicação e informação das cláusulas contratuais 
gerais, em específico a cláusula a que se agarra no 
item 7º da sua douta contestação. 
Como tal, de novo assiste razão aos apelantes. 
 
• Quarta questão: da verificação do risco previsto no 
contrato: 
 
Assente que os autores podem demandar a 
seguradora nos peticionados termos e que a violação 
do dever de informação do teor das cláusulas 
contratuais gerais torna as mesmas excluídas do 
contrato de seguro -- ou seja, no que ao caso sub 
judice interessa, que fica de fora a cláusula contida no 
artº 1º das “Condições Especiais” da “Cobertura 
Complementar de Invalidez Absoluta e Definitiva”, 
constantes do documento de fls. 24 e segs.--, 
perguntar-se-á, agora, se risco previsto no contrato de 
seguro tido como celebrado validamente pelos autores 
se encontra, ou não, preenchido. 
Tal risco é, como logo se alcança, o contido nos 
documentos de fls. 6, 7, 9 e 10: “invalidade absoluta e 
definitiva por doença”. 
Vejamos. 
 
Entendeu-se na sentença recorrida que tal risco jamais 
se preencheria, uma vez que um declaratário normal, 
colocado na posição do aderente real (a autora) 
entenderia que “com tal expressão se pretendia 
designar a incapacidade para o exercício de qualquer 
profissão em geral”. 
Com o devido respeito, permitimo-nos discordar. 
 
Como é sabido, nos negócios jurídicos a declaração 
negocial deve valer, em regra, com o sentido que um 
declaratário normal-- isto é, alguém medianamente 
instruído e diligente e capaz de se esclarecer acerca 
das circunstâncias em que as declarações foram 
produzidas --, colocado na posição do real 
declaratário, possa deduzir do comportamento do 
declarante. 
A excepção ocorre nos casos em que não seja razoável 
imputar ao declarante aquele sentido declarativo ou 
em que o declaratário conheça a vontade real do 
declarante (artigo 236º do Código Civil). 
É claro que a declaração nos negócios jurídicos 
formais, como é o contrato de seguro, não pode valer 
com um sentido que não tenha um mínimo de 
correspondência no texto do respectivo documento -- 
texto das condições gerais e particulares do contrato 
de seguro consubstanciado na respectiva apólice a que 
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a autora aderiu -- , ainda que imperfeitamente 
expresso (artigo 238º, nº 1, do Código Civil). 
 
Ora, cremos que um declaratário normal, colocado na 
posição da autora apelante, interpretaria a aludida 
cláusula contratual geral --: “invalidade absoluta e 
definitiva por doença”-- no sentido de abranger a 
situação de incapacidade de que a mesma padece, 
assim se preenchendo o conceito de invalidez absoluta 
e definitiva de que depende o accionamento do 
referido contrato de seguro de vida. 
 
Vejamos os factos. 
Provado está o seguinte: 
- Foi diagnosticado à autora B………. um carcinoma na 
mama direita ... 
- Em consequência do que a autora foi sujeita a 
intervenções cirúrgicas e tratamentos. 
- A autora B………. foi submetida a Junta Médica pela 
Autoridade Regional de Saúde do Norte, Sub-Região 
de Saúde do Porto, que, em Junho de 2002, atribuiu à 
autora incapacidade permanente global de 80%. 
- A autora trabalhava como empregada de limpeza, o 
que lhe exigia esforço físico. 
- A autora, de forma permanente, está incapaz de 
exercer a profissão referida (empregada de limpeza);  
- A autora necessita da assistência de terceiras 
pessoas para realizar a lida da casa, e lavar e passar a 
roupa. 
 
Cremos que razão assiste aos apelantes, ao 
sustentarem que a pessoa é considerada em estado de 
invalidez absoluta e definitiva quando fique, em 
consequência de doença ou de acidente, total e 
definitivamente incapacitada de exercer qualquer 
profissão compatível com os seus conhecimentos e as 
suas capacidades e desde que tal situação possa 
merecer constatação médica objectiva. 
Ora, a autora que tinha qualificações profissionais que 
se limitavam a trabalhos de natureza braçal, deixou, 
por via da doença, de os poder efectuar, não podendo 
realizar as mais elementares tarefas da lide da casa, 
pois para “necessita da assistência de terceiras 
pessoas para realizar a lida da casa, e lavar e passar a 
roupa”-- o que, afinal, até mostra que o risco se 
preencheria, mesmo que aceitássemos como válida a 
cláusula geral aludida pela ré no artº 7º da sua 
contestação! 
 
Isto é, aqueles trabalhos (mesmo os mais 
elementares) para que a autora se encontrava 
habilitada e cujo exercício lhe permitiam auferir 
rendimentos -- a fim de poder pagar o prémio do 
seguro (e a prestação do empréstimo que o Banco lhe 
concedera) --, deixaram de por ela poder ser 
executados. 
Nada há nos autos -- e a ré nem, sequer, o alegou -- 
que mostre, ou indicie, sequer, que a autora esteja 
habilitada a executar quaisquer outras tarefas que lhe 
permitam angariar meios de subsistência, numa 
qualquer profissão alternativa. Se “para realizar a lida 
da casa, e lavar e passar a roupa” “necessita da 
assistência de terceiras pessoas”, como é possível que 
esteja habilitada a exercer outras funções, quando, 
repete-se, nada foi, sequer, referido nos autos a 
indiciar que tenha conhecimentos ou habilitações que 
lhe permitam exercer outra actividade? 
 
Por outro lado, não se pode olvidar que está provado 
que a própria Junta Médica a que se submeteu a 
autora, na Autoridade Regional de Saúde do Norte, 
Sub-Região de Saúde do Porto, em Junho de 2002, lhe 
atribuiu uma incapacidade permanente global de 80%! 
Veja-se que é o próprio relatório do IML a dizer, no 
seu relatório fls. 266 que a Autora deixou de poder 
“limpar a casa, esfregar o chão ou panelas, passar a 
ferro, pegar em objectos pesados, actividades nas 
quais necessita de ajuda de terceira pessoa”. E 

tentando responder aos esclarecimentos solicitados a 
fls. 277 -- que cremos não ter respondido na íntegra --
, diz, é certo, que há a possibilidade de a autora 
exercer “tarefas dentro do âmbito da profissão 
habitual da examinada”. Só que, apesar de lhe ter sido 
perguntado, a fls. 278, não responde a quais tarefas 
se reporta.  
Nem nós as vemos! 
Porém, no aludido relatório diz referir-se a “tarefas” 
“não exigindo esforços com os membros superiores”. 
Mas, afinal, em que ficamos: se a autora até para 
“realizar a lida da casa, e lavar e passar a roupa” 
“necessita da assistência de terceiras pessoas”, que 
outras “tarefas” há, atentas as “habilitações” da 
autora, que … não impliquem “esforços com os 
membros superiores”? Só se for “tarefas” realizadas 
apenas com os pés (!!), pois, no contexto do provado, 
quaisquer outras implicarão seguramente “esforços 
com os membros superiores”. 
 
Portanto, estando a autora -- que se dedicava a fazer 
limpezas domésticas, não se vislumbrando, repete-se, 
outras habilitações ou capacidades para exercer outras 
“tarefas”-- impossibilitada de, praticamente, usar os 
membros superiores (para não fazer esforço), ao 
ponto de a Junta Médica lhe atribuir uma incapacidade 
permanente global de.. 80%, será que, no quadro 
factual do processo, ponderando a situação concreta 
da autora, não deve concluir-se que ficou, de facto, 
com “invalidade absoluta e definitiva por doença”, 
para efeitos de preenchimento do risco visado com o 
contrato de seguro? 
Cremos, francamente, que sim. 
 
Como se escreveu no aludido Ac. de 27.03.2008, do 
Tribunal da Relação de Guimarães -- aplicável ao 
presente caso com as devidas adaptações --, “ (…) 
quando o autor adere a um contrato de seguro, que 
lhe é exigido e cujas cláusulas não lhe são explicadas, 
com o qual pretende garantir, em caso de morte ou 
invalidez, a liquidação do montante em dívida de 
capital e juros vencidos, não sabe, nem lhe é exigível 
que saiba, que o conceito de invalidez, naquele 
contrato em concreto, por força de clausula inserida 
pela seguradora, tem uma dimensão tão reduzida. 
Mas mais ainda: o que é que justifica a consagração 
contratual de um conceito tão restrito de invalidez, 
para além de um interesse exclusivo e desequilibrado, 
a favor da ré? 
A mesma ré não o demonstrou, nem o Tribunal 
conseguiu descortiná-lo. 
Dir-se-á que a isso não estava a seguradora obrigada, 
e é verdade. 
Mas, também é verdade que, na ausência de 
quaisquer justificativos para esta restrição da 
normalidade do conceito, é legítimo ao Tribunal não 
encontrar cobertura para este notório desequilíbrio e 
concluir pela sua desconformidade aos ditames da 
boa-fé e, consequentemente, pela ineficácia da 
cláusula (…) das Condições Especiais do Contrato. 
É que quer o legislador (veja-se no foro laboral e no 
domínio dos acidentes de viação), quer o declaratário 
normal, não adoptam o conceito de invalidez absoluta 
como correspondente exclusivamente àquelas 
situações em que, para além da impossibilidade 
permanente do exercício de actividade remunerada, se 
associa, imperiosamente, um quadro de necessidade 
de assistência permanente de uma terceira pessoa 
para efectuar os actos ordinários da vida corrente. 
O fulcro do conceito de invalidez passa pela 
impossibilidade de provir, através do seu trabalho, ao 
respectivo sustento. 
Só a intenção de confinar a casos muito residuais a 
obrigação de cobrir o risco assumido, com as 
consequentes contrapartidas financeiras, explica esta 
exigência feita pela seguradora, em manifesto prejuízo 
daquele que, mês após mês, em escrupuloso 
cumprimento do contrato que, verdadeiramente não 
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conhece na sua plenitude, vem pagando o respectivo 
prémio. 
(…) Em conclusão, a cláusula (…) do Contrato 
prejudica, de forma desproporcionada, os interesses 
da contraparte, viola a boa-fé e não é, por isso, eficaz, 
nem, consequentemente, oponível ao autor. “. 
 
Mas ao mesmo resultado chegaríamos por outra via. 
O artº 11º, nº2, do diploma das ccg dispõe -- a 
propósito das cláusulas “ambíguas”-- que “na dúvida, 
prevalece o sentido mais favorável ao aderente”. 
Não parece haver dúvidas de que estamos perante 
uma cláusula ambígua-- por isso mesmo é que se gera 
nos autos tanta controvérsia sobre o seu sentido. 
E assim sendo, uma vez que desconhecemos de todo 
(a ré não o alegara, sequer…) se a autora se encontra 
habilitada a executar outras “tarefas” -- repete-se que 
o IML não as concretizou… --, mas sabemos que se 
encontra com 80% de IPG, que trabalhava nas lides 
da casa e que, por via da doença com que padece, não 
pode fazer esforços com os membros superiores, 
cremos que “o sentido mais favorável ao aderente” (a 
autora) não poderá ser outro senão o de que se 
encontra com “invalidade absoluta e definitiva por 
doença”, nos sobreditos termos. 
O nosso legislador, para efeitos de interpretação das 
condições gerais dos contratos, optou pela 
“interpretação individual” em detrimento da 
“interpretação objectiva”. Pelo que, neste dilema de 
interpretação, deve prevalecer o sentido resultante da 
“individualização” da relação contratual, atendo-se de 
forma determinante ao circunstancialismo próprio do 
contrato em causa. Evitou-se uma interpretação que 
obedecesse a critérios rígidos, uniformes ou 
generalizados (o que é maioritariamente aceite, por 
exemplo, na Alemanha). 
 
A propósito, escreveu Almeno de Sá[21]: 
“Relativamente às situações de dúvida, faz-se 
funcionar a regra, já conhecida do Código Civil 
italiano[22], da interpretação mais favorável à 
contraparte do utilizador[23]. Trata-se de um auxiliar 
hermenêutico, cujo núcleo de sentido se traduz, 
substancialmente, em fazer prevalecer os interesses 
do cliente sobre os interesses do utilizador. Esta 
prevalência radica na ideia de que é justo 
responsabilizar-se o utilizador pelo conteúdo das suas 
condições gerais: introduzindo unilateralmente no 
regulamento contratual cláusulas predispostas, sem 
possibilidade de influência por parte do cliente, caber-
lhe-á suportar o risco de uma possível ambiguidade. 
Esta responsabilidade surge, assim, como o necessário 
correlato da unilateral "ocupação" da liberdade de 
conformação do contrato por um dos intervenientes. 
Com o que vai intimamente ligada uma ideia de 
compensação, no sentido de que aquele que retira 
vantagens dessa liberdade deve igualmente suportar 
os correspondentes incommoda, ligados à própria falta 
de clareza das formulações utilizadas. 
Diferentemente do que sucede nos comuns contratos 
individuais, em que o pressuposto é o de que o 
conteúdo corresponde à vontade comum das partes, 
as condições gerais são estipulações unilateralmente 
"postas", em cuja modelação a contraparte do 
utilizador não participa. Por isso mesmo a 
responsabilidade pela sua unívoca inteligibilidade deve 
suportá-la apenas o utilizador, não sendo razoável 
esperar-se do cliente que analise locuções ambíguas 
ou que "lute" por formulações claras. É de apoiar, 
neste contexto, a consagração de uma regra como a 
da ambiguitas contra stipulatorum, pois ela comporta 
uma repartição de riscos que corresponde à estrutura 
e modo de funcionamento do fenómeno jurídico sobre 
que incide. 
Por outro lado, a própria contraposição entre 
benefícios e desvantagens evidencia uma componente 
fundamental da regra: sacrificando os interesses do 
utilizador face aos da contraparte, vai nela implicado 

um forte estímulo para uma modelação clara e unívoca 
das condições gerais. Ante o resultado menos benéfico 
que as suas condições podem vir a produzir no quadro 
do programa contratual projectado, o utilizador sentir-
se-á impelido a tratar mais cuidadosamente o 
problema da elaboração ou formulação das cláusulas a 
que recorre ou mesmo a desistir, sendo o caso, da 
ambiguidade intencionalmente procurada. Há aqui um 
relevante efeito preventivo, na medida em que a 
consagração da regra permite esperar que as 
condições gerais presentes no mercado venham 
gradualmente a tornar-se menos ambivalentes ou 
imprecisas”. 
 
Temos, assim, portanto, verificada ou concretizada a 
situação de risco constante da apólice de seguro-- do 
onde resulta a responsabilização da ré/seguradora, 
nos termos do peticionado. 
É que os contratos devem ser pontualmente 
cumpridos e, no âmbito desse cumprimento, tal como 
no exercício dos direitos correspondentes, devem as 
partes proceder de boa fé, ou seja, com lealdade e 
probidade (artigos 3º do Código Comercial e 404º, nº 
1 e 762º do Código Civil). 
 
Procede, assim, a questão suscitada. 
 
• Quinta questão: do mérito da acção, nomeadamente 
no que tange ao peticionado na ampliação do pedido 
deduzido na audiência de julgamento (cfr. fls.378): 
 
Como dissemos, concretizada que está a situação de 
risco constante da apólice de seguro, não pode a ré 
seguradora deixar de pagar ao E………., SA, o capital 
seguro necessário para amortização integral do 
empréstimo concedido aos autores. 
Efectivamente, o beneficiário do seguro é o banco 
(tomador). E se -- como dito supra -- os autores 
também o são, é apenas de forma indirecta, isto é, na 
medida em que, com o pagamento da ré ao banco se 
vêm desonerados da obrigação de lhe pagarem o 
capital. 
 
Porém, o que os autores peticionaram, na ampliação 
do pedido, foi isto (fls. 368): que, “a tento o lapso 
temporal já decorrido e vigência do contrato de 
mútuo, (…)”, fosse a ré condenada “no reembolso aos 
Autores da totalidade dos valores por estes pagos, 
acrescidos de juros legais, ao E………., SA ou a 
entidade que lhe tenha sucedido no referido contrato 
de mútuo e com referência à apólice de seguros em 
discussão nos presentes autos, valores esses a liquidar 
em execução de sentença”. 
Por despacho de fls. 378 foi decidido admitir a 
peticionada ampliação do pedido por se entender que 
este “novo pedido constitui a concretização do inicial” -
- despacho que não mereceu qualquer reparo censura 
por banda da ré. 
Assim sendo, parece evidente -- salvo o devido 
respeito por diferente opinião -- que, caso haja, de 
facto, prestações pagas pelos autores ao Banco desde 
a data em que se concretizou o risco coberto pelo 
seguro (se verificou ou preencheu a aludida 
“invalidade absoluta e definitiva por doença”), os 
autores não poderão deixar de ter direito a exigir da 
ré/seguradora (a entidade sobre quem impende a 
obrigação de pagar o capital coberto) o ressarcimento 
daquilo que tenham pago. 
 
Com efeito, de duas uma: ou a seguradora (na 
sequência da decisão final desta acção) pagava ao 
Banco a totalidade do capital do seguro em dívida 
desde a data da verificação do risco e, então, teria o 
Banco recebido prestações em “duplicado” (dela … e 
dos autores), o que obrigaria os autores a se verem 
forçados a demandá-lo para dele exigir a restituição 
daquilo com que, sem justificação, se enriqueceu; ou a 
seguradora (aproveitando-se, então, dos pagamentos 
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entretanto feitos pelos autores) apenas pagava ao 
Banco o capital do seguro em dívida à data do 
pagamento, sem “devolver” aos autores as prestações 
que, entretanto, liquidaram ao Banco (depois da 
verificação do aludido risco) e, então, estaria -- agora 
a seguradora -- a locupletar-se à custa … dos autores. 
Em qualquer dos casos seria oneroso e penalizante 
para os autores, os quais se veriam forçados a nova 
demanda para reaver aquilo que pagaram em 
“excesso”-- ou indevidamente, desde a verificação do 
risco do seguro. O que contraria a justiça, a boa fé e 
a… economia processual. 
 
Perante o explanado, cremos que a solução correcta e 
justa terá de ser a condenação da ré Companhia de 
Seguros D………., SA, a pagar ao E………., S.A., ou à 
instituição que o represente ou lhe tenha sucedido no 
referido contrato de mútuo e com referência à apólice 
de seguros em discussão nos presentes autos, o 
capital seguro necessário para amortização do 
empréstimo concedido aos autores, pagando, por sua 
vez, aos autores a totalidade dos valores por estes 
pagos a partir da data (Junho de 2002 -- cfr. facto nº 
20 dos provados) da concretização do risco previsto na 
apólice, acrescidos de juros legais, valores esses a 
liquidar em execução de sentença. 
 
CONCLUINDO: 
• No seguro de grupo, ramo vida, embora o 
beneficiário directo seja o tomador do seguro, o 
segurado não deixa de ser beneficiário, mesmo que 
indirecto, já que, não só é a ele que compete efectuar 
os prémios (“a prestação”) à seguradora (ut artº 761º, 
nº1 CC), como é ele quem com aquele pagamento fica 
liberto de uma dívida. 
• Por isso, o segurado não apenas tem legitimidade 
processual (é interessado directo na demanda), como 
substantiva, podendo, por isso, não apenas peticionar 
a condenação da seguradora a pagar ao Banco 
mutuante o capital necessário à amortização do 
empréstimo -- sem ter de ficar à espera que a 
entidade bancária resolva accionar a seguradora para 
cumprir aquela obrigação --, como, também, a 
condenação da mesma seguradora a reembolsar o 
próprio segurado dos valores que haja pago ao Banco 
desde a dada da verificação do risco previsto na 
apólice. 
• O Decreto-Lei n.° 446/85, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.° 220/95, atravessa, longitudinalmente, 
todo o ordenamento jurídico português e é aplicável a 
todo o tipo de negócios em cujos contratos singulares 
ou elaborados em forma de minuta, para o futuro, se 
incluam cláusulas contratuais gerais -- só cedendo 
perante as excepções que ele próprio a si mesmo se 
impôs e que constam do seu art.° 3.° --, incluindo-se 
dentro da aplicação do mesmo diploma legal os 
contratos de seguro de grupo, como contratos de 
adesão que são. 
• Embora, numa primeira análise, seja o tomador do 
seguro (o Banco mutuante) quem no seguro de grupo 
tem o dever de informação do teor das cláusulas, a 
falta de informação desse intermediário repercute-se 
na seguradora, não sendo essa falta oponível ao 
segurado, arcando, assim, a seguradora com as 
respectivas consequências, sem que possa invocar 
perante o segurado as cláusulas contratuais gerais a 
que essa falta respeita. Ou seja, responde perante o 
segurado, sem prejuízo de poder (eventualmente), 
depois, poder vir a accionar o intermediário (tomador 
do seguro de grupo) pelo prejuízo que tal falta de 
informação lhe tenha acarretado. 
• Tendo o nosso legislador, para efeitos de 
interpretação das condições gerais dos contratos, 
optado pela “interpretação individual”, evitando-se 
uma interpretação que obedecesse a critérios rígidos, 
uniformes ou generalizados, as cláusulas contratuais 
de interpretação duvidosa ou ambígua devem ser 
interpretadas no sentido mais favorável à contraparte 

do utilizador, cabendo ao utilizador suportar o risco de 
uma possível ambiguidade. 
 

************************ 
 
IV. DECISÃO: 
 
Termos em que acordam os Juízes da Secção Cível do 
Tribunal da Relação do Porto em julgar procedente a 
apelação, revogando-se a sentença recorrida e 
condenando-se a ré Companhia de Seguros D………., 
SA, a pagar ao E………., S.A., ou à Instituição que o 
represente ou lhe tenha sucedido no referido contrato 
de mútuo e com referência à apólice de seguros em 
discussão nos presentes autos, o capital seguro 
necessário para amortização do empréstimo concedido 
aos autores, pagando, por sua vez, aos autores a 
totalidade dos valores por estes pagos ao mesmo 
Banco ou Instituição a partir da data (Junho de 2002) 
da concretização do risco previsto na apólice, 
acrescidos de juros legais, valores esses a liquidar em 
execução de sentença. 
 
Custas, em ambas as instâncias, a cargo da ré. 
 
Porto, 11 de Setembro de 2008 
Fernando Baptista Oliveira 
José Manuel Carvalho Ferraz  
Nuno Ângelo Rainho Ataíde das Neves 
 
_________________________ 
[1] Teoria e Prática dos Seguros, Lisboa.  
[2] À Descoberta dos Seguros, Guias Práticos DECO, 
2002, pp. 60 ss 
[3] Estudos de Direito de Seguros, Intermediação de 
Seguros e Seguro de Grupo, Almedina, 2007, em 
especial a págs. 245 ss. 
[4] Ob. cit., pp. 302 ss. 
[5] Notas Práticas sobre o Contrato de Seguro, Quid 
Juris, 2006, p. 44 
[6] Cfr. artº 1º, al. g) do Dec.-Lei nº 176/95, de 26.07 
[7] Neste sentido, reportando-se ao contrato de 
seguro de incêndio com cláusula a favor de credor 
hipotecário, cf., ainda, José Vasques, Contrato de 
Seguro, pág. 122. No mesmo sentido, cfr. Romano 
Martinez, Direito dos Seguros, pág. 68. 
Cfr. ainda, José Vasques, ob. cit., pág. 175. 
[8] Cfr. JOSÉ VASQUEZ, Contrato de Seguro, Coimbra 
Editora, pág. 131.  
[9] GURVATO MORAIS, cit., p. 371. 
[10] Vd. Instituto de Seguros de Portugal, in 
http://www.isp/NR/exeres/. 
[11] É claro que sempre se poderia deixar no ar a 
pergunta se a figura dos seguros de grupo não poderá 
«mascarar» a realidade de uma efectiva 
comercialização directa de seguros que, de outro 
modo, estaria vedada. Teríamos como que uma 
“revenda” de seguros. A ser assim, teríamos uma 
situação de “fraude à lei”, pois não havendo 
formalmente uma violação da lei em vigor, na 
realidade obter-se-ia um resultado que a legislação 
não permite. 
[12] PAULA R. ALVES, ob. cit., pág. 291.  
[13] Aderente e pessoa segura não são sinónimos. 
Pode haver pessoas seguras que não são aderentes. 
Veja-se, por exemplo, seguro de grupo de saúde, em 
que adere um trabalhador duma empresa e que é 
abrangido o seu agregado familiar. O trabalhador, 
membro do grupo, é o aderente e as pessoas seguras 
são ele próprio e os seus familiares. 
[14] Almeida Costa, Direito das Obrigações, 4ª. 
edição, página 178 e Pinto Monteiro, Cláusulas 
Limitativas e de Exclusão da Responsabilidade, página 
344. 
[15] A propósito, Joaquim de Sousa Ribeiro, O 
Problema do Contrato - As Cláusulas Contratuais 
Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual”, Colecção 
Teses, Almedina, pág.372. 
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[16] Prof. Antunes Varela; Obrigações; Volume I; pág. 
258. 
[17] M. Almeida Costa e António Cordeiro, Cláusulas 
Contratuais Gerais (in Anotação ao Dec.-Lei nº 
446/85, de 25.10). 
[18] Sobre os contatos de seguro, ver Garção Soares, 
no seu artigo “Contrato de Seguro”,in “I Congresso 
Nacional de Direito de Seguros”, Almedina, pág. 193. 
[19] Anote-se que se considerarmos que só o aderente 
poderá invocar a seu favor a falta de comunicação 
e/ou informação, obviamente que, neste aspecto, se 
encontra protegido. 
[20] PAULA RIBEIRO ALVES, Intermediação de 
Seguros e Seguro de Grupo, Almedina, 2007, pp. 31 e 
32. 
[21] Cláusulas Contratuais Gerais…, cit., pp. 67-68. 
[22] Cfr. o artigo 1370º do Codice Civile: "as cláusulas 
inseridas nas con-dições gerais do contrato ou em 
módulos ou formulários predispostos por um dos 
contraentes interpretam-se, na dúvida, a favor do 
outro". A lei que transpôs para o ordenamento italiano 
a directiva comunitária sobre as cláusulas abusivas 
("Legge 6 febbraio 1996, n. 52") consagra igualmente 
o princípio de que, em caso de dúvida sobre o sentido 
de uma cláusula, prevalece a interpretação mais 
favorável ao consumidor (artigo 1469-quarter, nº 2). 
[23] Nº 2 do artº 11. 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6117 
 
 
Proc. nº 4643/2008 
Relator: Fernando Baptista (Rec. Nº 505) 
Adjuntos: 
Des. José Ferraz 
Des. Ataíde das Neves 
 
 
Acordam na Secção Cível do Tribunal da Relação 

do Porto 
 
I. RELATÓRIO: 
 
No Tribunal Judicial de Paredes (.º Juízo Cível) deu 
entrada um requerimento de injunção, em que é 
requerente B………., com domicílio na ………., ………., 
nº..-.º-sala . e requerido C………., com domicílio na 
Rua ………., nº …-., Porto.  
Pretende a requerente que o requerido lhe pague a “a 
quantia de € 22.497,76” conforme discriminação e 
pela causa que indica: “Capital-€ 20.146,50; Juros de 
mora € 2.159,26, à taxa de 4% desde 
24/08/2005…”;”Fornecimento de bens ou serviços”. 
Nas “Obs./Descrição sumária” consta o seguinte: 
“Serviços inacabados de arquitectura relativos a 
estudos prévios e anteprojectos, referentes a futuros 
projectos a executar em 99 lotes para construção, em 
………., trabalho de arquitectura de uma futura moradia 
unifamiliar em ………. e trabalho de arquitectura em 
completo desportivo em complexo desportivo do 
D………. e outros a que se refere a factura nº …….”. 
 
O requerido deduziu Oposição à Injunção pela forma 
que consta de fls. 11 e segs., alegando: que é nula a 
citação, é inepta a petição inicial e há erro na forma de 
processo (por ser inaplicável o Dec.-Lei nº 32/2003, 
de 17 de Fevereiro). 
A requerente replicou pugnando pela improcedência 
das aludidas excepções. 
A fls. 71 o réu pronuncia-se sobre os documentos 
juntos pela autora, bem assim pelo mais por ela 
alegado. 
 

Por despacho de fls. 77-79 decidiu-se que, sendo 
aplicável o processo de injunção e sendo o valor da 
peticionada dívida superior à alçada da Relação -- o 
que só será, então, possível no caso de transacções 
comerciais --, a dedução de oposição determinava a 
remessa do processo ao tribunal competente e a 
aplicação da forma de processo comum. 
Assim, convolou-se o procedimento injuntivo em acção 
ordinária e convidou-se o autor a aperfeiçoar a petição 
inicial nos termos do artº 508º, nº1, al. b) do CPC, a 
fim de se seguirem os trâmites normais da aludida 
acção ordinária. 
 
Deste despacho recorre o réu, apresentando alegações 
que remata com as seguintes 
 
“CONCLUSÕES: 
A. O Recorrente não pode conformar-se com o 
entendimento vertido na Decisão recorrida desde logo 
porque, tal como fundamentou na Oposição à 
Injunção, a decisão liminar a ser proferida teria, salvo 
melhor entendimento, que determinar a absolvição da 
instância do R.; 
 
B. Embora aparentemente relegando para final "por 
depender de prova" a questão da aplicabilidade do 
Decreto Lei nº 32/2003 de 17.02, o certo é que o 
Tribunal a quo dá por certo e definitivo que a Injunção 
que deu lugar aos presentes autos é admissível - sem 
o dizer expressamente - pois que extrai consequências 
da sua tramitação, nos termos legais, como acção 
ordinária; 
 
C. Assim, sem o dizer expressamente, rectius, 
afirmando inicialmente o contrário, o Tribunal 
recorrido acaba por determinar, aceitando-o, que a 
injunção foi correctamente admitida e interposta ao 
abrigo do Decreto Lei n.° 32/2003 de 17.02 e 
posteriormente sujeita a distribuição como acção 
ordinária, extraindo dessa admissibilidade e 
distribuição a conclusão de que será correcto o convite 
ao aperfeiçoamento do requerimento inicial; 
 
D. No entanto, e salvo o devido respeito, nem a 
decisão quanto à aplicabilidade do Decreto Lei n.° 
32/2003 de 17.02 deve ser relegada para final (como 
curiosamente acabou, em parte, por não ser) como 
deveria o Tribunal recorrido, apreciando tal questão, 
ter determinado, ab initio, a sua inaplicabilidade ao 
caso concreto; 
 
E. No caso concreto verifica-se que a Autora/recorrida 
instaurou a presente INJUNÇÃO contra o recorrente, 
solicitando a condenação deste num montante 
claramente superior à alçada do Tribunal de 1a 
instância (com referência à data da propositura); 
 
F. O requerimento inicial apenas identifica de forma 
singela o Réu pelo seu nome próprio, indicando no 
local - por aposição de cruz- a referência a 
Fornecimento de bens ou serviços, o que claramente 
indica que se trata de consumidor e não uma pessoa 
singular que exerça e desenvolva uma actividade 
económica ou profissional autónoma de forma a poder 
ser considerada uma empresa; 
 
G. Resulta assim que, antes de mais, deveria ter sido, 
desde logo, recusado o requerimento de injunção, à 
luz do disposto rio artigo 1,1 ai. g) do regime Anexo 
ao DL 269/98 de 1 de Setembro, na redacção que lhe 
foi introduzida pelo artigo 7º do D.L. 32 /2003 de 17 
de Fevereiro; 
 
H. A Autora ao fazer uso da providência de injunção 
prevista no artigo 70 do DL n.° 32/2003 de 17 de 
Fevereiro numa situação em que não se mostravam 
preenchidos os pressupostos legalmente exigidos para 
tal, está, sem dúvida, a fazer um uso indevido e 
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inadequado deste meio de exigir o cumprimento das 
obrigações (a que se refere o artigo 1º do diploma 
preambular, ou das obrigações emergentes de 
transacções comerciais abrangidas pelo DL n.° 32 
/2003 de 17 de Fevereiro); 
 
I. Estamos perante uma excepção dilatória 
consubstanciada num uso indevido da providência de 
injunção num caso em que não se mostram reunidos 
os pressupostos legalmente exigidos para a sua 
utilização; 
 
J. O erro na forma de processo in casu impede o 
aproveitamento de qualquer acto praticado, pois a 
acção foi intentada através de formulário simplificado, 
inadmissível em qualquer outra forma de processo, 
para além de do procedimento de injunção ter 
resultado diminuição das garantias de defesa do 
requerido/recorrente, pois teve menos prazo para 
contestar, pelo que existe nulidade de todo o 
processo, o que constituiu uma excepção dilatória que 
conduz à absolvição da instância - arts. 199°, 493°, 
n.° 2 e 4940, n.° 1, al. b) do Cód.Proc.Civil; 
 
K. Razão porque, contrariamente ao afirmado pelo 
Tribunal a quo, a decisão ora em recurso configura 
suprimento ilegítimo de uma excepção 
tempestivamente invocada e cujo conhecimento 
deveria ter dado lugar à absolvição da instância; 
 
L. O erro na forma de processo constitui uma nulidade 
principal, de conhecimento oficioso, tal como se 
preceitua nos artigos 199° e 202° do C.P.Civil, sendo 
que o artigo 2060, n.° 2, do mesmo Código, 
conjugado com o artigo 3°, n.° 1, do D.L. n.° 269/98, 
de 1.09 impunha a sua apreciação no momento da 
prolação da decisão recorrida; 
 
M. Há assim, na douta decisão recorrida manifesta 
omissão de pronúncia consubstanciadora da nulidade 
prevista no art. 668°, n.°1, d) aplicável ex vi do 
disposto no art. 666°, n.° 3 ambos do CPC, nulidade 
que aqui se invoca para os devidos efeitos legais; 
 
N. O Tribunal a quo, no douto Despacho recorrido, 
entendeu por bem relegar o conhecimento da invocada 
nulidade da citação para "momento ulterior", decisão 
que, salvo o devido respeito, se nos afigura ser ilegal 
por violação da lei processual civil, v.g. do disposto no 
art. 206° do CPC; 
 
O. O vício de violação da lei, in casu, consubstancia 
prejuízo evidente para o requerido/recorrente e influi 
de forma determinante no exame e decisão da causa, 
razão porque deve o douto despacho recorrido, 
também na parte em que determina o conhecimento 
ulterior da invocada nulidade da citação, ser 
considerado nulo com as devidas consequências 
legais; 
 
P. A, aliás douta, decisão recorrida violou o disposto 
nos artigos 1°, 3° e 17° do DL n.° 269/98 de 1 de 
Setembro, artigos 2° n.° 1, 3° e 7° do Dec. Lei n.° 
32/2003 de 17 de Fevereiro ; artigo 11 al. g) do 
regime Anexo ao DL 269/98 de 1 de Setembro; artigos 
199°, 206°, 493°, n.° 2 e 494º, n.° 1, al. b), 668°, n.° 
1 d) todos do Cód. Proc. Civil. 
 
NESTES TERMOS, e nos mais de direito aplicável que 
V.Exas doutamente suprirão, deve a, aliás douta, 
Decisão de fls. 76 e seguintes ser revogada e 
substituída por, aliás douto, Acórdão que, 
contemplando as conclusões aqui elaboradas, faça 
INTEIRA JUSTIÇA”. 
 
O Mmº Juiz a quo manteve o despacho recorrido (cfr. 
fls. 115). 
Foram colhidos os vistos. 

II. FUNDAMENTAÇÃO 
 
II. 1. AS QUESTÕES: 
Tendo presente que: 
- O objecto dos recursos é balizado pelas conclusões 
das alegações dos recorrentes, não podendo este 
Tribunal conhecer de matérias não incluídas, a não ser 
que as mesmas sejam de conhecimento oficioso (arts. 
684º, nº3 e 690º, nºs 1 e 3, do C. P. Civil); 
- Nos recursos se apreciam questões e não razões; 
- Os recursos não visam criar decisões sobre matéria 
nova, sendo o seu âmbito delimitado pelo conteúdo do 
acto recorrido, 
 
as questões suscitadas pelo agravante são as 
seguintes: 
- Se não era admissível o processo de injunção ao 
abrigo do disposto no Dec.-Lei nº 32/2003, de 17 de 
Fevereiro, por não verificação dos respectivos 
pressupostos (maxime por o requerido ser um mero 
“consumidor”) -- assim existindo erro na forma de 
processo, com as legais consequências. 
- Se não podia ter lugar o convite ao aperfeiçoamento 
do requerimento inicial, como fez a decisão a quo. 
- Da nulidade do despacho a quo, por omissão de 
pronúncia (artº 668º, nº1, al. d) CPC). 
- Se não devia relegar-se o conhecimento da arguida 
nulidade da citação para “momento posterior ulterior”. 
 
II. 2. OS FACTOS: 
 
A factualidade a ter em conta é a que consta do 
relatório supra, que aqui nos dispensamos de repetir. 
 
III. O DIREITO: 
 
Vejamos, então, as questões suscitadas pela 
agravante. 
 
• Primeira questão: se nos presentes autos não era 
admissível o processo de injunção ao abrigo do 
disposto no Dec.-Lei nº 32/2003, de 17 de Fevereiro, 
por inverificação dos respectivos pressupostos 
(maxime por a agravante ser um mero “consumidor”): 
 
Com vista a remediar a situação decorrente da 
explosão judiciária que se vinha assistindo na área da 
justiça cível, foi anunciado o desiderato da utilização 
preferencial do procedimento de injunção para 
cobrança de dívidas até certo montante, 
desjudicializando por essa via a área da justiça cível 
em que mais se vinha acentuando tal explosão, bem 
assim a simplificação da acção declarativa de 
condenação e a colocação dos meios informáticos ao 
serviço dos grandes utilizadores daquele 
procedimento. 
Surgiu, assim, o Dec.-Lei nº 269/98, de 1 de 
Setembro. 
Em específico, quanto ao procedimento de injunção—
que ora nos ocupa--, afirmou-se o intuito de permitir 
aos credores, relativamente a obrigações pecuniárias, 
a obtenção de forma célere e simplificada, de um título 
executivo. 
 
No que tange à tramitação do requerimento de 
injunção, estipularam-se regras claras e simples. 
Assim, apresentado que seja o requerimento de 
injunção, e não havendo motivo para a sua recusa 
(artº 11º do DL 269/98), é o requerido notificado “por 
carta registada com aviso de recepção, para, no prazo 
de 15 dias, pagar ao requerente [...], ou para deduzir 
oposição à pretensão” (artº 12º). 
No caso sub judice teve lugar essa oposição à 
injunção. 
Da tramitação da injunção, prevista nos arts. 7º a 22º 
do aludido Dec.-Lei nº 269/98, resulta que tal 
providência termina se, após a notificação do 
requerido, não for deduzida oposição (o secretário 
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apõe, então, a fórmula executiva); caso tenha lugar a 
oposição, então termina o procedimento injuntivo, 
passando os autos a ser tramitados, após distribuição, 
como acção declarativa especial (arts. 16º e 17º do 
aludido DL). 
 
Impunha-se, porém, antes de mais, ao tribunal 
recorrido ver se, perante os dados fornecidos no 
requerimento injuntivo, se preenchiam os 
pressupostos que a lei contempla para que esse 
processo simplificado pudesse ter lugar. 
 
A injunção vem definida no artº 7º do aludido DL nº 
269/98 nos seguintes termos: 
“Considera-se injunção a providência que tem por fim 
conferir força executiva ao requerimento destinado a 
exigir o cumprimento das obrigações a que se reporta 
o artigo 1º do diploma preambular, ou das obrigações 
emergentes de transacções comerciais abrangidas no 
Decreto-Lei nº 32/2003, de 17 de Fevereiro”[1]. 
 
Da análise das normas atinentes a este tipo de 
procedimento, parece claro que hoje a injunção se 
aplica em duas situações: a) as referidas no artº 1º do 
Diploma Preambular-- isto é os casos em que se visa 
“exigir o cumprimento de obrigações pecuniárias 
emergentes de contratos de valor não superior à 
alçada do tribunal de 1ª instância--; b) aquelas em 
que se visa exigir o cumprimento de obrigações que 
emergem de “transacções comerciais”, tal como são 
definidas no artº 3º do Decreto-Lei nº 32/2003, de 17 
de Fevereiro[2]. 
 
Antes do aludido Dec.-Lei nº 32/2003 as injunções 
funcionavam apenas para as acções destinadas a 
exigir o cumprimento de obrigações pecuniárias 
emergentes de contratos não superiores à alçada do 
tribunal de 1ª instância. 
Porém, com o aludido DL 32/2003, de 17.02-- cujas 
alterações introduzidas incidiram apenas sobre os 
artigos 7°, 10, 11°, 12°, 12-A e 19º do anexo ao 
Decreto-Lei n.° 269/98, de 1 de Setembro --, as 
coisas alteraram-se, vindo o seu artº 7º a estipular 
que “1- o atraso de pagamento em transacções 
comerciais, nos termos previstos no presente diploma, 
confere ao credor o direito a recorrer à injunção, 
independentemente do valor da dívida”, 
acrescentando-se logo no nº 2 que “Para valores 
superiores à alçada do tribunal de 1º instância, a 
dedução de oposição no processo de injunção 
determina a remessa dos autos para o tribunal 
competente, aplicando-se a forma de processo 
comum”-- sublinhado nosso. 
Temos, assim, que a partir da entrada em vigor deste 
diploma, impõe-se fazer a separação entre dívidas de 
valor inferior à alçada do tribunal de 1ª instância -- 
caso em que é possível recorrer à injunção, sem que 
se verifiquem os requisitos previstos no DL 32/2003--; 
e dívidas de valor superior àquela alçada -- aqui 
também é possível recorrer ao procedimento de 
injunção, mas exige-se, ainda, a verificação dos 
pressupostos previstos naquele DL nº 32/2003, de 
17.02. 
 
Por outro lado, quanto aos termos subsequentes do 
processo no caso de se frustrar o procedimento de 
injunção, há, igualmente, que distinguir: se o valor da 
dívida for igual ou inferior à alçada do tribunal de 
primeira instância, a dedução de oposição determina a 
cessação do procedimento de injunção, com passagem 
à tramitação dos autos, após distribuição, como acção 
declarativa especial (artigos lº, 4°, 16ºe 17° do 
Decreto-Lei nº 269/98, de 1 de Setembro, e seu 
anexo); se o valor da dívida for superior à alçada do 
tribunal de primeira instância-- sendo aqui, então, 
como dissemos, possível a injunção mas apenas no 
caso de se estar perante transacções comerciais e 
desde que se não verifique qualquer das “excepções” 

contempladas no nº 2 do artº 2º do aludido DL 
32/2003 (nomeadamente, que se não trate de 
“contratos celebrados com consumidores”, pois nesse 
caso exclui-se a aplicação desse diploma e, logo, a 
aplicação do regime injuntivo, atento o valor da 
dívida) --, a dedução de oposição determina a 
remessa dos autos ao tribunal competente e a 
aplicação da forma de processo comum (artigos 3°e 7° 
do mesmo Decreto-Lei 32/2003, de 17 de Fevereiro). 
 
No caso destes autos, como a alçada do tribunal da 
Relação era, à data da instauração do procedimento 
injuntivo, de €14.963,94 e o valor da causa de 
22.497,76, logo se vê que o procedimento injuntivo 
apenas era admissível caso se inserisse no “âmbito de 
aplicação” do Dec.-Le nº 32/2003, explicitado no seu 
artº 2º. 
 
Entendeu-se na decisão a quo que se verificavam os 
pressupostos exigidos pelo aludido Dec.-Lei nº 
32/2003 para que a injunção fosse possível, por “se 
tratar de transacção entre empresas, conforme o 
disposto na alínea a) do artigo 3° do Decreto-Lei n. 
32/2003”, conforme definição do artº 3º do mesmo 
diploma legal. 
Por isso se entendeu que, tendo havido contestação, 
tal implicava a “distribuição do processo como acção 
declarativa comum, na espécie 1ª- acção ordinária - 
uma vez que o valor excede a alçada da Relação 
(artigo 222º do Código de Processo Civil”). 
Daí, também, que se entendeu dever lançar mão do 
artº 508º CPC, convidando-se a autora a corrigir as 
deficiências de alegação da petição inicial. 
 
• Mas será mesmo aplicável ao caso o procedimento 
de injunção? 
Ou, de forma mais directa, será que, tal como resulta 
do requerimento de injunção, se poderá concluir estar-
se perante “transacção comercial” “entre empresas”, 
como se entendeu na decisão recorrida? 
Cremos que bem andou o tribunal a quo. 
Vejamos porquê. 
 
No requerimento de injunção consta, nomeadamente, 
na quadricula destinada à origem do crédito, o 
seguinte: Um contrato de prestação de serviços de 
arquitectura i relativos a: 
• estudos prévios e anteprojectos, referentes a futuros 
projectos a executar em 99 lotes para construção, em 
……….; 
• trabalho de arquitectura de uma moradia unifamiliar 
em ……….; e,  
• trabalho de arquitectura em complexo desportivo do 
D………. e outros a que se refere a factura n.º ……..  
O débito reclamado ainda não foi pago. O valor total 
reclamado é de 20.146,50. O valor total de juros é de 
2.159, 26[3].  
 
Diz o artº 3º do DL 32/2003 que, para efeitos desse 
diploma, “entende-se por a) «transacção comercial» 
qualquer transacção entre empresas (…)” que dê 
origem ao fornecimento de mercadorias ou à 
prestação de serviços contra uma remuneração”, 
definindo-se, por sua vez, na al. b) «“Empresa» 
qualquer organização que desenvolva uma actividade 
económica ou profissional autónoma, mesmo que 
exercida por pessoa singular”-- sublinhado nosso. 
Ora, o “fornecimento de bens ou serviços” referido no 
requerimento injuntivo teve lugar entre pessoas que 
exercem “actividade económica ou profissional 
autónoma”, logo, entre «empresas», tal como 
definidas no aludido diploma legal. 
 
Sustenta o requerido /agravante que é uma mera 
“pessoa singular não se enquadrando no conceito de 
empresa”.  
Diz, com efeito: 
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“É certo que uma pessoa singular que esteja 
organizada e desenvolva uma actividade económica ou 
profissional autónoma poderá, em ultima ratio ser 
considerada uma empresa; 
Todavia era necessário que tal tivesse sido alegado 
pela Autora no requerimento de Injunção, o que não 
foi feito. (…). 
O requerimento inicial apenas identifica de forma 
singela o Réu pelo seu nome próprio, indicando no 
local – por aposição de cruz - a referência a 
Fornecimento de bens ou serviços, o que claramente 
indica que se trata de consumidor e não uma pessoa 
singular que exerça e desenvolva uma actividade 
económica ou profissional autónoma de forma a poder 
ser considerada uma empresa. (o que se afirma, 
reitera-se, sem que tal possa constituir assunção da 
existência de qualquer relacionamento profissional ou 
outro com a Autora).”. 
 
É patente que o agravante omite parte da alegação do 
requerente. E precisamente aquela que contraria a sua 
“tese”. 
Omite, com efeito, que o requerente alegara que a 
dívida emergia da prestação de serviços de 
arquitectura “relativos a estudos prévios e 
anterpojectos, referentes a futuros projectos a 
executar em 99 lotes para construção, em ……….; 
trabalho de arquitectura de uma moradia unifamiliar 
em ……….; e trabalho de arquitectura em complexo 
desportivo do D………. e outros a que se refere a 
factura (e não facturas) n.º ……. .”-- sublinhados 
nossos. 
Parece mais que evidente que, neste quadro, o 
requerido é apresentado no requerimento de injunção 
como um verdadeiro empresário (individual, embora), 
desenvolvendo uma actividade “económica ou 
profissional autónoma”: um verdadeiro promotor 
imobiliário, um verdadeiro empresário da construção 
civil! 
 
Aliás, como argutamente observa a agravada, “manda 
a verdade dizer que, não é crível que um simples 
consumidor final contratasse a Autora para lhe prestar 
serviços de arquitectura relativos: 
□ a estudos prévios e anteprojectos, referentes a 
futuros projectos a executar em 99 lotes para 
construção, em ……….; 
□ trabalho de arquitectura de uma moradia unifamiliar 
em ……….; e, 
□ trabalho de arquitectura em complexo desportivo do 
D………. e outros” 
 
Uma das situações em que se exclui a aplicação do 
citado Dec.-Lei nº 32/2003, é quando se trate de 
“contratos celebrados com consumidores”. Ou seja, 
sendo o requerido consumidor, então podia haver 
lugar ao uso do processo injuntivo -- posição que é a 
sustentada pela ré, já que alega ser um mero 
“consumidor”. 
 
• Da noção de consumidor: 
 
Perante a defesa da agravante, é imperioso que se 
defina a “noção de consumidor”.  
Essa noção de consumidor é-nos facultada pela actual 
Lei de Defesa do Consumidor (Lei nº 24/96, de 31.07), 
no seu artº 2º: 
“1. Considera-se consumidor todo aquele a quem 
sejam fornecidos bens, prestados serviços ou 
transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não 
profissional, por pessoa que exerça, com carácter 
profissional, uma actividade económica que vise a 
obtenção de benefícios. 
2. Consideram-se incluídos no âmbito da presente lei 
os bens, serviços e direitos fornecidos, prestados e 
transmitidos pelos organismos da Administração 
Pública, por pessoas colectivas públicas, por empresas 
de capitais públicos ou detidos maioritariamente elo 

Estado, pelas Regiões Autónomas ou pelas autarquias 
locais e por empresas concessionárias de serviços 
públicos”. 
 
Antes de mais, uma primeira novidade resulta da nova 
LDC, em relação à anterior Lei nº 29/81, de 31.08. É 
que na actual lei não se prevê o que na anterior vinha 
expressamente previsto: que a definição de 
consumidor ali contida valia apenas «para efeitos da 
presente lei». Na definição da actual lei assumiu o 
legislador a pretensão de universalismo em toda a 
ordem jurídica, e não apenas para efeitos do diploma 
em que está inserida. 
 
Uma outra acentuada novidade ressalta, logo, na 
actual LDC em relação à anterior: o uso a que se 
destina o bem, o serviço ou o direito que se adquire já 
não tem de ser necessariamente privado, 
contentando-se o legislador com um uso “não 
profissional”. 
 
Parecem ressaltar, desde logo, da actual noção legal 
de consumidor os seguintes componentes ou 
elementos constituintes: 
- De um lado tem de estar um profissional-- alguém 
que actua munido desta veste ou estatuto; 
- Do outro lado, está alguém que não possui tal 
estatuto profissional; 
- Os bens fornecidos ou os serviços prestados 
destinar-se-ão (?) a satisfazer necessidades básicas de 
carácter privado, não profissional. 
 
Temos defendido -- e não só nós, aliás[4] -- porém, 
que a actual noção legal de consumidor não só sofre 
de algumas imprecisões e insuficiências, deixando 
grande margem para dúvidas várias, como não pode 
deixar de ser complementada, nomeadamente, com 
elementos de cariz sociológico. 
Referimo-nos essencialmente, às situações em que se 
justifica a extensão da noção de consumidor, 
nomeadamente a um profissional. Justificação essa 
que, por vezes se deve aceitar. 
 
Há autores vários a sustentar a extensão da noção de 
consumidor «às pequenas empresas ao pequeno 
comércio e às pequenas explorações agrícolas quando 
elas adquiram bens ou serviços para as necessidades 
da sua actividade económica junto de grandes 
empresas de produção e de distribuição» (Cf. V. 
Bernilz, On the consumer concept and consumer 
protection priorites (JCP, 1978, pág. 215). A este 
propósito, Thierry Bourgoignie[5] comenta: «A 
situação do pequeno comerciante levado a fazer 
aquisições ou a subscrever contratos de empresa para 
as necessidades da sua actividade profissional, mas 
relativamente a objectos ou a materiais que saem da 
sua especialidade é efectivamente muito vizinha da do 
consumidor que contrata para fins privados. Ela 
integra-se, aos olhos da teoria económica, na esfera 
do consumo; o profissional em questão constitui o 
último elo do acto da vida económica do bem ou 
serviço em causa e encontra-se, considerando quer a 
sua falta de especialização, quer a ausência de real 
poder de negociação resultante da fraca dimensão da 
sua empresa, nas mesmas condições de desequilíbrio 
e de submissão aos meios de produção»-- sublinhado 
nosso. 
É claro que nos parece perfeitamente justificada tal 
posição, designadamente -- e em especial -- no plano 
da equidade. 
 
Sobre esta questão escreveu Pegado Liz[6]: “… a 
finalidade «não profissional» permite incluir (…) no 
conceito de consumidor os profissionais que adquiram 
bens ou serviços a outros profissionais, mas o façam 
fora da sua área de competência ou capacidade 
especial enquanto profissionais. Por exemplo, um 
comerciante que adquira bens para seu consumo 
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privado ou familiar ou até mesmo uma empresa que 
contrate serviços de outra empresa ou adquira bens, 
que não tenham a ver com a sua actividade 
profissional, não poderiam, assim, ser excluídos da 
noção de consumidor, porque o uso de tais bens ou 
serviços, conquanto não seja privado, não é um uso 
profissional”.[7]. 
 
A resposta a estas questões é, sem dúvida, complexa. 
Levar-nos-ia a analisar várias outras, como a atinente 
ao uso misto do bem pelo profissional -- bens 
destinados a finalidades diferentes --, tal como a 
questão da competência técnico-profissional específica 
do adquirente relativamente ao bem que, no entanto, 
foi adquirido para uso não profissional. 
Temos por acertado que a questão de saber se um 
profissional pode, por sua vez, ser consumidor, deve 
ser abordada no campo (algo movediço, é certo) da 
equidade. 
Como bem, por exempçlo, o que acentua Cas. e D. 
Ferrier, in Traité de droit de la consommation, PUF, 
Paris, 1986., pág. 9: «Fora da sua especialidade o 
profissional tornou-se, também ele, um ´profano`, 
pelo que um profissional tem, também ele, 
necessidade de protecção quando é confrontado com 
um profissional de outra especialidade». 
 
A solução -- que melhor à frente será abordada---, 
obviamente que não é líquida e terá sempre de passar 
por uma análise casuística, concreta (analisando, 
designadamente, o fim a que destina o bem adquirido 
-- ou os serviços prestados ou os direitos transmitidos-
-, o ramo de actividade do profissional em causa e os 
seus específicos conhecimentos no sector em que se 
insere o bem adquirido). 
Defendemos, porém, que o profissional deve beneficiar 
da protecção dada ao consumidor quando, atentas as 
circunstâncias, este se mostrar, em relação ao bem 
que adquiriu, tão leigo quanto o consumidor. Posição 
que se ajusta à razão de ser da legislação do 
consumidor, que é compensar situações de clara 
desigualdade (protegendo a parte mais débil na 
relação contratual). E estas situações podem, sem 
dúvida, também verificar-se mesmo que o contraente 
seja… um profissional. 
 
Voltando ao caso sub judice, logo se vê que o 
requerido, não apenas é configurado ou retratado 
como um empresário, um profissional da construção 
civil-- um verdadeiro promotor imobiliário, um 
verdadeiro empresário da construção civil --, a quem 
se destinaram os serviços prestados pela requerente, 
como se não indicia, sequer, que haja qualquer razão 
para merecer a protecção especial dada por lei aos 
“consumidores”, nomeadamente por razões de 
equidade. 
Pelo contrário: atenta a dimensão da sua actividade -- 
bem indiciada nos fornecimentos a que se reporta a 
dívida que motivou a presente injunção (para “(…) 
futuros projectos a executar em 99 lotes para 
construção, em ……….” e no “… complexo desportivo 
do D………. e outros”--, permitir que o requerido 
beneficiasse da protecção do simples “consumidor” (a 
parte fraca, leiga, profana, débil economicamente e 
vulnerável, menos preparada tecnicamente de uma 
relação de consumo[8]) poderia, mesmo, constituir 
abuso de direito[9]. 
 
Em suma, nada temos a censurar ao entendimento 
sufragado na decisão recorrida de que nos presentes 
autos era admissível o processo de injunção ao abrigo 
do disposto no Dec.-Lei nº 32/2003, de 17 de 
Fevereiro, já que se verificavam os respectivos 
pressupostos -- assim inexistindo o alegado erro na 
forma de processo. 
 
Improcede esta questão. 
 

• Segunda questão: se não podia ter lugar o convite 
ao aperfeiçoamento do requerimento inicial, como fez 
a decisão a quo: 
 
Entendeu-se na decisão a quo que sim. 
E cremos que bem. 
Com efeito, entendendo-se ser aplicável ao caso 
presente o Dec.-Lei nº 32/2003 e que a presente 
injunção satisfazia os pressupostos previstos nesse 
diploma, tendo havido oposição à injunção a 
consequência era a cessação do procedimento 
injuntivo e a passagem da tramitação dos autos como 
acção declarativa especial. 
 
Efectivamente, lendo com atenção o Dec.-Lei nº 
269/98, de 1 de Setembro e posteriores alterações, 
bem assim o Dec.-Lei nº 32/2003, de 17 de Fevereiro 
-- que alterou alguns dos artigos do anexo àquele 
primeiro diploma (os arts. 7º, 10º, 11º, 12º, 12º-A e 
19º) --, logo se constata que há, de facto, 
actualmente, dois regimes diferenciados a observar no 
caso de se frustrar o procedimento de injunção por ser 
deduzida oposição:  
a) Sendo o valor da dívida inferior à alçada do tribunal 
de primeira instância, a tramitação dos autos é feita, 
após distribuição, como acção declarativa (ut artigos 
1º, 4°, 16° e 17° do Decreto-Lei nº 269/98, de 1 de 
Setembro, e seu anexo); 
b) sendo o valor da dívida superior à alçada do 
tribunal de primeira instância -- caso em que a 
injunção só será possível tratando-se de transacções 
comerciais e se não verifique qualquer das exclusões 
previstas no artº 2º do Dec.-Lei nº 32/2003 --, há 
lugar à “remessa dos autos para o tribunal 
competente, aplicando-se a forma de processo 
comum” (ut artº 7º do DL 32/2003) -- in casu , a 
forma de acção de processo comum declarativo, na 
espécie 1ª (acção ordinária, artº 222º do CPC). 
Uma diferença parece ressaltar da letra da lei: ao 
passo que no primeiro caso a lei manda que a forma 
do processo como acção declarativa apenas seja 
adoptada “após a distribuição”, já no segundo caso 
(como ocorre nos presentes autos) a lei limita-se a 
falar na mera “remessa dos autos para o tribunal 
competente”, onde será observada aquela forma 
processual declarativa. 
Cremos que aquilo com que o legislador se preocupou 
foi, sim, que, sendo o tribunal que já tinha a injunção 
o competente para tramitar a acção declarativa 
ordinária, devia ficar com ela, limitando-se a 
determinar as diligências necessárias para que essa 
forma do processo fosse efectivamente seguida, assim 
se assegurando os legítimos interesses e garantias 
processuais das partes. 
 
Por isso, cremos que assiste inteira razão à decisão 
recorrida ao sustentar que “sendo assim, faz sentido 
que a requerente da injunção - que agora é autora na 
acção declarativa que resultou da convolação daquela 
forma de processo - não seja agora afastada da 
possibilidade de adaptar os termos da petição inicia à 
nova forma de processo, uma vez que o seu propósito 
foi inicialmente o de seguir o procedimento injuntivo, a 
que correspondia uma descrição simplificada dos 
pressupostos processuais, designadamente da causa 
de pedir. 
E, se pensarmos na unidade do sistema, faz sentido 
que o legislador que instituiu o processo simplificado 
nas suas fases declarativa e executiva, não podia ter 
querido sancionar o autor - que iniciou o procedimento 
injuntivo - com a absolvição do réu da instância, para 
depois propor nova acção, em vez que de lhe facilitar 
a vida, não o defraudando, de todo, nas suas legítimas 
expectativas de resolver a questão de uma forma mais 
célere, convidando-o então a aperfeiçoar o seu 
articulado.”. 
Efectivamente, se fosse caso de rejeição da injunção, 
o processo simplesmente terminaria, nos sobreditos 
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termos. Mas sendo admissível tal forma simplificada 
de processo, a partir do momento em que foi deduzida 
oposição há apenas que permitir ao autor corrigir a 
petição inicial, ajustando-a à forma de processo 
comum declarativo, sem o penalizar, uma vez que a 
simplificação na elaboração da causa petendi foi por 
ele seguida em obediência ao que a lei exigia no 
âmbito do meio processual adequado à satisfação da 
sua pretensão. 
 
Assim, portanto, nomeadamente por óbvias razões de 
economia processual, não se vê qualquer justificação 
para impor à requerente da injunção, só porque teve 
lugar a oposição, a instauração de nova demanda, 
após a prolação de um mero despacho de forma, que 
não de mérito, como é a absolvição da instância. Não 
é isso que parece resultar dos diplomas que 
analisámos supra, como não é, seguramente, o que 
emerge do espírito do actual CPC. 
 
Como escreveram A. Marques dos Santos, Lebre de 
Freitas e outros, in Aspectos do Novo Processo Civil, 
1997, pág. 34, “O procedimento demasiado ritualizado 
e com efeitos preclusivos não permite atingir a justiça 
que se procura através do processo”. 
Efectivamente, com a reforma processual civil que o 
novo Código consubstancia colocou-se o acento tónico 
na supremacia do direito substantivo sobre o 
processual, os princípios da celeridade e economia 
processual, da cooperação e da descoberta da verdade 
material. 
Assim, por exemplo, o princípio da preclusão foi 
despido dos seus anteriores rigores formais, do que é 
exemplo paradigmático o artº 508º, do C. P.Civ,-- 
precisamente aquele de que se socorreu o tribunal 
 
Assim sendo, devendo os autos seguir a forma de 
processo comum ordinário, cremos que bem andou o 
despacho recorrido ao fazer o convite às requerente 
para corrigir o requerimento inicial -- por, obviamente, 
estar desajustado ao que se exigiria se ab initio de 
acção declarativa se tratasse --, assim se aproveitando 
todo um caminho já percorrido, e sem prejudicar 
minimamente as partes, designadamente o agravante 
que, após ser notificado da nova petição (devidamente 
corrigida), pode sobre ela pronunciar-se à vontade, 
suscitando as excepções que bem entenda e 
defendendo-se da forma que mais lhe convenha. 
E é evidente que no despacho a quo o tribunal não 
supriu qualquer excepção, antes se limitou a adequar 
um articulado à nova forma de processo, em 
obediência a imperativos legais.  
Foram produzidos articulados. Mas por força do 
imperativo legal em que a acção passe a seguir a 
forma ordinária, e para não prejudicar as partes na 
defesa das suas posições, formula-se o aludido convite 
ao requerente com (se o agravante o entender por 
bem) subsequente ajustamento da contestação à nova 
petição inicial, e demais articulados que o processo 
ordinário admita. Tudo com respeito pelos princípios 
do processo (contraditório, igualdade de armas, etc., 
etc….). 
Limitou-se, afinal, o tribunal a quo a fazer uso do 
dever de cooperação e de prevenção que a lei lhe 
impõe, em abono da (sempre tão propalada) 
celeridade e a prontidão da justiça. 
 
Improcede esta questão. 
 
• Terceira questão: da nulidade do despacho a quo, 
por omissão de pronúncia (artº 668º, nº1, al. d) CPC): 
 
Não ocorre a apontada nulidade, salvo o devido 
respeito. 
Com efeito, o agravante alega existir a aludida 
“nulidade” na medida em que, por entender que não 
estavam reunidos os pressupostos para que o 
processo de injunção fosse admissível -- por, a seu 

ver, ser inaplicável o DL 32/2003, de 17.02 --, se fez 
um “uso indevido da providência de injunção”, o que 
configuraria “erro na forma de processo” (cfr., em 
especial, as conclusões G) a M)). 
Ora, sobre essa questão -- da aplicabilidade do DL 
32/2003 e consequente admissibilidade da injunção 
pela requerente -- se pronunciou e expressamente a 
requerente/agravada, pois foi essencialmente contra o 
entendimento sufragado pelo tribunal sobre tal 
questão que se insurgiu a agravante. 
 
Improcede, sem mais, a questão. 
 
• Quarta questão: se não devia o tribunal recorrido ter 
relegado o conhecimento da arguida nulidade da 
citação para “momento posterior ulterior”: 
 
Cremos ser evidente que nenhuma censura merece, 
também aqui, a decisão recorrida. 
Efectivamente, tendo-se entendido mandar corrigir a 
petição inicial, de forma a adaptá-la à nova forma de 
processo (acção de processo comum declarativo, sob a 
forma ordinária), é patente que sobre a nova petição 
irá ser o réu/agravante notificado. E então terá 
oportunidade de alegar, quanto a ela, o que entender, 
apontando eventuais deficiências, suscitando as 
pertinentes excepções e impugnando o que lhe 
convier. 
Nesta fase, o tribunal a quo limitou-se, apenas e só, 
não a proferir um despacho interlocutório anterior ao 
saneamento dos autos e destinado a sanar e suprir 
eventuais irregularidades e/ou insuficiências dos 
articulados, mas a convidar o requerente da injunção a 
adoptar o requerimento inicial a uma verdadeira e 
própria petição inicial que servirá a tramitação de uma 
acção ordinária. 
Não se vê, assim, que prejuízo pudesse ter o 
agravante com a decisão a quo. Aquando da remessa 
ao réu/agravante da nova petição inicial, poderá 
sempre suscitar a nulidade que aqui pretendia ser 
apreciada -- e outras que entenda pertinentes -- , 
assim se fiscalizando, nomeadamente, o estatuído no 
artº 228º, nº3 do CCP, que cita. 
 
Improcede esta questão -- assim claudicando todas as 
conclusões das doutas alegações. 

 
*************************** 

******* 
 
CONCLUINDO: 
• Actualmente há dois regimes diferenciados a 
observar, no caso de se frustrar o procedimento de 
injunção (maxime por ocorrência de oposição): a) - se 
o valor da dívida for igual ou inferior à alçada do 
tribunal de primeira instância, a dedução de oposição 
determina a cessação do procedimento de injunção, 
com passagem à tramitação dos autos, após 
distribuição, como acção declarativa especial (artigos 
1°, 4°, 16° e 17° do DE 269/98, de 1 de Setembro, e 
seu anexo); b) - se o valor da dívida for superior à 
alçada do tribunal de primeira instância -- só possível 
no caso de transacções comerciais e não se verificando 
qualquer das excepções contempladas no artº 2º, nº2 
do Dec.-Lei nº 32/2003, de 17 de Fevereiro (em que 
se exclui a aplicação de tal diploma), a dedução de 
oposição determina a remessa dos autos para o 
tribunal competente e a aplicação da forma de 
processo comum (artigo 7° do aludido Decreto-Lei). 
• Convolado o procedimento injuntivo em acção 
ordinária, por ter sido apresentada contestação, deve 
ser convidado o autor a aperfeiçoar a petição inicial 
nos termos previstos no artigo 508.°, n.° 1, 6) do 
Código de Processo Civil, tendo em conta a forma 
processual especial que deu origem aos autos. 
• O conceito de “consumidor”, maxime para efeitos do 
disposto na al. a) do nº 2 do referido Dec.-Lei nº 
32/2003, de 17.02 (“contratos celebrados com 
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consumidores”), deve ser visto à luz da noção que a 
actual Lei de Defesa do Consumidor (Lei nº 24/96, de 
31.07) nos fornece, (artº 2º). 
• Tal noção, porém, não só sofre de algumas 
imprecisões e insuficiências, como não pode deixar de 
ser complementada, nomeadamente, com elementos 
de cariz sociológico. 
• Efectivamente, situações há em que se justifica a 
extensão da noção de consumidor ao profissional.  
• Tal extensão deve, no entanto, ser abordada no 
campo da equidade, com análise casuística 
(designadamente, do ramo de actividade do 
profissional em causa e dos seus específicos 
conhecimentos no sector em que se insere o bem 
adquirido), devendo adoptar-se o seguinte critério: o 
profissional deve beneficiar da protecção dada ao 
consumidor quando, atentas as circunstâncias, se 
mostrar, em relação ao bem que adquiriu -- ou ao 
serviço que lhe foi prestado ou direito transmitido --, 
tão leigo quanto o consumidor -- ou seja, a parte 
fraca, leiga, profana, débil economicamente e 
vulnerável, menos preparada tecnicamente de uma 
relação de consumo. Posição esta que, não apenas se 
ajusta à razão de ser da legislação do consumidor -- 
que é compensar situações de clara desigualdade 
(protegendo a parte mais débil na relação contratual) 
--, como tem apoio no Anteprojecto do Código de 
Defesa do Consumidor. 
 
IV. DECISÃO: 
 
Termos em que acordam os Juízes da Secção Cível do 
Tribunal da Relação do Porto em negar provimento ao 
agravo, confirmando a decisão recorrida. 
 
Custas pelo agravante. 
 
Porto, 11 de Setembro de 2008 
Fernando Baptista Oliveira 
José Manuel Carvalho Ferraz 
Nuno Ângelo Rainho Ataíde das Neves 
 
_________________________ 
[1] Rectificado pela Declaração nº 16-A/98, de 30 de 
Setembro. A segunda parte deste artº resultou da 
alteração posta pelo DL nº 32/2003, de 17.02. 
[2] Que aplicou a Directiva nº 2000/35/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29.06 
[3] Quanto à causa de pedir, deve referir-se que -- tal 
como sustenta o agravado-- a mesma está 
perfeitamente identificada no requerimento de 
injunção, em correspondência com o pedido formulado 
no requerimento de INJUNÇÃO: 
• Esclarece que a obrigação é emergente de 
transacção comercial – DL n.º 32/2003, de 17 de 
Fevereiro;  
• Clarifica que inexiste domicílio convencionado;  
• É dirigido ao tribunal territorialmente competente na 
pessoa do Senhor Secretário de Justiça: SENHOR 
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DE PAREDES;  
• Identifica o Requerente, pelo nome, morada e n.º de 
contribuinte;  
• Identifica o Requerido, pelo nome, morada e n.º de 
contribuinte;  
• Opta pelo tribunal para distribuição no caso de 
frustração da notificação do requerido: TRIBUNAL 
JUDICIAL DE PAREDES;  
• Escolhe Solicitador de Execução para efectuar a 
notificação do Requerido, no caso de se frustrar a 
notificação e o processo ir à distribuição;  
• Informa: O requerente solicita que seja notificado o 
requerido, no sentido de lhe ser paga a quantia de €.: 
22.497,76, conforme discriminação e pela causa de 
pedir a seguir indicada:  
Capital – 20.146,50€; juros de mora – €.: 2.159,26, à 
taxa de juro de 4%, desde 24/08/2005 até à presente 
data; 
Taxa de justiça paga – €.: 96,00 

Contrato de: 9 – Fornecimento de bens ou serviços; 
� Acrescenta quanto à origem do crédito o já referido 
supra.  
[4] Veja-se, por exemplo, o Anteprojecto do Código de 
Defesa do Consumidor-- a cuja comissão presidiu o 
Prof. Pinto Monteiro, da Universidade de Coimbra --, a 
sustentar, no artº 11º, a extensão da noção de 
consumidor às pessoas colectivas, bem assim às 
pessoas singulares que actuem na prossecução de fins 
que pertençam ao âmbito da sua actividade 
profissional, desde que razões de “equidade” o 
justifiquem. Isto, obviamente, sem prejuízo da 
aplicação dos princípios fundamentais acolhidos na 
nossa ordem jurídica, maxime a proibição do abuso do 
direito. 
[5] Elements pour une theorie du droit de la 
consommation, Story Scientia, 1988. 
[6] Introdução ao Direito e à Política do Consumo, 
Editorial Notícias, 1999, pág. 193. 
[7] Como igualmente dizem Cas. e D. Ferrier, in Traité 
de droit de la consommation, PUF, Paris, 1986., pág. 
9, «fora da sua especialidade o profissional tornou-se, 
também ele, um `profano`», pelo que um profissional 
tem, também ele, necessidade de protecção quando é 
confrontado com um profissional de outra 
especialidade». 
[8] Ver Laurentino, Sandrina, Os destinatários da 
legislação do consumidor, in Estudos de Direito do 
Consumidor (DFUC), nº2, pp. 415 e segs. 
[9] Veja-se o artº 12º, nº1, fine, do aludido 
Anteprojecto de Código do Consumidor. 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6123 
 
 
Proc. 4067/08 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
I - Relatório 
 
B………. intentou a presente acção contra C………. e 
marido D………., pedindo a condenação destes no 
pagamento de € 28.222,11, por, no exercício da sua 
actividade de construção civil, ter efectuado uma obra 
de construção duma habitação aos réus, que este não 
pagaram totalmente. 
Os réus contestam, por impugnação, mas formulam 
pedido reconvencional no valor de € 2.111,95, bem 
como na condenação da autora como litigante de má-
fé. 
A autora replica. 
Elabora-se despacho saneador e base instrutória e as 
partes apresentam requerimento de produção de 
prova, com indicação da prova por confissão, 
testemunhas e inspecção judicial. 
No dia do julgamento, o tribunal profere decisão em 
que, considerando não ter sido paga atempadamente 
a multa aplicada pela não liquidação atempada da taxa 
de justiça subsequente, com base no fixado no artigo 
512-B do CPC, determinou a impossibilidade de 
realização das diligências de prova requerida pela 
autora. 
E continuou o julgamento, com a produção de prova 
apresentada pela ré. 
A autora interpôs recurso de agravo. 
Recebido este, com subida diferida, apresentam-se 
alegações. 
O tribunal responde à base instrutória e profere 
decisão em que absolve os réus do pedido e bem 
assim a autora quanto ao pedido reconvencional, mas 
condena esta como litigante de má-fé, no pagamento 
de 6 Ucs de multa e indemnização, posteriormente 
fixada em € 610,40 
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Novamente inconformada, recorre a autora. 
Recebido o recurso, apresenta a autora alegações, 
quer quanto ao agravo anterior quer da apelação. 
Sustentou-se o despacho agravado. 
Colhidos os vistos legais, nada obsta ao conhecimento 
dos recursos. 
 

* 
 
II - Fundamentos dos recursos 
 
O objecto dos recursos está contido no teor das 
conclusões - artigos 684º n.º 3 e 690º n.º 1 do CPC - 
Por isso se justifica a sua transcrição que, no caso, se 
colocarão separadamente e foram: 
 
II - I - Do agravo 
 
1 - Está demonstrado nos autos que a recorrente 
liquidou as taxas de justiça inicial e subsequente. 
2 - Contudo, a recorrente procedeu à extemporânea 
junção e pagamento da taxa de justiça subsequente 
tendo requerido, aquando da junção do comprovativo 
da taxa de justiça subsequente, a não aplicação de 
qualquer coima pelos motivos expostos no seu 
requerimento de fls. 
3 - A Secretaria do Tribunal em momento algum 
notificou a recorrente para os termos do n° 1 do artigo 
512°-B do CPC, foi esta, por mote próprio, que 
procedeu à junção do documento comprovativo da 
autoliquidação da taxa de justiça subsequente. 
4 - Antes de iniciada a audiência de julgamento a 
recorrente verificou que a multa fixada pelo Tribunal a 
fls. não se encontrava liquidada, tendo de imediato 
apresentado requerimento no qual solicitava a 
imediata passagem de guias para proceder ao 
pagamento da multa. 
5 - O Tribunal “a quo”, por despacho de fls. 208 
indeferiu o requerimento da autora. 
6 - Do exposto nos artigos 150°-A, 486°-A, 512°-E e 
artigo 690°-B, todos do CPC resulta evidente que o 
legislador pretendeu conferir ao interessado que 
omitiu o pagamento todas as oportunidades para 
efectuar a liquidação das taxas de justiça e nas muitas 
em falta. 
7 - O legislador quis conceder ao interessado todas as 
oportunidades no pagamento das taxas de justiça e 
multas, prorrogando sucessivamente os prazos de 
pagamento (apesar de oneradas com sucessivos 
acréscimos) dos montantes em falta. 
8 - Verifica-se que o legislador não previu 
expressamente a possibilidade de pagamento da multa 
nos termos estipulados para as taxas de justiça. 
9 - Nomeadamente incumbindo à secretaria, quando 
verificada a omissão do pagamento da multa, a 
notificação ao faltoso para proceder à liquidação em 
falta com os devidos acréscimos legais. 
10 - Resulta claramente do espírito da lei que o 
legislador pretendeu conceder à parte, que omitiu o 
pagamento das taxas de justiça e multas, sucessivas 
oportunidades para o fazer, procurando em última 
instância obter o pagamento do valor em dívida e não 
impedir a produção de prova ou outros efeitos 
previstos na lei. 
11 - A recorrente não litiga contra lei expressa, antes 
verifica que o legislador não previu expressamente a 
solução que decorre claramente do seu espírito, pelo 
que reclama a aplicação à omissão do pagamento da 
multa os termos da omissão de pagamento das taxas 
de justiça. 
12 - O n° 1 do artigo 512°-B do CPC prevê que “sem 
prejuízo do disposto quanto à petição inicial e à 
contestação, se o documento comprovativo do 
pagamento da taxa de justiça subsequente ou da 
concessão do benefício do apoio judiciário não tiver 
sido junto o processo no momento definido para esse 
efeito, a secretaria notifica o interessado para, no 
prazo de 10 dias, efectuar o pagamento omitido, 

acrescido de multa de igual montante, mas não 
inferior a 1 UC nem superior a 10 UC”. 
13 - O n° 2 estipula que “sem prejuízo do prazo 
concedido no número anterior, se, no dia da audiência 
final ou da realização de qualquer outra diligência 
probatória, não tiver sido junto ao processo o 
documento comprovativo do pagamento da taxa de 
justiça subsequente e da multa ou da concessão do 
benefício do apoio judiciário, o tribunal determina a 
impossibilidade de realização das diligências de prova 
que tenham sido ou venham a ser requeridas pela 
parte em falta.” 
14 - Ou seja, e salvo melhor opinião, resulta 
claramente que à parte deveria ser concedida a 
possibilidade de liquidar a multa a convite da 
secretaria quando verificasse a omissão. 
15 - Pelo que deveria ser permitido à recorrente 
proceder ao pagamento da multa em falta acrescida 
das penalidades previstas na lei processual antes de 
iniciada a audiência de julgamento. 
16 - Deveria o Tribunal ter aplicado à omissão do 
pagamento da multa o disposto no n° 1 do artigo 
512°-B do CPC. 
 
Termos em que o despacho recorrido deverá ser 
revogado, permitindo-se à recorrente o pagamento da 
multa em falta. 
 
II - Da apelação 
 
1 - Ao não ser admitida a realização de qualquer 
diligência de prova, a recorrente ficou impossibilitada 
de provar os factos constantes da Base Instrutória, 1° 
a 6°, e que poderia determinar a procedência, total ou 
parcial, do seu pedido. 
2 - A improcedência do pedido formulado pela 
recorrente resulta da não admissão pelo Tribunal “a 
quo” da realização de qualquer meio de prova. 
3 - Assim, subindo o agravo interposto a f com o 
presente recurso da decisão final, o que 
expressamente se requer (cfr. artigo 735° do CPC), e 
merecendo o mesmo provimento, os autos terão 
necessariamente que descer à primeira instância para 
que seja produzida a prova oportunamente indicada 
pela recorrente a f 
4 - O Tribunal “a quo”, a fls. refere no relatório da 
sentença, a propósito da réplica apresentada pela 
recorrente, que esta “... reafirma ter concluído em 
Maio de 2004 a obra contratada, . 
5 - Ora, a recorrente alega no item 3° da réplica que” 
a autora concluiu a construção da habitação dos réus 
em Maio de 2004 
 
6 - Acresce que, o Tribunal “a quo” considerou, no 
capitulo referente à fundamentação da sentença, que 
a recorrente “... afirmou que concluiu a obra nos 
termos contratados e que a mesma foi aceite sem 
reclamações pelos réus...” 
7 - O Tribunal “a quo” ao elaborar a base instrutória 
fez uma clara distinção entre a conclusão da 
construção da casa dos réus e a conclusão da obra 
contratada. 
8 - Tanto que, pela conjugação dos itens 1° e 2° da 
base instrutória se verifica que o que está em causa é 
a prova da construção da casa (em si, da sua 
estrutura) dos réus e se a mesma foi concluída em 
Maio de 2004, com excepção da aplicação das loiças 
sanitárias e da pintura exterior. 
9 - Em momento algum a recorrente afirmou que 
concluiu a obra nos termos do orçamento e contrato, 
mas sim que tudo realizou com a excepção dos 
referidos acabamentos. 
10 - O Tribunal “a quo” não podia ignorar que a 
recorrente estava impedida de apresentar quaisquer 
meios de prova daqueles factos. 
11 - Logo que, ao condená-la como litigante de má-fé, 
o “Tribunal a quo” confundiu a conclusão da casa com 
a conclusão da obra, como também se limitou a 
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formalmente condenar a recorrente nos termos supra 
expostos. 
12 - O Tribunal “a quo”, ao condenar a recorrente 
como litigante de má-fé, violou o disposto no n.° 2 do 
artigo 456.° do CPC, pois que os seus pressupostos 
não estão preenchidos. 
Termos em que, merecendo provimento o agravo, 
deverão ser ordenadas as diligências de prova 
requeridas pela recorrente, e se assim não se 
entender, deverá em todo o caso ser revogada a 
decisão proferida que condenou a recorrente como 
litigante de má-fé. 
 

* 
 
III - Factos Provados 
 
Provaram-se os seguintes factos: 
 
1- A autora, B………., dedica-se, em nome individual, à 
actividade de construção civil. 
2- Os réus, C………. e D………., solicitaram à autora 
orçamento para a construção de uma habitação 
unifamiliar sita na ………., sem número, ………. . 
3- Em 30 de Setembro de 2002, a autora entregou aos 
réus o solicitado orçamento que consta de f 9 e 10. 
4- O valor total da obra importava na quantia de € 
97.500,00. 
5- Os réus aceitaram o orçamento apresentado pela 
autora e acordaram que esta construiria a habitação 
nos termos da sua proposta de orçamento, e pelo 
valor de € 97.500,00. 
6- Os réus pagaram à autora, durante a execução dos 
trabalhos, a quantia de € 72.300,92. 
7- Durante a execução dos trabalhos, os réus 
solicitaram à autora a construção de um muro de 
vedação do logradouro, não incluído no orçamento, e a 
aplicação de portadas móveis em substituição das 
fixas, tudo no valor de € 3.023,03. 
8- Os réus pagaram a E………. a quantia de € 7.034,00 
por serviços de carpintaria realizadas na obra. 
9- A autora abandonou a obra, não mais regressando 
ao local. 
10- A autora deixou na obra, pelo menos durante 
vários meses, um andaime montado com vista à 
conclusão daquela, que veio a ser retirado pelos réus. 
11- Após o facto referido em 9- e 10-, o E………. 
acordou com a autora e réus receber directamente 
destes o pagamento dos serviços de carpintaria, com o 
esclarecimento que, nesse momento, tais serviços não 
tinham ainda sido concluídos. 
12- A autora obrigou-se a levar a cabo os serviços de 
carpintaria. 
13- Por serviços de electricista prestado na obra em 
causa, os réus pagaram a F………. quantia cujo 
concreto valor não foi possível apurar. 
14- Por serviços de pichelaria prestados na obra em 
causa, os réus pagaram a G………. a quantia de 
€698,75. 
15- Por serviços de trolha prestados na obra em 
causa, os réus pagaram a H………. a quantia de € 
875,00. 
16- A autora obrigou-se a levar a cabo os serviços 
referidos em 13- a 15-. 
17- Com vista à conclusão da construção da sua 
residência, os réus despenderam: 
a) a quantia de € 974,25, em material que adquiriram 
à sociedade “I………., SA”; 
b) a quantia de € 8,07, em material que adquiriram à 
sociedade “J………., Lda 
c) a quantia de € 30,50, em material que adquiriram à 
sociedade “K……….,” 
18- Os réus despenderam ainda a quantia de € 43,20 
em Telha Lusa que adquiriram a “L……….”,... 
19- ... E a quantia de € 1.050,00 na aquisição de 
grades para a sua habitação. 
20- Os réus pagaram à Câmara Municipal de ………. 
pelas vistorias, licenças de construção, imposto de 

selo e licenças de utilização a quantia global de € 
802,04. 
21- A autora vinculou-se a entregar aos réus a obra 
pronta a habitar. 
22- O custo da conclusão da obra, na parte exterior, 
por referência aos trabalhos mencionados no 
orçamento que consta de fls. 9 e 10, ascende a cerca 
de € 14.000,00. 
 

* 
 
IV - O Direito 
 
Apresentam-se para decisão dois recursos, um de 
agravo e outro de apelação. 
Analisemos o recurso de agravo, dada a manifestação 
proferida ao abrigo do art. 748º n.º 1 do CPC 
 
IV - I - Do Agravo 
 
A questão colocada em sede do recurso de agravo 
consistirá em saber se a agravante procedeu ou não 
ao pagamento atempado da multa aplicada por força 
do pagamento extemporâneo taxa de justiça 
subsequente e se a decisão do tribunal a quo de não 
permitir a produção de prova em consequência dessa 
falta foi ou não adequada. 
 
A recorrente considera que lhe devia ter sido dada 
possibilidade de proceder ao pagamento da multa em 
falta, a convite da secretaria, logo que verificada a 
omissão da falta do seu pagamento 
 
Vejamos. 
 
A propósito do pagamento da taxa de justiça 
subsequente devemos atender desde logo ao artigo 
26º n.º 1 al. a) do CCJ que estipula que o documento 
comprovativo do pagamento da taxa de justiça 
subsequente é entregue ou remetido ao tribunal no 
prazo de dez dias a contar da notificação para a 
audiência final.  
E, por sua vez, o art. 28º diz que a omissão do 
pagamento da taxa de justiça inicial e subsequente dá 
lugar à aplicação das cominações previstas na lei do 
processo. 
Quando o problema surge em sede de 1ª instância e 
na fase de apresentação de prova para julgamento, 
como é o caso dos autos, devemos ter em atenção a 
cominação prevista no art. 512º-B do CPC. 
Diz este normativo: 
 
1 - Sem prejuízo do disposto quanto à petição inicial e 
à contestação, se o documento comprovativo do 
pagamento da taxa de justiça subsequente………… não 
tiver sido junto ao processo no momento definido para 
esse efeito, a secretaria notifica o interessado para, no 
prazo de 10 dias, efectuar o pagamento omitido, 
acrescido de multa de igual montante…………. 
2 - Sem prejuízo do prazo concedido no número 
anterior, se, no dia da audiência final…………., não tiver 
sido junto ao processo o documento comprovativo do 
pagamento da taxa de justiça subsequente e da 
multa………, o tribunal determina a impossibilidade de 
realização das diligências de prova que tenham sido ou 
venham a ser requeridas pela parte em falta 
(sublinhado nosso). 
 
Ora, da conjugação das normas referenciadas, resulta 
claro que à parte compete comprovar o pagamento da 
taxa de justiça subsequente no prazo de 10 dias a 
contar da notificação para a audiência final, e que, se 
não o fizer, tem dez dias para a pagar acrescida de 
multa, a contar da notificação que para o efeito a 
secretaria lhe fará. 
Se, chegado o dia da produção de prova, não pagar, 
tanto a taxa de justiça aplicável, como a consequente 
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multa por não pagamento atempado, fica impedida de 
produzir a prova que pretende. 
No entanto, a lei concede a possibilidade de produzir 
prova mesmo sem ter sido paga a taxa de justiça, 
desde que, no dia da audiência final, junte documento 
comprovativo desse pagamento, conforme resulta da 
expressão inicial “Sem prejuízo do prazo concedido no 
número anterior,....................” inserida no n.º 2 do 
citado artigo processual. 
Esta expressão tem de ser entendida como a 
concessão, em última oportunidade, de a parte faltosa 
pagar e evitar assim a impossibilidade de produção de 
prova. 
Isto mesmo vem explicado por Lopes do Rego, em 
Comentários ao CPC, 2ª ed., pág. 449 e 450, 
afirmando que se regulamentam aqui as sanções 
tributárias e processuais cominadas à parte por não 
satisfação tempestiva da taxa de justiça subsequente 
devida nos termos do art. 26º do CCJ e que o n.º 2 
prevê a sanção processual aplicável ao não pagamento 
de tal sanção até ao momento em que se deva realizar 
a audiência final, dando origem a impossibilidade, por 
determinação judicial, de realização das diligências de 
prova que tenham sido ou venham a ser requeridas 
pela parte em falta. 
Também Salvador da Costa, CCJ, Anotado e 
Comentado, 8ª ed., pág. 215, explica, para o caso 
aqui em apreço, que, no dia da audiência final ……….., 
depois do decurso do prazo acima referido, não está 
junto ao processo documento comprovativo do 
pagamento da taxa de justiça subsequente e da multa 
ou ……………., então o juiz profere despacho declarativo 
de que não são produzidas as diligências de prova 
requerida ou sugeridas pelo faltoso. 
 
Estas normas foram introduzidas pelo DL n.º 
324/2003 de 27 de Dezembro e como vemos têm 
aplicação concreta ao caso dos autos. 
E atenta as finalidades das alterações introduzidas por 
este decreto lei e mais concretamente do art. 28º do 
CCJ, que transpôs para o domínio da lei processual o 
problema das sanções por omissão do pagamento das 
taxas de justiça inicial e subsequente, bem como da 
respectiva multa, consideramos que não podem surgir 
dúvidas sobre o mecanismo que vem imposto, dado 
que, de forma linear, o art. 512º-B fixa estabelece 
todos os caminhos e patamares a que obedecem. 
E embora, inicialmente, se possa considerar a sanção 
como violenta, mais ainda quando se refere 
exclusivamente à falta do pagamento da multa, ao 
impor a impossibilidade de produção de prova, 
consideramos que, dadas as oportunidades de 
pagamento que concede à parte, com prorrogação de 
tempo e prazos, a mesma se mostra adequada. 
Dar mais oportunidades a uma parte faltosa e relapsa 
para, já em fase de julgamento, proceder ao 
pagamento, seria estar a confundir tanto a função de 
um tribunal - art. 2º n.º 1 e 2, art. 3º-A do CPC - 
como a da intervenção da parte no processo - artigos 
266º e 266ºA do CPC -. 
Foi também isso, seguramente, que a lei visou 
proteger, tanto mais que, de forma conjuntiva, o art. 
512-B n.º 2, estabelece tal sanção para a não junção 
ao processo do documento comprovativo do 
pagamento da taxa de justiça subsequente e da multa. 
Ou seja, o n.º 2 do art. 512º-B do CPC prevê sanção 
igual tanto para o não pagamento da taxa de justiça 
subsequente como do não pagamento da respectiva 
multa do montante e no prazo fixado, determinando, 
de igual forma, a impossibilidade de realização das 
diligências de prova, quer faltem os dois pagamentos, 
quer falte um ou outro desses pagamentos (taxa de 
justiça subsequente e/ou multa). 
 
Mas o n.º 2 do citado artigo fala em “………..se, dia da 
audiência final……...” 

O tribunal a quo entende que a lei é clara, pois fala em 
dia da audiência final, e não no início da audiência de 
julgamento. 
Ora, ressalvando sempre melhor entendimento, 
consideramos que, contrariamente ao entendido pelo 
tribunal agravado, será este último o sentido a dar à 
expressão dia da audiência final.  
É que a lei ressalva não apenas o dia da audiência de 
julgamento mas introduz-lhe o termo final, querendo 
dizer que apenas se aplica no inicio da última 
audiência de julgamento. 
 
Ora, pensamos mesmo que o tribunal a fls. 269, 
quando informa que o requerimento da autora foi 
entregue às 10,35h do dia 15 de Maio e pela acta da 
audiência verificamos que o seu início foi às 10,40h, 
ou seja, 1 hora e 10 minutos após a hora indicada 
como sendo a inicialmente marcada, para as 9,30h e 
afirma que «informou a autora da falta da junção do 
comprovativo do pagamento da multa, tendo-lhe sido 
concedidos momentos para a autora analisasse a 
questão e sobre ela tomasse a posição que entendesse 
adequada», quis proceder com um sentido, o 
adequado, que depois se não mostra expresso. 
Quer dizer, o tribunal tem um comportamento sensato 
e correcto ao adiar o início do julgamento e informa a 
autora da falta da junção do documento comprovativo 
do pagamento da multa, dando-lhe tempo para 
analisar a questão e tomar posição. 
E ao actuar assim devia levar o problema até ás 
últimas consequências e permitir a passagem de guias 
e o pagamento imediato da multa. 
Isto porque, neste espaço de tempo, a autora requer a 
passagem de novas guias para proceder ao seu 
pagamento e depois o tribunal profere despacho em 
que indefere esse requerimento com fundamento em 
que, sendo já 10,40h, quando o julgamento estava 
marcado para a 9,30h e não tendo efectuado o 
pagamento da multa atempadamente, inicia a 
audiência, cinco minutos após a entrada desse 
requerimento, impossibilitando deste modo que a 
autora produzisse prova. 
 
O certo é que, independentemente destas decisões, 
com sentido eventualmente opostos, temos para nós 
que quando a lei fala em dia da audiência final quer 
significar não o dia e hora que está previamente 
designado, não só o início da audiência final, mas 
mais, do efectivo início da audiência final, da abertura 
efectiva da audiência final.  
Há que se ter aqui uma visão formal da aberta da 
audiência, de atender ao momento da sua abertura 
É que estamos processualmente na presença de 
momentos diferentes, o da marcação do julgamento 
do art. 155º e o da abertura da audiência de 
julgamento do n.º 1 do art. 651º e 652º, todos do 
CPC.  
Quer dizer, até este segundo momento, da abertura 
da audiência final, segundo a melhor interpretação a 
dar ao n.º 2 do art. 512º-B do CPC, atendendo 
inclusive à terminologia usada de “sem prejuízo do 
prazo concedido……….”, pensamos que poderá a parte 
pagar tanto a taxa de justiça subsequente como a 
multa pelo não pagamento atempado ou apenas esta, 
caso tenha efectuado antes o pagamento que deu 
origem à multa, juntando documento comprovativo 
para tal. 
 
Atentemos agora, novamente, como se passaram as 
coisas. 
 
- Em 21 de Dezembro de 2005 foi marcado o dia 15 de 
Maio de 2006, pelas 9,30 horas, para a realização do 
julgamento. 
- Em 4 de Janeiro de 2006, foi dado conhecimento à 
mandatária da A., por notificação, da data designada. 
- Em 2 de Fevereiro de 2006 a autora vem juntar 
documento comprovativo do pagamento da taxa de 
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justiça subsequente e vem pedir que seja relevada a 
multa devida pela tardia junção do documento 
comprovativo do pagamento da taxa de justiça. 
- Em 3 de Maio de 2006, o tribunal reduz a multa pelo 
pagamento tardio da taxa de justiça subsequente para 
1 UC, nos termos do n.º 1 do art. 512º-B e 145º n.º 
7, ambos do CPC. 
- Em 19 de Abril de 2006, a secretaria notifica a 
autora, oficiosamente, para pagar a multa aplicada e 
com a cominação de ser determinado pelo tribunal a 
impossibilidade de realização de diligências de prova - 
fls. 221 e 222 -, caso não pagasse, indicando-se a 
data limite desse pagamento, qual seja de 4 de Maio 
de 2006. 
Reforce-se que o julgamento estava marcado para 15 
de Maio de 2006. 
- No dia do julgamento, ou seja, a 15 de Maio de 
2006, a autora, após chamada de atenção do tribunal 
para a falta de pagamento da multa, requer, pelas 
10,35h, a imediata passagem de guias para 
pagamento da multa em falta (fls. 223). 
- Explica o Sr. Juiz a quo (fls. 268), facto não 
desmentido pela autora, que tal requerimento foi 
recebido no tribunal pelas 10,35 horas, considerando, 
no entanto, que o foi já depois do início da audiência, 
dada que se havia designado a hora de 9,30m, não 
havendo lugar, por isso, à emissão de novas guias, 
apesar de ter sido concedido à autora momentos para 
analisar o problema surgido. 
- A audiência de julgamento tem início pelas 10,40h 
(fls. 242). 
- Face ao não pagamento, profere o tribunal o 
despacho em análise no recurso. 
 
Da conjugação destes factos resulta, resumidamente, 
que na hora inicialmente marcada para se iniciar a 
produção de prova em audiência de discussão e 
julgamento, pelas 9,30 horas, do dia 15-5-2006, a 
autora ainda não tinha junto ao processo o documento 
comprovativo do pagamento da multa da taxa de 
justiça aplicada por pagamento extemporâneo da taxa 
de justiça subsequente, apesar da notificação que 
recebera da secretaria ao abrigo do n.º 1 do referido 
artigo 512º-B. 
Deste modo e contrariamente ao afirmado pela autora, 
podemos concluir que pela secretaria foi cumprido o 
n.º 1 do art. 512º-b do CPC. 
 
Para além deste facto, resulta também que, 
terminando o prazo de pagamento da multa em atraso 
a 4 de Maio de 2006, portanto 11 dias antes do dia 
designado para início do julgamento, a 15-5-2006, 
logicamente que já não estava a decorrer o prazo 
resultante da notificação feita pela Secretaria para 
efectuar o pagamento daquela multa, concedido nos 
termos do nº 1 do art. 512-B do C.P.C. 
Nesse mesmo dia (15-5), verificado pelo tribunal essa 
falta, concede o tribunal prazo à autora para pagar, 
procedimento que consideramos, como afirmamos já, 
de adequado, dado o conteúdo das normas dos artigos 
- 265º - promover diligências necessárias para o 
normal prosseguimento da acção -, 266º n.º 1 e 4 - 
procura da justa composição do litígio e remoção de 
obstáculos que dificultem o cumprimento do ónus de 
prova -, 266º-A - dever de cooperação -. 
Assim, vindo a autora a requerer a passagem imediata 
de guias para esse pagamento, pelas 10,35, portanto 
antes do início de facto da audiência de julgamento e 
tendo sido tal pretensão indeferida por se considerar 
que a audiência tinha já tido o seu início, quando tal 
não corresponde à realidade evidenciada pelos 
documentos, dado que na acta consta que o seu início 
foi às 10,40h. 
Logo, perante o entendimento desta norma e que 
acima perfilhamos, consideramos que o tribunal 
determinou incorrectamente a impossibilidade de 
realização das diligências de prova requeridas, ou 
seja, a audição das testemunhas indicadas e presentes 

pela autora, conforme resulta da parte final do 
disposto no nº 2 do art. 512º-B referido, uma vez que 
foi requerido ainda o tempo o pagamento da multa em 
falta. 
Isto porque, apesar de a autora ter sido notificada pela 
Secretaria, oficiosamente, perante o despacho de fls. 
220, para proceder ao pagamento da multa por 
pagamento tardio da taxa de justiça subsequente no 
prazo de 10 dias e não o tendo feito, deveria o 
tribunal, perante estes factos, ordenar a passagem de 
novas guias para o mesmo efeito, naquele momento e 
para pagamento imediato, uma vez que com as 
anteriores guias, por esgotado o prazo de pagamento, 
não podia já efectuá-lo. 
Em conclusão, consideramos que, tendo o 
requerimento sido apresentado pelas 10,35, quando 
ainda se não tinha iniciado efectivamente a audiência 
de julgamento que, segundo a acta, ocorreu pelas 
10,40h, ainda estava em tempo a autora de requerer 
a passagem imediata das guias, pagá-las na hora 
(imediatamente) e dar-se, então, início à audiência de 
julgamento. 
 
Podemos então formular as seguintes conclusões: 
 
- O n.º 2 do art. 512º-B do CPC não sanciona de 
forma diferente o pagamento da taxa de justiça 
subsequente e da respectiva multa pelo não 
pagamento atempado, determinando, de igual forma, 
a impossibilidade de realização das diligências de 
prova, quer falte ambos ou/e um ou outro dos 
pagamentos. 
- Quando este normativo fala em dia da audiência 
final, quer significar até ao início efectivo da audiência 
final, até à sua abertura formal. 
 
Deste modo, o despacho, por censurável, não deve ser 
mantido. 
 
Esta irregularidade cometida, por influenciável no 
exame e decisão da causa, determina a nulidade do 
acto praticado - art. 201º e 202º do CPC -. 
Esta nulidade acarreta a anulação de todos os actos 
posteriores que dele dependa em absoluto - n.º 2 do 
art. 201º do CPC - 
Deste modo, anula-se o despacho constante da 
audiência de julgamento de fls. 204, anulando-se 
todos os subsequentes - julgamento, produção de 
prova e sentença, indemnização por má-fé, etc. -, 
devendo ser substituído por outro em que defira o 
pedido constante do requerimento de fls. 223, - 
passagem de guias para pagamento imediato da multa 
em falta -, procedendo-se, caso haja pagamento, a 
novo julgamento, já com audição da prova da autora. 
 
IV - II - Da Apelação 
 
Perante esta decisão, fica prejudicado a análise do 
recurso de apelação, concretamente, da condenação 
da autora em multa e indemnização, como litigante de 
má-fé. 
 
* 
 
V - Decisão 
 
Nos termos e pelas razões acima expostas, acorda-se 
em: 
- dar provimento ao agravo e revogar a decisão 
recorrida; 
- não se conhecer da apelação. 
- sem custas 
 

* 
 
Porto, 22/09/2008 
Rui de Sousa Pinto Ferreira 
Joaquim Matias de Carvalho Marques Pereira 
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Manuel José Caimoto Jácome 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6124 
 
 
RECURSO de APELAÇÃO Nº 4993/08 
 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
I – RELATÓRIO 
 
1- No Tribunal da Comarca de Ovar, as Autoras 
B………., C………., D………., E………., F………., G………., 
H………. e I………., instauraram, em 28/2/2007, acção 
especial de insolvência contra “J………., Lda”, com sede 
na Rua ………., …, ………, requerendo a declaração de 
insolvência da requerida.  
Alegam, para tanto e em síntese, que, tendo sido 
admitidas para trabalhar sob as ordens, direcção de 
fiscalização da requerida, nas datas que alegam, 
detendo em Maio de 2006 as categorias profissionais 
que referem, parte da retribuição desse mês não lhes 
foi paga, pelo que, por cartas registadas com aviso de 
recepção expedidas a 4 de Julho de 2006, que 
comunicaram à Inspecção Geral do Trabalho, 
notificaram a requerida de que suspendiam os 
respectivos contratos de trabalho, ao abrigo do 
disposto no art° 303° da Lei n° 35/2004; até ao dia 1 
de Setembro de 2006, a requerida não lhes pagou 
parcialmente as retribuições do mês de Maio, nem a 
do subsequente mês de Junho e 13 dias do mês de 
Julho, pelo que, por cartas registadas datadas de 1 de 
Setembro de 2006, por ela recepcionadas a 6 de 
Setembro, com fundamento na falta de pagamento 
das retribuições, notificaram a requerida que 
rescindiam os contratos de trabalho com justa causa - 
art° 364°, n° 2, da Lei citada -, facto de que também 
deram conhecimento à Inspecção Geral do Trabalho; 
até à presente data encontram-se em divida pela 
requerida as referidas retribuições, exceptuando o 
pagamento efectuado à 2 requerente da parte do 
salário do mês de Maio, assim como os subsídios de 
alimentação, férias e subsídios de férias vencidos em 1 
de Janeiro de 2006, e os proporcionais de férias e 
subsídios de férias e de Natal referentes ao ano de 
2006, tudo no montante global de 113.659,60 €, 
acrescido de juros de mora; desconhecem se a 
requerida ainda se encontra em laboração, já que nas 
mesmas instalações funciona uma outra empresa dos 
mesmos sócios, mas, se ainda labora, o seu 
movimento comercial é quase inexistente e o valor das 
máquinas, equipamentos e instrumentos de trabalho 
ou materiais, é insuficiente para pagamento das 
quantias que lhes são devidas, desconhecendo se 
existem outros bens, mas tem dívidas para com a 
segurança social e finanças, não sendo, por isso, 
economicamente viável. 
 
2- Citada a requerida, apresentou defesa por 
excepção, invocando a incompetência, em razão da 
matéria, do Tribunal, com o fundamento de que, 
alegando as requerentes terem rescindido os contratos 
invocando justa causa, tem a mesma de ser declarada 
pelo Tribunal do Trabalho, o qual é também 
competente para decidir do quantum da sua 
responsabilidade na satisfação dos créditos 
reclamados, que não são ainda liquidos e exigíveis, e 
por impugnação, designadamente aduzindo que pagou 
já às requerentes, de forma faseada, a totalidade dos 
salários referentes ao mês de Maio, e que a sua 
situação financeira foi afectada, em finais do ano de 
2004, quando uma parte dos seus trabalhadores, 
entre os quais se incluem as requerentes, tiveram 

actividades persecutórias em relação aos demais 
trabalhadores, o que provocou mal estar no seu seio, 
que se reflectiu em índices de produtividade inferiores 
ao normal e que tivesse de reduzir o número dos seus 
empregados, com pagamento de indemnizações que 
se reflectiram nos resultados do ano de 2005 e a 
impedem de recuperar financeiramente, situação que 
se agravou em 2006, quando um dos seus clientes 
reduziu substancialmente o volume de compras, o que 
motivou o não pagamento atempado dos salários a 
alguns trabalhadores; ainda assim, a crise financeira 
encontra-se em vias de ser ultrapassada, porque tem 
os salários dos trabalhadores ao serviço em dia e nada 
deve a fornecedores e ao fisco, fez um acordo de 
pagamento em prestações com um dos seus dois 
únicos credores (120 prestações com inicio em Janeiro 
de 2007) e já negociou outro com a segurança social; 
apesar de trabalhar essencialmente a feitio, tem 
registadas duas marcas, que granjearam grande 
popularidade e notoriedade no estrangeiro, 
encontrando-se em negociações para as vender, o que 
lhe permitirá um encaixe financeiro que espera 
superior a 150.000 €, que destinará à regularização da 
dívida à segurança social e dos créditos salariais que 
assistirem às aqui requerentes, estando mesmo na 
disposição de os admitir ao seu serviço.  
Termina pela procedência da oposição e pela 
improcedência do pedido de insolvência. 
 
3- Designado dia para a audiência de julgamento, na 
qual as requerentes pediram a concessão de prazo 
para se pronunciarem sobre a excepção deduzida pela 
requerida, que lhes foi concedido sem oposição da 
requerida, e decorrido o qual se pronunciaram pela 
sua improcedência, veio a ser proferido 
saneador/sentença que, ao apreciar os pressupostos 
de validade e regularidade da instância, entendeu que 
a excepção invocada pela requerida dizia respeito ao 
pressuposto processual de legitimidade e não de 
competência material do tribunal e julgou verificada a 
excepção dilatória de ilegitimidade das requerentes, 
indeferindo o pedido de declaração de insolvência da 
requerida. 
 
4- Inconformadas, apelaram as requerentes para esta 
Relação que por Acórdão de 10 de Janeiro de 2008 
revogou a decisão recorrida e ordenou que a acção 
prosseguisse os seus termos legais. 
 
5 – O processo prosseguiu termos elaborando-se 
despacho saneador, tendo sido também seleccionada a 
matéria de facto assente e controvertida, a qual não 
mereceu qualquer reclamação (fls. 271 a 276). 
Observado o legal formalismo procedeu-se a 
julgamento tendo a matéria quesitada merecido as 
respostas que constam do despacho de fls. 286 a 289, 
o qual não foi objecto de reclamações. 
Posteriormente foi proferida sentença (fls. 290 a 298) 
que julgou a presente acção improcedente e, em 
consequência, não declarou a requerida como 
insolvente. 
 
6 – Apelaram de novo as Autoras, nos termos de fls. 
311 a 318, formulando as seguintes conclusões: 
1ª- O objecto do presente recurso e a única questão 
que aqui se coloca é saber se a factualidade alegada 
pelas recorrentes e apurada e dada como provada pelo 
tribunal “a quo” é ou não bastante para 
preenchimento dos factos-indice exigidos para que 
seja decretada a insolvência da ora recorrida, o que 
estamos em crer que sim.  
2ª- O que releva e revela a situação de insolvência é a 
impossibilidade de satisfazer obrigações que, pelo seu 
significado no conjunto do passivo do devedor, ou 
pelas próprias circunstâncias do incumprimento, 
evidenciam a impotência, para o obrigado, de 
continuar a satisfazer a generalidade dos seus 
compromissos.  
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3ª- A situação de insolvência definida no art. 3° n. 1 
do CIRE é o único pressuposto objectivo da declaração 
de insolvência, havendo factos que, pela experiência 
da vida, manifestam a impossibilidade de o devedor 
cumprir as suas obrigações. Tais factos estão 
enunciados nas diversas alíneas do n.° 1 do art. 20° 
do CIRE e são correntemente designados por factos-
índice ou presuntivos da insolvência, através dos quais 
a situação de insolvência se manifesta ou exterioriza.  
4ª- A verificação de qualquer um dos factos-índice 
permite presumir a situação de insolvência do devedor 
e a verificação de, pelo menos, um daqueles factos, é 
condição necessária para a iniciativa processual dos 
sujeitos mencionados no mesmo normativo.  
5ª- Após, cabe ao devedor ilidir a presunção que 
emana do facto-índice, trazendo ao processo factos e 
circunstâncias probatórias de que não está insolvente.  
6ª- O incumprimento de só alguma ou algumas 
obrigações apenas constitui facto- índice quando, 
pelas suas circunstâncias, evidencia a impossibilidade 
de pagar, devendo o requerente, então, juntamente 
com a alegação de incumprimento, trazer ao processo 
essas circunstâncias, das quais seja razoável, uma vez 
demonstradas, deduzir a penúria generalizada. 
7ª- Nos presentes autos resultou provado que as 
recorrentes eram trabalhadoras ao serviço da 
recorrida e que, não obstante estarem a trabalhar ao 
serviço desta, não receberam pontualmente o salário 
de Maio de 2006, assim como não receberam a 
retribuição de Junho, dos 13 dias de Julho de 2006, de 
subsidio de alimentação de Maio, Junho e Julho de 
2006, assim como os direitos inerentes à cessação do 
contrato de trabalho. 
8ª- Esta situação de incumprimento por parte da ora 
recorrida verificou-se em relação a oito das sua 
trabalhadoras, aqui recorrentes, e mais grave do que 
isso, verificou-se numa altura em que, conforme 
resulta da matéria dada como provada, a recorrida 
sempre esteve em laboração permanente e contínua. 
9ª- Assim, há uma dívida para com as recorrentes, 
trabalhadoras ao serviço da recorrida, e essa dívida 
“formou-se” numa altura em que as recorrentes 
sempre estiveram a trabalhar para a recorrida até à 
data em que suspenderam a sua prestação de trabalho 
- 13 de Julho de 2006 -, sendo que, e até essa data 
não lhes foi paga a retribuição do trabalho prestado 
em Maio e Junho de 2006, tudo, repete-se, não 
obstante a empresa recorrida estar a trabalhar e, 
supostamente, a gerar riqueza para, pelo menos, 
pagamento dos salários. 
10ª- Uma empresa só produz recorrendo aos seus 
trabalhadores, mas se uma empresa, que tem os 
trabalhadores a trabalhar para si e não tem 
capacidade económica para pagar a contrapartida 
desta prestação de trabalho, não tem, salvo o devido 
respeito, qualquer capacidade financeira para 
pagamento da generalidade das suas obrigações e não 
se encontra solvente.  
11ª- Está assim preenchido, claramente, o facto índice 
referido no n.º 1, al. b) do art. 20° do CIRE, pois a 
recorrida faltou ao cumprimento das obrigações que 
tinha para com as recorrentes e faltou ao 
cumprimento dessa obrigação quando se encontrava 
em laboração contínua, em produção, e, como tal, a 
gerar e a produzir riqueza. Estas circunstâncias: o 
facto de uma empresa estar a trabalhar e não pagar 
as retribuições aos seus trabalhadores, é 
manifestamente reveladora da impossibilidade da 
recorrida satisfazer pontualmente as suas obrigações 
assumidas, nesta caso, para com as recorrentes. 
12ª- Preenchido que está este facto-índice, as 
recorrentes cumpriram com o ónus que lhes competia: 
alegar e provar factos que, indiciária e sumariamente 
preenchessem tal facto índice, sendo que nada mais 
lhes é exigido. 
13ª- Alegado e provado que está tal facto índice, 
compete à recorrida fazer prova da sua solvência, 
sendo que, a Meritíssima Juiz do Tribunal “a quo”, não 

teve tal regra em linha de conta, pois que, e conforme 
consta da sua decisão, bastou-se com o facto de se ter 
dado como provado que a empresa recorrida está e 
esteve em laboração contínua para que o tribunal não 
a considerasse em situação de insolvência, posição 
com a qual não podem as recorrentes concordar: a 
recorrida esteve e está em laboração, mas mesmo 
assim não pagou, nem naquela data nem até à 
presente data as quantias devidas às recorrentes!!! 
14ª- Competia à recorrida o ónus da prova da sua 
solvência, baseando-se, para o efeito, na escrituração 
legalmente obrigatória, devidamente organizada e 
arrumada. Como resulta dos autos a recorrida não 
conseguiu fazer prova por tal meio, pois que não 
juntou aos mesmos a escrituração legalmente 
obrigatória, devidamente organizada e arrumada.  
15ª- Assim como, em sede de Audiência de 
Julgamento, não apresentou qualquer testemunha 
nem logrou, por qualquer outro modo, fazer prova da 
sua solvência, o que denota um absoluto desinteresse 
sobre o desfecho da acção. 
16ª- Não conseguiu a recorrida ilidir a presunção de 
verificação da situação de insolvência, como lhe 
competia.  
17ª- Destarte, não havia outra decisão a tomar pelo 
Tribunal “a quo”, senão a de decretar a recorrida em 
situação de insolvência, pois que as recorrentes 
fizeram prova dos requisitos necessários para 
preenchimento do facto índice previsto na al. b) do 
art.º 20 e no n.º 1 do art. 30 do CIRE, sendo que a 
recorrida não conseguiu ilidir tal presunção pois que 
nenhuma prova fez.  
18ª- Ao decidir como decidiu, a sentença recorrida 
violou, entre outros, os art.º 1°, art.º 30, n.º 1, art.º 
20°, 1, b) e art.º 30, n.º 3 e 4 todos do CIRE. 
Conclui pedindo que seja dado provimento ao recurso, 
revogando-se a sentença recorrida, a qual deverá ser 
substituída por outra que decrete a situação de 
insolvência da requerida. 
 
7 - Contra-alegou a requerida batendo-se pela 
confirmação do julgado. 
 
II - FACTUALIDADE PROVADA 
Encontram-se provados os seguintes factos: 
1. As requerentes foram admitidas pela requerida, 
para trabalhar sob as suas ordens, direcção e 
fiscalização. 
2. As requerentes desempenhavam as suas funções no 
estabelecimento da requerida sito na Rua ………., nº …, 
freguesia de ………., concelho de Ovar. 
3. A requerente B………. tinha como categoria 
profissional “Preparador de montagem de 1ª, 
auferindo um salário mensal de 440,00€, e no 
exercício das suas funções competia-lhe executar 
serviço de mesa e máquina. 
4. A requerente C………. tinha como categoria 
profissional “Gaspeador de 2ª”, auferindo um salário 
mensal de 425,00€, e no exercício das suas funções 
competia-lhe executar serviço de meter ilhós. 
5. A requerente D………. tinha como categoria 
profissional “Gaspeador de 1ª”, auferindo um salário 
mensal de 440,00€, e no exercício das suas funções 
competia-lhe executar serviço de máquina. 
6. A requerente E………. tinha como categoria 
profissional “Gaspeador de 1ª”, auferindo um salário 
mensal de 440,00€, e no exercício das suas funções 
competia-lhe executar serviço de máquina. 
7. A requerente F………. tinha como categoria 
profissional “Gaspeador de 1ª”, auferindo um salário 
mensal de 440,00€, e no exercício das suas funções 
competia-lhe executar serviço de máquina. 
8. A requerente G………. tinha como categoria 
profissional “Preparador de Montagem de 2ª”, 
auferindo um salário mensal de 425,00€, e no 
exercício das suas funções competia-lhe executar 
serviço de mesa e máquina. 
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9. A requerente H………. tinha como categoria 
profissional “Acabador de 2ª”, auferindo um salário 
mensal de 425,00€, e no exercício das suas funções 
competia-lhe limpar obra e meter a obra em caixa. 
10. A requerente I………. tinha como categoria 
profissional “Preparador de montagem de 2ª”, 
auferindo um salário mensal de 425,00€, e no 
exercício das suas funções competia-lhe cozer strobel. 
11. As requerentes eram e são sócias do K………., dos 
Distritos de Aveiro e Coimbra. 
12. A requerida era e é associada da L………. . 
13. Em 1 de Setembro de 2006, as requerentes 
enviaram cartas registadas à requerida, nas quais a 
notificavam da rescisão do contrato de trabalho, com 
fundamento na falta de pagamento pontual de 
retribuição, nos termos que constam dos docs juntos a 
fls. 41 a 79 cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido. 
14. A requerida recebeu as mencionadas cartas em 6 
de Setembro de 2006.  
15. A requerente B………. foi admitida ao serviço há 
não menos de 30 anos. 
16. A requerente C………. foi admitida ao serviço em 6 
de Setembro de 1988. 
17. A requerente D………. foi admitida ao serviço em 1 
de Janeiro de 1973. 
18. A requerente E………. foi admitida ao serviço em 9 
de Abril de 1973.  
19. A requerente F………. foi admitida ao serviço em 1 
de Novembro de 1976.  
20. A requerente G………. foi admitida ao serviço em 1 
de Outubro de 1979. 
21. A requerente H………. foi admitida ao serviço em 30 
de Janeiro de 1989.  
22. A requerida não pagou às requerentes, no mês de 
Maio de 2006 - com excepção da segunda requerente 
- parte da retribuição referente ao referido mês de 
Maio. 
23. E foi devido ao facto aludido em 22. que as 
requerentes, através de cartas registadas com avisos 
de recepção datadas de 4 de Julho de 2006, 
notificaram a requerida e a Inspecção Geral de 
Trabalho, de que suspendiam o contrato de trabalho, 
com fundamento na falta de pagamento pontual de 
retribuição. 
24. Até 1 de Setembro de 2006 mantinham-se em 
dívida os retroactivos do mês de Maio e a retribuição 
referente a Junho e 13 dias de Julho de 2006. 
25. A requerida não pagou às requerentes o montante 
de subsídio de alimentação referente aos meses de 
Maio, Junho e Julho de 2006. 
26. A requerida não pagou às requerentes o montante 
devido a título de férias e subsídio de férias vencido 
em 1 de Janeiro de 2006. 
27. A requerida não pagou às requerentes o montante 
devido a título de proporcionais de férias, subsídio de 
férias e subsídio de Natal referentes ao trabalho 
prestado em 2006. 
28. A requerida não pagou às requerentes nenhuma 
quantia a título de indemnização pela antiguidade. 
29. A requerida foi interpelada para proceder ao 
pagamento em Setembro de 2006. 
30. A requerida é devedora das requerentes em 
montante não inferior a 54.094,58€, devendo 
respectivamente a: 
a) B……….: montante não inferior a 8.403,33€; 
b) C……….: montante não inferior a 6.019,75€; 
c) D……….: montante não inferior a 7.340,00€; 
d) E……….: montante não inferior a 7.340,00€; 
e) F……….: montante não inferior a 8.616,00€; 
f) G……….: montante não inferior a 8.347,25€; 
g) H……….: montante não inferior a 5.833,50€; 
h) I……….: montante não inferior a 2.194,75€; 
31. A requerida esteve e está em laboração industrial 
contínua. 
 
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 de que cumpre conhecer e decidir é a 
seguinte: 
1ª- A factualidade provada é ou não suficiente para 
que seja decretada a insolvência da requerida? 
 
Vejamos 
Atento o disposto no artigo 1º do Código da 
Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) o 
processo de insolvência é um processo de execução 
universal que tem como finalidade a liquidação do 
património de um devedor insolvente e a repartição do 
produto obtido pelos credores, ou a satisfação destes 
pela forma prevista num plano de insolvência, que 
nomeadamente se baseie na recuperação da empresa 
compreendida na massa insolvente. 
Ora, estabelece o art. 3º nº 1 do Código da 
Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) que 
“É considerado em situação de insolvência o devedor 
que se encontre impossibilitado de cumprir as suas 
obrigações vencidas”. 
E nos termos do artigo 20º nº 1 do Código da 
Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) “A 
declaração de insolvência de um devedor pode ser 
requerida por quem for legalmente responsável pelas 
suas dívidas, por qualquer credor, ainda que 
condicional e qualquer que seja a natureza do seu 
crédito, ou ainda pelo Ministério Público, em 
representação das entidades cujos interesses lhe estão 
legalmente confiados, verificando-se algum dos 
seguintes factos: 
a) Suspensão generalizada do pagamento das 
obrigações vencidas; 
b) Falta de cumprimento de uma ou mais obrigações 
que, pelo seu montante ou pelas circunstâncias do 
incumprimento, revele a impossibilidade do devedor 
satisfazer pontualmente a generalidade das suas 
obrigações; 
c) Fuga do titular da empresa ou dos administradores 
do devedor ou abandono… 
d) Dissipação, abandono, liquidação apressada ou 
ruinosa de bens e constituição fictícia de créditos; 
e) Insuficiência de bens penhoráveis para o 
pagamento do crédito do exequente verificada em 
processo executivo movido contra o devedor; 
f) Incumprimento de obrigações previstas em processo 
de insolvência… 
g) Incumprimento generalizado, nos últimos seis 
meses de dívidas de algum dos seguintes tipos: 
i) Tributárias; 
ii) De contribuições e quotizações para a segurança 
social; 
iii) Dívidas emergentes de contrato de trabalho, ou da 
violação ou cessação deste contrato; 
iv) Rendas de qualquer tipo de locação, incluindo 
financeira, prestações do preço da compra ou de 
empréstimo garantido pela respectiva hipoteca, 
relativamente a local em que o devedor realize a sua 
actividade ou tenha a sua sede ou residência. 
h) Sendo o devedor uma das entidades referidas no nº 
2 do art. 3º, manifesta superioridade do passivo sobre 
o activo segundo o último balanço aprovado, ou atraso 
superior a nove meses na aprovação e depósito das 
contas, se a tanto estiver legalmente obrigado…”. 
Podemos ler no preâmbulo do Decreto-Lei nº 53/2004, 
de 18 de Março, que aprovou o CIRE, (pontos 3 e 6) 
que “O objectivo precípuo de qualquer processo de 
insolvência é a satisfação, pela forma mais eficiente 
possível, dos direitos dos credores…. 
A vida económica e empresarial é vida de 
interdependência, pelo que o incumprimento por parte 
de certos agentes repercute-se necessariamente na 
situação económica e financeira dos demais. 
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(…) é sempre a vontade dos credores a que comanda 
todo o processo. (…) Aos credores compete decidir se 
o pagamento se obterá por meio da liquidação integral 
do pagamento do devedor, nos termos do regime 
disposto no Código ou nos de que constem de um 
plano de insolvência que venham a aprovar, ou 
através da manutenção em actividade e 
reestruturação da empresa, na titularidade do devedor 
ou de terceiros, nos moldes também constantes de um 
plano. 
A primazia que efectivamente existe, não é demais 
reiterá-lo, é a da vontade dos credores, enquanto 
titulares do principal interesse que o direito concursal 
visa acautelar: o pagamento dos respectivos créditos, 
em condições de igualdade quanto ao prejuízo 
decorrente de o património do devedor não ser, à 
partida e na generalidade dos casos, suficiente para 
satisfazer os seus direitos de forma integral”. 
Por último importa ter em atenção a parte final do nº 
19 do referido preâmbulo, no qual se pode ler 
“Expressamente se afirma, todavia, que o devedor 
pode afastar a declaração de insolvência não só 
através da demonstração de que não se verifica o 
facto indiciário alegado pelo requerente, mas também 
mediante a invocação de que, apesar da verificação do 
mesmo, ele não se encontra efectivamente em 
situação de insolvência, …”. 
Sendo este o direito aplicável importa relembrar os 
factos essenciais e face aos quais cumpre decidir se a 
requerida deve ou não ser considerada insolvente. 
Tais factos são os seguintes: 
A requerida não pagou às requerentes, no mês de 
Maio de 2006 - com excepção da segunda requerente 
- parte da retribuição referente ao referido mês de 
Maio. 
Devido a esse facto as requerentes, através de cartas 
registadas com avisos de recepção datadas de 4 de 
Julho de 2006, notificaram a requerida e a Inspecção 
Geral de Trabalho, de que suspendiam o contrato de 
trabalho, com fundamento na falta de pagamento 
pontual de retribuição. 
Até 1 de Setembro de 2006 mantinham-se em dívida 
os retroactivos do mês de Maio e a retribuição 
referente a Junho e 13 dias de Julho de 2006.  
A requerida não pagou às requerentes o montante de 
subsídio de alimentação referente aos meses de Maio, 
Junho e Julho de 2006. 
A requerida não pagou às oito requerentes o montante 
devido a título de férias e subsídio de férias vencido 
em 1 de Janeiro de 2006. 
A requerida não pagou às requerentes o montante 
devido a título de proporcionais de férias, subsídio de 
férias e subsídio de Natal referentes ao trabalho 
prestado em 2006. 
A requerida não pagou às requerentes nenhuma 
quantia a título de indemnização pela antiguidade. 
A requerida foi interpelada para proceder ao 
pagamento em Setembro de 2006. 
A requerida é devedora das oito requerentes em 
montante não inferior a 54.094,58 €. 
A requerida esteve e está em laboração industrial 
contínua. 
Sendo estes os factos fundamentais será que os 
mesmos são suficientes para considerar a Requerida 
como insolvente como pretendem as Recorrentes ou 
pelo contrário, tal como decidiu a decisão recorrida, 
será que esta factualidade não permite declarar a 
Requerida em estado de insolvência? 
Tem-se considerado que os factos enumerados no art. 
20 nº 1 do CIRE constituem meros índices da situação 
de insolvência, tal como definida no art. 3 do mesmo 
diploma.  
A verificação de qualquer um deles permite presumir a 
situação de insolvência do devedor. Trata-se todavia 
de uma presunção que pode ser elidida pelo devedor. 
Qualquer deles é condição suficiente da declaração de 
insolvência, tal como resulta dos arts. 30 nº 5 e 35 nº 
4, se a presunção de insolvência não for elidida.  

Podendo o credor, por sua iniciativa requerer a 
insolvência do devedor, o artigo 20 indica factos ou 
situações cuja verificação objectiva pode fundamentar 
o pedido de insolvência. 
Tais factos ou situações constituem meros índices de 
insolvência, a qual tem que ficar provada no processo. 
“Trata-se daquilo a que, correntemente, se designa 
por factos-índices ou presuntivos da insolvência, tendo 
precisamente em conta a circunstância de, pela 
experiência da vida, manifestarem a insusceptibilidade 
de o devedor cumprir as suas obrigações, que é a 
pedra de toque do instituto” – cfr. Carvalho Fernandes 
e João Labareda, Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas Anotado, pág. 131 nota 3 
ao artigo 20. 
A existência ou prova de um determinado facto-índice 
não significa de per si que se verifica a situação de 
insolvência. 
Como se pode ler no ponto 19 do preâmbulo do CIRE, 
a situação de insolvência definida no art. 3º nº 1 é o 
único pressuposto objectivo da declaração de 
insolvência. 
Ou seja, o devedor tem de se encontrar numa situação 
de impossibilidade de cumprir as suas obrigações 
vencidas. 
Pensamos que a jurisprudência tem sido unânime 
neste ponto, podendo ver-se a título meramente 
exemplificativo os Ac. da Relação do Porto de 04-12-
2007, Relator Desembargador Carlos Moreira “Para a 
declaração de insolvência, a lei (art. 20º nº 1 b) do 
CIRE) não se basta com um qualquer e pontual 
incumprimento, antes exigindo a prova de um 
incumprimento por parte do devedor da generalidade 
das suas obrigações”, de 04-10-2007, Relator 
Desembargador Ataíde das Neves “I – Sem prejuízo do 
estatuído na al. g) do nº1 do art. 20º do CIRE, o 
incumprimento de só alguma ou algumas obrigações 
apenas constitui facto – índice de insolvência quando, 
pelas suas circunstâncias, evidencia a impossibilidade 
de pagar, devendo o requerente, então, juntamente 
com a alegação de incumprimento, trazer ao processo 
essas circunstâncias, das quais seja razoável, uma vez 
demonstradas, deduzir a penúria generalizada. II – 
Fundamental é que haja o incumprimento generalizado 
dentro de cada categoria de obrigações, não bastando, 
por isso, que o devedor deixe de cumprir as inerentes 
a um contrato, mantendo a satisfação das que 
resultam de outros.”, de 26-10-2006 Relator 
Desembargador Amaral Ferreira “I- O que 
verdadeiramente releva para a insolvência é a 
insusceptibilidade de satisfazer obrigações que, pelo 
seu significado no conjunto do passivo do devedor, ou 
pelas próprias circunstâncias do cumprimento 
evidenciam a impotência, para o obrigado, de 
continuar a satisfazer a generalidade dos seus 
compromissos. II- O estabelecimento de factos 
presuntivos da insolvência tem por principal objectivo 
permitir aos legitimados o desencadeamento do 
processo, fundados na ocorrência de alguns deles, 
sem haver necessidade de, a partir daí, fazer a 
demonstração efectiva da situação de penúria 
traduzida na insusceptibilidade de cumprimento das 
obrigações vencidas, nos termos em que ela é 
assumida como característica nuclear da situação de 
insolvência. III- Caberá então ao devedor trazer ao 
processo factos e circunstâncias probatórias de que 
não está insolvente, pese embora a ocorrência do 
facto que corporiza a causa de pedir.” 
È certo que para caracterizar a insolvência, a 
impossibilidade de cumprimento não tem de abranger 
todas as obrigações assumidas pelo insolvente e 
vencidas. Pode até suceder que a não satisfação de 
um pequeno número de obrigações ou até de uma 
única indicie, só por si, a penúria do devedor, do 
mesmo modo que o facto de continuar a honrar um 
número quantitativamente significativo de obrigações 
pode não ser suficiente para fundar saúde financeira 
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bastante – cfr. Carvalho Fernandes e João Labareda, 
ob. cit., págs. 70/71.  
Mas também é seguro que a lei não se contenta com 
um qualquer e pontual incumprimento mas antes 
exige a prova de um incumprimento por parte do 
devedor da generalidade das suas obrigações. 
Expostos os termos da questão, será que a falta de 
cumprimento da obrigação em causa, -dívidas a oito 
trabalhadoras, que rescindiram os seus contratos de 
trabalho, no montante global de 54.094,58 €, - é de 
molde a revelar a impossibilidade de a requerida 
satisfazer pontualmente a generalidade das suas 
obrigações, quando se provou também que a 
Requerida esteve e está em laboração industrial 
contínua? 
Será que perante este quadro podemos concluir (como 
pretendem as recorrentes) que a Requerida se 
encontra numa situação de penúria, característica da 
sua insolvência, ou pelo contrário podemos afirmar 
(como faz a decisão recorrida) que pelo facto de 
continuar em plena actividade (e não se terem 
demonstrado outras dívidas) pode ser suficiente para 
fundar saúde financeira bastante sendo certo que nada 
se sabe sobre o património passivo ou sobre o 
património activo da requerida, assim como não existe 
qualquer informação acerca da situação económico-
financeira da mesma. 
Entendemos que a razão se encontra do lado da 
decisão recorrida. 
Que a Requerida não está numa situação de 
incumprimento generalizado é inequívoco uma vez que 
para estar em plena actividade tem necessariamente 
que dispor ao seu serviço outras trabalhadoras que, 
certamente, não têm o seu salário em dívida. 
Não se provou um incumprimento generalizado das 
obrigações da requerida, não só perante todos os que 
com ela tem relações comerciais (designadamente os 
seus fornecedores de matérias primas sem as quais 
não poderia laborar) mas também dentro da própria 
classe dos seus trabalhadores. 
Igualmente o montante da dívida, ainda que apreciado 
globalmente, apesar de não ser de diminuto valor, 
também não demonstra, por si só, que a Requerida 
esteja impossibilitada de satisfazer pontualmente a 
generalidade das suas obrigações [da al. b) do artigo 
20]. 
Afigura-se-nos que a factualidade provada não permite 
a conclusão de insolvência pretendida pelas 
Recorrentes, não estando demonstrada a penúria 
generalizada da sociedade requerida. 
Sabendo-se que “o que verdadeiramente releva para a 
insolvência é a insusceptibilidade de satisfazer 
obrigações que, pelo seu significado no conjunto do 
passivo do devedor, ou pelas próprias circunstâncias 
do incumprimento, evidenciam a impotência, para o 
obrigado, de continuar a satisfazer a generalidade dos 
seus compromissos”, Carvalho Fernandes e João 
Labareda, op. cit, pag.70 nota 6, afigura-se-nos que 
os factos provados são insuficientes para declarar a 
requerida como insolvente. 
Em suma e em conclusão, podemos afirmar que 
estando a empresa Ré a funcionar e laborar em 
termos de normalidade, o simples facto de dever uma 
determinada quantia a oito das suas funcionárias que 
anteriormente rescindiram os seus contratos de 
trabalho, não é fundamento suficiente para declarar a 
empresa em situação de insolvência. 
Deste modo, dúvidas não restam de que se impõe a 
improcedência desta questão e, consequentemente do 
presente recurso de Apelação, confirmando-se a 
sentença recorrida. 
 
IV - Decisão 
Por tudo o que se deixou exposto e nos termos dos 
preceitos citados, acorda-se em julgar improcedente o 
recurso de apelação confirmando-se a decisão 
recorrida. 
Custas pelas Apelantes. 

Porto, 2008/09/22 
José António Sousa Lameira 
António Eleutério Brandão Valente de Almeida 
José Rafael dos Santos Arranja 
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Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
B………., LTD, requereu, em 25-5-94, no Tribunal Cível 
da Comarca do Porto, a declaração de falsidade do 
auto de arrematação constante do processo de 
execução ordinária nº…./92, .ª secção, .º Juízo Cível 
do Porto, cuja cópia certificada consta de fls 9 e verso, 
no qual figura como exequente, sendo executados 
C………., LDA, e D………. e mulher. Arrematação aquela 
que foi deprecada ao Tribunal Judicial de Vila do 
Conde, a cujo processo foi dado o nº../94, e que 
correu termos pelo .º Juízo daquele tribunal, estando o 
respectivo auto assinado pelo Sr. Juiz E………. e pelo 
funcionário judicial F………. . 
Alega ser falso o que consta daquele auto. Assim, é 
falso que “fosse declarada a abertura da praça…o que 
foi cumprido”; “decorrido algum tempo tivesse 
cessado a arrematação da verba nº1 e que o maior 
lanço tivesse sido anunciado por três vezes sem ser 
coberto”; tal abertura tivesse sido feita em voz alta 
nos termos legais pelo escriturário judicial F……….; não 
tivesse havido licitante para a verba nº2, tendo, 
“decorrido uma hora, a praça ficado deserta”; fosse 
publicitada em voz alta o fecho da praça.  
São requeridos neste incidente, após decisão do STJ 
constante de fls 250 e ss., C………., LDA, D………. e 
mulher G………., F………., H………. e E………. . Sendo, 
ainda, interveniente principal a massa falida de D………. 
– fls 675. 
Contestaram o requerido F………., o arrematante 
H………. e o Sr. Juiz E………. . 
Elaborado o questionário, foi admitido, por despacho 
de fls 336 verso, o depoimento de parte do Sr. Juiz 
E………. e do Sr. Funcionário F………, requerido pelo 
arrematante H………. . 
Inconformada com aquele despacho, a requerente 
interpôs recurso. 
Conclui assim, entre o mais: 
-um R. só pode pedir o depoimento de um co-R., 
quando estes tenham assumido posições divergentes 
no processo; 
-o Dr. E………., o funcionário judicial F………. e o 
arrematante H………., têm a mesma posição 
processual; 
-e nas suas contestações invocaram os mesmos 
argumentos de defesa, ao alegarem a veracidade dos 
factos constantes do auto de arrematação; 
-pelo que aqueles depoimentos de parte não são 
admissíveis, tendo sido violado o disposto nos art.s 
552º, nº2, e 553º, ambos do CPC. 
Não houve contra-alegações. 
No início da audiência de julgamento a requerente 
volta a suscitar aquela questão – fls 781 – 
argumentando, ainda, com a inutilidade do acto. 
O que foi, novamente, indeferido por despacho de fls 
783. 
Inconformada, a requerente interpôs novo recurso, 
concluindo, praticamente, nos mesmos termos do 
anterior, alegando, ainda, violação do disposto nos 
art.s 137º do CPC e 356º, nº2, do C.Civil. 
Houve contra-alegações por parte dos requeridos 
F………., H………. e E………. . 
Entretanto, também no decurso da audiência de 
julgamento, ao pronunciar-se sobre ponto 4 suscitado 
pela requerente, o requerido E………. manifestou o 
entendimento de que as quatro últimas testemunhas 
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arroladas pela requerente – nºs 9 a 12 – deveriam 
considera-se como não escritas no respectivo rol, 
atento o limite máximo legalmente permitido. 
O que não foi atendido no despacho de fls 785 que se 
seguiu. 
Deste despacho foi interposto recurso pelo requerido 
E………. . 
Conclui, entre o mais, que: 
-a sanção para o excesso de testemunhas constantes 
do rol é que apenas sejam consideradas as primeiras 
oito, de forma automática e sem necessidade de 
arguição da contra-parte; 
-ao considerar o requerido extemporâneo, foi violado o 
disposto nos art.s 302º, 304, nº1, e 632º, do CPC. 
Houve contra-alegações da parte da requerente. 
Ainda no decurso da audiência de julgamento, e após 
o depoimento prestado pelo requerido F………., a 
requerente arguiu a nulidade do mesmo, por violação 
do disposto no art.553º, nº3, do CPC – fls 803. 
Foi, então, proferido o despacho de fls 804, decidindo-
se não ter sido cometida qualquer nulidade, e 
condenando-se a requerente em 5 UC.s de multa, 
entendendo-se tratar-se de um incidente anómalo. 
A requerente interpõe recurso. 
Conclui, entre o mais: 
-o depoimento de parte prestado pelo requerido F……… 
constitui a prática de um acto não admitido por lei, 
podendo ter influência na decisão da causa; 
-a arguição da mesma traduz-se no exercício de um 
direito processual das partes, pelo que não constitui 
qualquer incidente anómalo; 
-foi violado o disposto nos art.s 201º, nº1, 202º, 
205º, nºs 1 e 2, 552º, nº2, e 553º, nº3, todos do 
CPC. 
Não houve contra-alegações. 
Proferida a sentença, constatou-se que a gravação 
com os depoimentos prestados pelas testemunhas Dr. 
I………. e Dr. J………. continha deficiências. Pelo que foi 
ordenada a sua repetição. 
Proferiu-se nova decisão de facto e nova sentença, 
que julgou improcedente o incidente de falsidade 
suscitado e condenou a requerente, a título de 
litigante de má fé, no pagamento de 10 U.C.s. 
Inconformados, a interveniente principal, massa falida 
de D………., e a requerente, interpuseram recurso. 
Conclui a interveniente principal, entre o mais: 
-encontra-se incorrectamente julgado o ponto 1º do 
questionário; 
-deve ser alterada a resposta a este quesito, por se 
tratar de matéria provada por confissão do requerido 
F………., não infirmada, quer pelo depoimento do 
requerido E………., quer pela testemunha K……….; 
-deste modo, verifica-se uma desconformidade entre a 
verdade dos factos e o que consta do auto de 
arrematação; 
-foi violado o disposto no art.372º, nº2, do C.Civil. 
Por sua vez, a requerente conclui, essencialmente: 
-ao admitir os depoimentos dos requeridos E………. e 
F………., foi violado o disposto nos art.s 201º, 202º, 
205º, nºs 1 e 2, 552º, nº2, e 553º, nº3, todos do 
CPC; 
-a fundamentação das respostas à matéria de facto é 
insuficiente e, dada a prova produzida, está em 
contradição com os factos provados, o que constitui 
nulidade por violação do disposto no art.668º, nº1, 
al.s b) e c), do CPC; 
-os depoimentos prestados justificam uma resposta 
positiva aos quesitos formulados; 
-donde resulta que o auto de arrematação relata 
factos que não se passaram; 
-aquele auto é falso, com as consequências previstas 
no art.360º e ss. do CPC; 
-as sociedades não podem ser condenadas como 
litigantes de má fé; 
-não é prova de dolo ou má fé tentar demonstrar que 
um acto judicial é falso; 
-a condenação é feita sem qualquer fundamentação de 
factos; 

-foi violado o disposto nos art.s 365º, 456º e 458º do 
CPC. 
Houve contra-alegações. 

* 
* 

Quanto aos factos considerados provados, reproduziu-
se o auto de arrematação de fls 274 do processo de 
execução, do seguinte teor: 
“Em 16 de Maio de 1994, às 10,15 horas, nesta cidade 
de Vila do Conde, no Tribunal Judicial, onde se 
encontrava o M.mo Juiz de Direito, Dr. E………., 
comigo, escriturário judicial, F………., ordenou aquele 
magistrado que fosse declarada aberta a praça e 
pusesse lanços para ser(em) arrematado(s) pelo maior 
lanço oferecido, acima do valor anunciado, o(s) 
bem(s) constantes de fls 3 e 3verso e abaixo 
descritos, nestes autos de Carta Precatória nº../94, 
que corre seus termos pelo .º Juízo deste Tribunal, 
extraída nos Autos de Execução Ordinária nº…., da .ª 
Secção do .º Juízo Cível da Comarca do Porto, em que 
é Exequente B………. Ltd e Executada C………., Lda, e 
outros, com sede na Rua ………., ../…, ……….-Maia, o 
que foi cumprido, tomando nota dos licitantes e das 
quantias oferecidas: 
VERBA UM 
Prédio Rústico, sito no ………., freguesia de ………., 
denominada L………., de Pinhal, com a área de 16.000 
m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Vila do Conde sob o nº00127/131191, e inscrito na 
matriz respectiva sob o nº117. 
VERBA DOIS 
Cota que o executado D………. possui no Capital Social 
da Sociedade M………., Lda, com sede no ………., ………., 
Vila do Conde. 
Decorrido algum tempo cessou a licitação, verificando-
se que o maior lanço oferecido, para arrematação da 
primeira verba, anunciado pelo funcionário três vezes 
sem ser coberto, foi o montante de 1.800.000$00 (um 
milhão e oitocentos mil escudos), oferecido pelo Sr. 
H………., casado, residente em ………., … – Trofa. 
O oferente, em seguida, depositou a totalidade da 
quantia oferecida. O Excelentíssimo Juiz adjudicou-lhe 
o prédio, tendo o arrematante ficado ciente de que 
deve pagar a sisa devida, dentro de 30 (trinta) dias, a 
contar da presente data, devendo solicitar, para tal 
efeito, as respectivas guias. 
Decorrida uma hora, não tendo havido licitante para a 
verba nº2, foi a praça declarada deserta. 
Em vista disso o M.mo Juiz designou o dia 13 de Junho 
de 1994, pelas 10 horas, para a 2ª Praça. 
Para constar se lavrou este auto que lido, é assinado”. 

* 
* 

As questões a decidir são as seguintes: 
-admissibilidade dos depoimentos dos requeridos 
E………. e F……….; 
-limite de testemunhas do rol apresentado pela 
requerente; 
-nulidade da sentença; 
-alteração da decisão de facto; 
-subsequente decisão jurídica; 
-litigância de má fé. 

* 
* 

A questão suscitada pela requerente nos três recursos 
de agravo que interpôs reconduzem-se à enunciada 
em primeiro lugar: saber se são admissíveis os 
depoimentos dos requeridos Dr. Juiz E………. e F………. . 
Depoimentos estes requeridos pelo também requerido 
H………., quer na contestação que apresentou, quer no 
seu requerimento de fls 323. 
Vejamos.  
A confissão “é o reconhecimento que a parte faz da 
realidade de um facto que lhe é desfavorável e 
favorece a parte contrária” – art.352º do C.Civil. 
O meio processual próprio para o efeito é o 
depoimento de parte, regulado nos art.s 552º e ss. do 
CPC. 



Texto Integral 
Boletim nº 32 

 105 

Nos termos do art.553º, nº3, do CPC, “cada uma das 
partes pode requerer não só o depoimento da parte 
contrária, mas também o dos seus compartes”. 
Ora, e desde logo, a contestação apresentada pelo 
requerido H………. coincide, no essencial, quer com a 
apresentada pelo requerido F………., para a qual, aliás, 
remete – art.6º - quer com a apresentada pelo 
requerido E………. . 
Por outro lado, foi vertida no questionário – fls 301 e 
verso – apenas matéria legada pela requerente, sobre 
quem incide o respectivo ónus da prova. 
Pelo que, sendo certo que tais factos poderiam ser 
objecto de confissão por parte dos requeridos E………. e 
F………., pois tiveram intervenção directa no acto 
judicial realizado e na elaboração do auto em causa, 
seria, eventualmente, à requerente que interessaria 
tal depoimento. Não ao requerido H………., pois os 
factos constantes do questionário são-lhe 
desfavoráveis, como o são relativamente aos restantes 
requeridos. Não há antagonismo entre o requerente e 
os depoentes – neste sentido, além da jurisprudência 
citada pela recorrente, ver LEBRE DE FREITAS in CPC 
Anotado, 2º, 470. 
Pelo que os recursos merecem provimento. 
O que implica que os depoimentos dos requeridos 
E………. e F………. não sejam considerados. 

* 
* 

Relativamente ao recurso de agravo interposto pelo 
requerido E………., pronunciar-nos-emos a final. 

* 
* 

Conclui a recorrente B………., Ltd - cls 8ª – que “a 
fundamentação das respostas à Matéria de Facto é 
assim claramente insuficiente, e dada a prova 
produzida está em contradição directa com os factos 
provados, o que constitui nulidade por violação 
expressa das alíneas b) e c) do nº1 do Artigo 668º do 
CPC…”. 
Verifica-se, assim, que a recorrente se está a referir à 
decisão de facto, mas invoca preceitos legais 
respeitantes à sentença. 
Pelo que, e visando a recorrente a decisão de facto, 
não está em causa qualquer nulidade da sentença. 
Que, de qualquer modo, não se descortina. 
Quanto à decisão de facto, pode ser impugnada nos 
termos do disposto nos art.s 690º-A, e modificada nos 
termos do disposto no art.712º, ambos do CPC. 
Sobre a sua modificabilidade, pronunciar-no-emos a 
seguir. 
Sobre a sua eventual insuficiente fundamentação, 
também não a descortinámos, pois a mesma contém 
uma apreciação crítica da prova produzida – fls 1126 e 
1227. Resultando, antes, das alegações da recorrente, 
que discorda da mesma. O que é diferente. 
De qualquer modo, caso fosse insuficiente, a 
consequência seria, não a alegada nulidade, mas a 
eventual remessa dos autos à 1ª instância, a 
requerimento da parte – art.712º, nº5, do CPC. O que 
não aconteceu. 

* 
* 

Sobre a decisão de facto. 
O questionário – fls 301 e 301 verso – é constituído 
pelos seguintes quesitos: “na verdade, às 10 h e 45 do 
dia 16 de Maio de 1994, no Tribunal Judicial de Vila do 
Conde, não foi declarada aberta a praça, conforme se 
afirma no auto de arrematação de fls 274 do p. 
executivo, na presença do Sr. Juiz aí identificado?” – 
1º; “nem foram postos a lanços para serem 
arrematados pelo maior valor oferecido acima do valor 
anunciado, os bens constantes das verbas nº 1 e 2 aí 
descritos?” – 2º; “nem que, como ali se afirma, 
decorrido algum tempo, tivesse cessado a licitação da 
verba nº1?” – 3º; “e que o maior lanço oferecido para 
arrematação da primeira verba fosse de 
Esc.1.800.000$00, oferecido por H………., casado, 
residente em ………., …, Trofa?” – 4º; “nem que esse 

lanço tivesse sido anunciado pelo funcionário três 
vezes sem ser coberto?” – 5º; “e que a abertura e 
fecho da praça tivesse sido feito em voz alta pelo 
escriturário judicial F……….?” – 6º; “às 10 horas o Sr. 
Juiz ainda não tinha chegado?” – 7º; “também não 
corresponde à verdade que, decorrida uma hora, não 
tivesse havido licitação para a verba nº2?” – 8º; e “e 
que a praça tenha sido declarada deserta” – 9º. 
A todos foi dada a resposta “não provado” – fls 1226. 
Discordam os recorrentes – a requerente o a 
interveniente principal – pois entendem que, face à 
prova produzida, aqueles quesitos deveriam ter sido 
considerados provados. 
Esta pretensão parece contrariar, desde logo, o 
espírito do DL nº39/95 de 15/12, pois implica, no 
fundo, um novo julgamento nesta instância. O que, 
manifestamente, não foi querido. 
Mas vejamos, apesar disso, se lhes assiste razão. 
Comecemos pelas testemunhas indicadas pela 
requerente. O N………., agente, em Portugal, na altura 
dos factos, da requerente, empresa sedeada em 
Inglaterra, refere ter acompanhado ao tribunal o Sr. 
O………., Director da requerente, onde terão chegado 
ainda antes das 9 horas, e donde terão saído por volta 
das 11 horas, e que “quando deram por ela, foram 
informados de que a praça já se tinha realizado”, “não 
se apercebeu de o funcionário dizer que a praça 
estava aberta”, e que, a certa altura, apareceu o Dr. 
P………., de braços no ar, a dizer “a praça já foi 
realizada”. Acrescenta que estavam a conversar junto 
das escadas do lado da secretaria, encostados às 
grades, que também não ouviram outras chamadas e 
que “estavam à espera de ser chamados”. 
O D………., executado no processo principal, que 
também estava presente, refere que também estava 
junto à entrada da secretaria, estando no átrio do 
tribunal “muita gente” e, entretanto, “chegou à sua 
beira o Q………. que lhe disse: estás à espera do 
arrematamento…já foi”; “não ouviu dizer que a praça 
estava aberta” e “não ouviu fechar a praça”. Depois, 
concretizou que estariam no átrio do tribunal mais de 
20 pessoas; que, no local onde se encontrava, junto à 
secretaria, onde estava também o director da 
exequente e as pessoas que o acompanhavam, 
formavam um grupo de cerca de 10 pessoas, 
conversando uns com os outros; e que também não 
ouviu outras chamadas. 
O N………., refere não conhecer os intervenientes, e 
que se encontrava junto do grupo que se encontrava 
ao cimo das escadas, do lado da secretaria, tendo-se 
deslocado ao tribunal para intervir na praça; a certa 
altura alguém disse que “a praça já tinha sido 
realizada”; “não ouviu nada”, nem “viu nada”; 
também não ouviu outras chamadas. 
O O………., director da requerente, que foi ouvido como 
parte, com a intervenção de tradutor, de relevante 
refere que, quando chegaram, foram à secretaria 
avisar que estavam presentes e que queriam 
participar na praça; depois foram para o átrio, junto à 
secretaria, onde ficaram juntos, tendo apenas o Dr. 
P………. saído do grupo; estariam no átrio cerca de 
20/25 pessoas, não se tendo apercebido de gente do 
lado oposto do átrio. 
O I………., advogado do executado, mas que se 
encontrava no tribunal, não por causa da praça, mas 
de outro processo, onde chegou por volta das 10 
horas, refere que as pessoas, onde estava o 
executado, encontravam-se à porta da secretaria; 
enquanto esteve junto delas, cerca de 10-15 minutos, 
a praça, naquele local, não foi aberta; entretanto foi, 
juntamente com um colega, ao gabinete do juiz do 
processo, onde estiveram cerca de 15-20 minutos; 
quando saíram, “a praça já tinha acabado”, ficando 
com a ideia de que a praça acabou para as duas 
verbas; acrescenta que, na altura, havia várias 
diligências em curso. 
O J………., também advogado que, na altura, 
trabalhava com o Dr. P………., e que se encontrava no 
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tribunal, tendo chegado mais cedo por causa de outros 
processos, refere que estavam no átrio do tribunal, do 
lado da secretaria, e que “não ouviu abrir a praça”, 
“não ouviu lanços”, e “não viu o juiz”; que o Dr. 
P………., por volta das 10,30 horas, foi à secretaria no 
sentido de saber a razão pela qual a praça não abria, e 
“veio roxo”, porque lhe foi dito que a praça já tinha 
fechado; foram ao gabinete do Sr. Juiz reclamar, 
tendo-lhes aquele dito que a praça já tinha sido 
realizada; acrescenta que estariam no átrio do tribunal 
cerca de 40 pessoas. 
Passando às testemunhas indicadas pelos requeridos. 
O K………., advogado em Vila do Conde, refere que se 
encontrava no tribunal, na altura dos factos, para 
outras diligências; no átrio encontrava-se um “número 
normal” de pessoas, “20, à vontade”; ouviu chamar 
“para qualquer coisa” e apercebeu-se, depois, que era 
uma praça; havia chamadas para outras diligências; 
juntaram-se algumas pessoas – “não juntou muita 
gente” - encontrando-se, para além do funcionário, o 
Sr. Juiz, não sabendo se veio logo no início, mas pensa 
que não; continuando nas suas diligências, apercebeu-
se que a praça acabou “passado pouco tempo”; 
depois, apercebeu-se de um “burburinho” e que o Dr. 
P………. “barafustava”; era normal haver chamadas até 
às 10,30 horas; admite que podem chamar e alguém 
não ouvir; não acredita “que tenha havido alguma 
coisa de menos claro” no decurso da praça. 
A S………., na altura, advogada estagiária que 
acompanhava o Dr. K………., apercebeu-se da abertura 
da praça, não sabendo se, no momento, o Sr. Juiz se 
encontrava presente; e apercebeu-se, claramente, da 
existência da praça, na qual se encontrava, para além 
do funcionário, o Sr. Juiz. 
O T………., na altura funcionário no Tribunal Judicial de 
Vila do Conde, afecto ao Tribunal de Círculo, refere 
que se encontrava a fazer uma chamada telefónica no 
átrio, junto à secretaria, e que se apercebeu de que, 
do lado contrário, do lado dos gabinetes dos Sr.s 
Juízes, decorria uma praça, com pessoas a licitar, na 
qual se encontrava o funcionário F………. e o Sr. Juiz, 
Dr. E………. . 
O U………., advogado em Vila do Conde, refere que, na 
altura, encontrava-se no tribunal, onde foi levantar 
umas guias; a certa altura ouviu o funcionário a sair 
da porta da secretaria e a dizer que, “se tivesse 50 
contos, comprava a quinta”; não assistiu à abertura da 
praça, mas, no seu decurso, do lado esquerdo do átrio 
– oposto à secretaria - decidiu também licitar, embora 
desconhecendo os bens; que estariam cerca de 8 
pessoas, e que a praça “foi rápida”; e que, “quem 
estava no átrio superior ouvia”. 
Ora, analisados criticamente estes depoimentos, é 
manifesto que a decisão de facto não podia ser outra. 
Na verdade, e cabendo à requerente a prova dos 
factos por si alegados, constantes dos quesitos 
formulados, tem de se concluir que os mesmos não 
resultam provados. 
Desde logo, dos depoimentos das testemunhas 
indicadas pela requerente apenas resulta que não 
ouviram declarar a praça aberta e não se aperceberam 
da mesma. 
Ou seja, não resulta que a mesma não se realizou, e 
que não se realizou de acordo com o que consta do 
respectivo auto. Pelo contrário, dos seus depoimentos 
deduz-se, até, que, logo na altura, se aperceberam 
que a mesma se tinha realizado, sem que se tivessem 
apercebido. 
Ora, é certo que não deixa de ser estranho que, 
estando alguém no tribunal a fim de participar numa 
praça, não se aperceba da mesma. O que pode 
acontecer por variadas razões: distracção das pessoas, 
menos cuidado da parte do funcionário, etc.. Alguma 
coisa se terá passado. 
Todavia, do que se trata neste processo é de saber se 
o que se atesta no auto de arrematação traduz a 
realidade. Nada mais. 

E isto não foi posto em causa, como se disse, pelas 
testemunhas indicadas pela requerente. Que se 
limitaram a dizer que “não ouviram” e que “não 
viram”, sabe-se lá porquê, sendo certo que a sua 
reacção, logo na altura, se deveu ao facto de lhes ter 
sido dito que a mesma já se tinha realizado. Atente-se 
no depoimento do executado, quando refere que, 
encontrando-se à espera, “chegou à sua beira o 
Q………. e disse: estais à espera do arrematamento…já 
foi”. 
Ou seja, as testemunhas podiam nada ter ouvido ou 
visto, porque nada aconteceu. Mas, no caso, são ela 
próprias que reconhecem que aconteceu: “já foi”, 
como disse o tal Q………. . 
Em conclusão, a requerente não logrou provar os 
factos que alega, o que lhe incumbia. 
Mas se dos depoimentos das testemunhas indicadas 
pela requerente não se pode concluir que a praça não 
se realizou, e não se realizou consoante é descrito no 
auto de arrematação – donde, e sem mais, as 
respostas teriam de ser negativas, pois não põem em 
causa aquele auto - os depoimentos das testemunhas 
indicadas pelos requeridos acabam por confirmar, pelo 
menos em grande parte, o seu teor. 
Na verdade, daqueles depoimentos resulta que a praça 
foi aberta, não estando esclarecido se o Sr. Juiz se 
encontrava presente logo no início; houve licitações 
relativamente à verba nº1; e que, decorrido algum 
tempo, a arrematação foi encerrada pelo Sr. Juiz, 
relativamente a tal verba, não ficando esclarecido se a 
praça continuou relativamente à verba nº2 que, 
segundo consta do auto, não teve licitantes, tendo a 
praça sido declarada deserta decorrida uma hora. 
Ora, estas dúvidas, naturalmente, não podem 
aproveitar à requerente. À requerente é que cabia 
provar, de acordo, aliás, com o teor dos quesitos, que 
o auto de arrematação não correspondia à realidade, é 
falso. Não cabendo aos requeridos provar que aquele 
não é falso. 
Mantêm-se, em consequência, as respostas negativas 
dadas aos quesitos. 

* 
* 

Aqui chegados, e mantendo-se a decisão de facto, terá 
de se manter a decisão de direito, pelos fundamentos 
constantes da sentença recorrida: falta de prova dos 
factos alegados e constitutivos do incidente de 
falsidade. 

* 
* 

Sobre a litigância de má fé. 
A requerente foi condenada, a título de litigante de má 
fé, na multa de 10 U.C.s. 
Escreveu-se, a este propósito, na sentença recorrida: 
“nos termos do art.365º do CPC, Tanto a parte que 
arguir a falsidade, se decair no incidente (…), ficam 
sujeitas às sanções prescritas no nº1 do artigo 456º, 
salvo os casos de manisfesta boa fé. 
Resulta deste preceito que as regras para a 
condenação como litigante de má fé se mostram 
invertidas em tal situação; isto porque, como se 
considerou no acórdão do STJ de 08.06.1973, «a 
interpretação do art.365º do Cód. Proc. Civil, tem 
como razão de ser a defesa do princípio da autoridade, 
princípio que não deve ser abalado com arguições que 
não sejam devidamente ponderadas, pois basta a 
simples dedução do incidente para que a autoridade 
seja tocada no sentido de gerar a desconfiança na fé 
dos documentos, que o Estado tem de proteger e 
preservar. A arguição da falsidade tem de ter um 
fundamento sério que tem de ser provado. Se o não 
for, quem o deduz sujeita-se às consequências, que 
são a condenação como litigante de má fé, a não ser 
que prove a manifesta boa fé». 
Também, nesta parte, não logrou a requerente fazer 
prova da sua manifesta boa fé, nem de todo o 
processado tal se pode concluir, designadamente dos 
depoimentos prestados em audiência de julgamento, a 
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que se alude na fundamentação das respostas aos 
quesitos”. 
Vejamos melhor. 
O incidente de falsidade vinha regulado 
específicamente nos art.s 360º a 370º do CPC. 
Disposições que foram revogadas pelo art.3º do DL 
nº180/96 de 25/9. Aplicando-se, hoje, as normas dos 
art.s 546º a 551º-A, do CPC, donde não consta uma 
norma semelhante à do art.365º citado na sentença. 
Assim, a atentas as normas da aplicação no tempo da 
lei processual, este incidente, já em curso aquando da 
entrada em vigor do DL nº180/96 de 25/9, continuou 
a regular-se por aquelas disposições – art.s 360º a 
370º. 
Mas deverá aplicar-se aos processos pendentes, como 
é o caso destes autos, a norma especial do art.365º 
do CPC, entretanto revogada? 
Entendemos que não. 
Na verdade, compreende-se perfeitamente que, 
estando já em curso um incidente de falsidade à data 
da entrada em vigor do referido DL nº 180/96, 
continuem a aplicar-se-lhe as normas processuais 
revogadas. Ou seja, a tramitação processual 
resultante daquelas normas. Estamos, aqui, a falar, no 
fundo, da forma do processo. E, nesta parte, tem-se 
entendido que “no que respeita à forma do processo, 
atendendo à estreita interligação dos actos (quer das 
partes, quer do tribunal) que integram cada tipo ou 
esquema processual, deve entender-se que o processo 
iniciado sob determinada forma segue essa forma até 
decisão final” – A. VARELA, M. BEZERRA e S.NORA in 
Manual de Processo Civil, 56. 
Mas a norma constante do art.365º do CPC, 
entretanto, revogada, já não tem a ver com a 
tramitação processual. É uma norma especial, 
relativamente à regulamentação geral constante dos 
art.s 456º e ss. do CPC, sobre a litigância de má fé. 
Parece, assim, que, e aplicando o princípio da 
aplicação imediata das leis do processo – ob. cit., 45 – 
se terá de considerar aquela norma como inaplicável a 
estes autos. Porque revogada pelo art.3º do DL 
nº180/96 de 25/9, de aplicação imediata. 
E não custa a entender que assim seja. 
Na verdade, não faria sentido que, perante duas 
situações de falsidade julgadas hoje, num caso, 
apenas porque se trata de um incidente iniciado em 
1994, a parte fosse condenada como litigante de má 
fé, caso não ficasse provada “manifesta boa fé”, e, 
noutro caso, regulado pelas normas do art.s 546º a 
551º-A, do CPC, apenas houvesse lugar àquela 
condenação em caso de prova da litigância de má fé. 
Ou seja, a mesma situação tinha tratamento diferente, 
só porque tinha um processado diferente. 
Pelo que, tal como exige o art. 456º do CPC, é 
necessário que esteja provada a má fé. E tal prova 
não existe. Sendo certo ter existido algum arrojo na 
alegação efectuada, o que resulta dos autos é, antes 
de mais, e como acima se disse, uma insuficiência de 
prova, um inêxito nesta incumbência que recaía sobre 
a requerente. 
Em conclusão, nesta parte: 
-é inaplicável o disposto no art.365º do CPC, cuja 
revogação é de aplicação imediata; 
-e não estão demonstrados os requisitos da má fé. 
Pelo que a apelação procede, nesta parte. 

* 
* 

Uma vez que a apelação, no que respeita ao incidente 
de falsidade suscitado, improcede, fica prejudicada a 
apreciação do recurso de agravo interposto pelo 
apelado Dr. E………. – art.710º, nº1, 2ª parte, do CPC. 

* 
* 

Acorda-se, em face do exposto, em: 
a-conceder provimento aos agravos interpostos pela 
requerente, revogando-se os despachos recorridos; 
b-declarar prejudicada a apreciação do agravo 
interposto pelo apelado Dr. E……….; 

c-julgar a apelação, no que respeita ao incidente de 
falsidade, improcedente, confirmando-se a sentença 
recorrida; 
d-julgar a apelação, no que respeita à condenação da 
requerente como litigante de má fé, procedente, 
revogando-se a sentença, nesta parte. 
Custas dos agravos admitidos a fls 346 e 851 pelo 
requerido H………., e do agravo admitido a fls 802 pelos 
requeridos F………., E………. e H……….; sem custas o 
agravo admitido a fls 808; custas da apelação, na 
parte em que decaem, pelos recorrentes. 
 
Porto, 22/09/2008 
Abílio Sá Gonçalves Costa 
Anabela Figueiredo Luna de Carvalho 
Maria de Deus Simão da Cruz Silva Damasceno Correia 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6128 
 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
I) – B………., Instituição Particular de Solidariedade 
Social, com sede na Rua ………., .., Porto, recorre do 
despacho proferido pela Senhora Juiz no processo de 
interdição …/08 (.ª Vara Cível, .ª Secção), instaurado 
pelo Ministério Público contra (a interditanda) C………., 
em que se decide (como medidas provisórias): 
“1. Determino, a título provisório, o internamento 
compulsivo da requerida C………. … no D………. …”. 
2. Para tutora da requerida nomeio a directora desse 
D………. .” 
 
II) – a Recorrente concluiu as suas alegações: 
A- A C………. sofre de graves perturbações psiquiátricas 
e comportamentais acima descritas;  
B- que necessitam de um acompanhamento 
psiquiátrico e psicológico adequado,  
C- e que o D………. não consegue proporcionar,  
D- por se tratar de uma instituição vocacionada e 
estruturalmente preparada para acolher pessoas 
autónomas, com o limite máximo de 21 anos de idade 
e sem problemas do foro psiquiátrico.  
E- situação em que a C………. não se enquadra.  
F- Por isso mesmo, deverá ser integrada numa 
instituição adequada, para que com a ajuda médica, 
medicamentosa e de enfermagem especializada que 
carece, poder debelar a sua doença, na medida do 
possível, e melhor se integrar na sociedade.  
G- e assim ser revogada na totalidade a decisão com 
carácter provisório de internamento compulsivo da 
C………. no D………. da recorrente, tendo como tutora a 
directora desse D………. .  
 
TERMOS EM QUE, requer a Vªs Exªs se dignem aceitar 
e deferir o presente recurso, revogando na integra o 
despacho acima referido e do qual se recorre, e 
consequentemente, integrando a C………. numa outra 
Instituição adequada e estruturalmente preparada 
para obviar à sua elevada instabilidade emocional e 
comportamental.” 
 
O Exmo Magistrado do Ministério Público responde, 
suscitando essencialmente a falta de legitimidade da 
recorrente. 
 
Corridos os vistos legais, cumpre decidir. 
 
III) – Dos elementos constantes dos autos, colhe-se a 
factualidade: 
1) Nos autos …/08, na .ª Vara Cível do Porto, o MP 
requer que seja decretada a interdição de C………., 
nascida em 31 de Outubro de 1984, alegando ser a 
mesma incapaz de reger a sua pessoa e bens, e tem 
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necessidade de se encontrar medicada diariamente 
sob pena de apresentar comportamentos auto 
destrutivos e mutilantes, o que determinou já o seu 
internamento no hospital E………. na sequência de duas 
tentativas de suicídio. 
2) O pai e mãe, adoptivos, por se desinteressarem da 
requerida, e por virtude de maus tratos dispensados à 
querida, e a sua irmã, que padece de incapacidade 
similar à daquela, não reúnem os requisitos legais 
para desempenharem as funções de tutores nem 
integrar o conselho de família. 
3) A requerida, em virtude de medida de acolhimento 
decretada pelo tribunal de família (no processo de 
promoção e protecção nº …../97), encontra-se no 
D………., cabendo ao Instituto de Segurança Social o 
seu acompanhamento, lar esse de que se ausentou, 
por diversas vezes sem autorização das responsáveis. 
4) Na petição requer-se que se ordene o internamento 
compulsivo da requerida no mencionado D………, que 
pertence à recorrente. 
5) A requerida ausenta-se (foge) frequentemente do 
D………. . 
6) A recorrente é uma instituição particular se 
solidariedade social que tem como fins previstos no 
artigo 8º dos seus Estatutos, a fls. 10 e seguintes 
destes autos, nomeadamente “a promoção e 
salvaguarda moral e espiritual da juventude feminina, 
ente os 12 e 35 anos de idade, fora do seu ambiente 
familiar, …, procurando acautelá-la contra os perigos, 
designadamente de ordem moral, a que ela pode ver-
se exposta, nomeadamente promovendo: 
(…)  
c) a criação de serviços sob sua directa orientação e 
gestão, tais como Lares e a chamada Obra das Gares 
e dos Portos e Aeroportos, destinados a contrariar as 
organizações que se dedicam ao tráfego de mulheres e 
de crianças e a orientar as jovens que, quando em 
viagem, necessitem de qualquer ajuda ou simples 
informação.” 
7) O D………. destina-se somente a jovens até aos 21 
anos, autónomas sem problemas do foro psiquiátrico. 
8) A recorrente, pela comunicação de fls. 
79/80,datada de 29 de Abril de 2009 e dirigida ao 
Ministério Público, e cujo conteúdo se considera aqui 
reproduzido, informa que “não tem recursos para fazer 
face à sua elevada instabilidade emocional e 
comportamental, nomeadamente fugas e tentativas de 
suicídio, a C………. foi transferida para o internamento 
do serviço de psiquiatria do hospital E……….”. 
 
IV) - A) Questão prévia – em resposta ao recurso, o 
MP impugna a legitimidade da apelante para recorrer, 
porque apenas a requerida e a nomeada tutora seriam 
as pessoas directa e efectivamente prejudicadas pela 
decisão (atento o disposto na norma do artigo 680º/1 
e 2, do CPC). 
Não há discordância que só as “pessoas directa e 
efectivamente prejudicadas pela decisão” (seja a parte 
vencida na causa ou terceiros) têm legitimidade para a 
impugnar por via do recurso, e têm legitimidade 
“ainda que não sejam partes na causa ou sejam 
apenas partes acessórias”.  
Não sendo, como não é, parte na causa, a apelante só 
fica legitimada para o recurso se for “directa e 
efectivamente prejudicadas pela decisão”. 
Dúvidas não existem quanto à legitimidade da tutora e 
da requerida para atacar essa decisão judicial em 
referência (o que não está em causa). 
 
O segmento da (s) decisão (es) que a apelante 
impugna com o recurso é apenas o que respeita ao 
internamento no identificado D………. .  
Ademais, apenas como proprietária do D………., a 
recorrente (não parte na causa) não teria (tem) 
legitimidade para impugnar a decisão em qualquer 
outro dos segmentos, a saber, ordem de internamento 
compulsivo e a designação do tutor provisório. 
 

A questão foi apreciada pela Mmª Juiz quando recebeu 
o recurso e, a nosso ver, bem, expressando-se com 
clareza “temos para nós que a recorrente, titular do 
D………. onde se determinou o internamento 
compulsivo da requerida é directa e efectivamente 
prejudicada com tal decisão pois esse internamento 
acarretará consequências na sua esfera pessoal e 
patrimonial, bastando pensar nos meios humanos e 
económicos necessários para o efeito”. 
 
Não sendo parte (na causa) vencida, a legitimidade 
implica que da decisão decorra um prejuízo directo (e 
não meramente reflexo) e efectivo (não meramente 
hipotético ou potencial) para o recorrente, de modo 
que a sua posição seja afectada directamente, sofra 
prejuízo por via da decisão. 
É o que sucede com a decisão ao impor à recorrente 
que receba no seu estabelecimento uma pessoa que, 
além do mais, tem dificuldades de integração e 
patologias que implicam especial vigilância, para que o 
D………. não está vocacionado. Além dos transtornos 
que a mesma pode provocar na organização e 
ambiente do D………. de acolhimento, em face das 
necessidades específicas da interditanda, a admissão 
forçada no D………. importa despesas, custos 
económicos e afectação de pessoal com preparação 
adequada aos cuidados a prestar-lhe. Pessoal que 
teria de admitir, dele não dispondo nos seus quadros. 
Razões suficientes para legitimar o recurso e que não 
são afastadas pelo facto da requerida estar ou se 
manter no D………., na sequência da medida (de 
promoção e protecção) de acolhimento em instituição, 
em tempos decidida pelo tribunal de família. Não 
dando essa medida (a requerida tem 23 anos de 
idade, desconhecendo a decisão do tribunal de família, 
se a houve, quanto ao seu termo) cobertura à 
necessidade da sua permanência, isto é, não impondo 
a sua permanência no D………. . Até porque as razões e 
os fins da medida de acolhimento divergem totalmente 
das razões e fins do “internamento compulsivo”. 
Dada a legitimidade da recorrente para o recurso, no 
que respeita ao internamento da requerida no seu 
D………., improcede a questão prévia. 
 
V) – A recorrente não quer o internamento 
(compulsivo) da interditanda no seu D………., e só 
nesta vertente é apreciado o recurso, não cabendo 
aqui decidir de eventual internamento noutra 
instituição, para o que não cabendo à recorrente a 
iniciativa (o já pode não suceder com a tutora). 
Preceitua o artigo 142º do CC que: 
1. Em qualquer altura do processo pode ser nomeado 
um tutor provisório que celebre em nome do 
interditando, com autorização do tribunal, os actos 
cujo adiamento possa causar-lhe prejuízo. 
2. Pode também ser decretada a interdição provisória, 
se houver necessidade urgente de providenciar quanto 
à pessoa e bens do interditando”. 
Norma a que, no plano adjectivo, corresponde o artigo 
953º do CPC que, no seu nº 1, preceitua – “em 
qualquer altura do processo, pode o juiz, 
oficiosamente ou a requerimento do autor ou do 
representante do requerido, proferir decisão provisória 
nos termos do artigo 142º do Código Civil”. 
Nessa sede, nomeou-se tutora “provisória” à 
requerida. 
As medidas provisórias a considerar são as 
substantivamente previstas naquele artigo 142º do 
CC. 
Sem apreciarmos se o “internamento compulsivo” 
constitui medida provisória que caia no âmbito da 
previsão desse artigo bem como a legalidade da 
medida (na sua adequação e processo de adopção – 
se em vista estiver o internamento compulsivo, 
nomeadamente para tratamento, haverá que ter em 
conta a legislação sobre saúde mental, e os limites 
que a qualquer medida, de natureza compulsória e nos 
termos da lei, representam os direitos à liberdade e 
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autodeterminação da pessoa), pois não são questões 
suscitadas nas conclusões recursórias, entendemos 
que à recorrente não pode ser imposto que acolha no 
D………. em causa a requerida. 
Se, por um lado, a justificação do internamento reside 
na necessidade de tratamento (e vigilância), 
designadamente pela necessidade da C………. tomar de 
medicação apropriada e de forma sistemática, não é o 
D………., dada a sua natureza e fins prosseguidos pela 
instituição, o local apropriado a alcançar esse 
desiderato. Nem pode ser imposto à recorrente a 
criação das estruturas necessárias ao 
acompanhamento, vigilância, segurança e tratamento 
da C………. . 
Se a requerida pode ter necessidade de 
acompanhamento por instituição especializada, recai 
sobre o Estado o encargo de criar e manter essas 
instituições, ou mesmo de “internamento compulsivo” 
para tratamento em caso de agravamento do seu 
estado, não é o D………. o local adequado. E cabe ao 
Estado a obrigação de realizar “uma política nacional 
de prevenção e de tratamento, reabilitação e 
integração dos cidadãos portadores de deficiência” 
(artigo 71º da CRP), não tendo a apelante uma tal 
vocação. 
Nessa perspectiva, o internamento no D………. seria, na 
verdade, um encargo pesado, para que o mesmo não 
dispõe de infra-estruturas apropriadas, 
nomeadamente pessoal com preparação técnica 
adequada à vigilância e acompanhamento clínico da 
requerida. Nem, como instituição privada, não 
obstante os fins prosseguidos, lhe pode ser imposta a 
criação de tais estruturas, até porque demandam 
recursos económicos de que pode não dispor. 
Todos têm direito de livremente constituir associações, 
que prosseguem livremente os seus fins sem 
interferência das autoridades públicas (artigo 46º da 
CRP). A recorrente é uma instituição particular de 
solidariedade social, cabendo-lhe escolher livremente 
as suas áreas de actividade, prosseguir 
autonomamente a sua acção e estabelecer livremente 
a sua organização interna (artigo 3º do DL 119/83 – 
que aprova os Estatutos das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social). 
Face ao que os autos revelam, não está a requerida 
em condições (saúde e limitações de autonomia por 
via da anomalia psíquica e idade) de ser admitida no 
D………., que não está este vocacionado para o 
acolhimento de pessoas com as necessidades da 
requerida, que já se não enquadra no leque de 
pessoas a quem a instituição dispensa ajuda e 
protecção e dos fins prosseguidos por esta. 
Não estando em causa qualquer situação de 
discriminação negativa, tem a instituição, no âmbito 
da sua autonomia de fins e de organização, o direito 
de não receber as pessoas que perturbem o seu 
ambiente e funcionamento ou a cujas necessidades, 
por carências de meios materiais e humanos, não 
possa corresponder. 
Daí que a pretensão da recorrente deve proceder, no 
que respeita ao internamento da C………. no D………. .  
Como se disse, a legitimidade para o recurso está 
limitada a essa questão. 
Não a tendo a recorrente para pedir o internamento 
noutra instituição, nem tal questão compete a este 
tribunal. 
A nomeação da tutora está relacionada com o 
“internamento” no D………. . 
Além de não ser questão suscitada (e não é) por quem 
teria legitimidade (a tutora ou a requerida), qualquer 
alteração, mesmo oficiosa, caberá ao tribunal recorrido 
e, fazendo a C………. estadia (com períodos de 
ausência, embora), ainda que voluntária, no D………., 
não haveria obstáculo à manutenção da tutora 
nomeada. 
 
VI) - Pelo exposto, acorda-se em julgar procedente a 
apelação e revogar a douta decisão recorrida, no que 

respeita ao internamento compulsivo de C………. no 
D……….  
Sem custas. 
 
Porto, 25 de Setembro de 2008 
José Manuel Carvalho Ferraz 
Nuno Ângelo Rainho Ataíde das Neves 
António do Amaral Ferreira 
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(Rel. 1248) 
 
Fernandes do Vale (35/08) 
Pinto Ferreira (1958) 
Marques Pereira 
 
 

Acordam, no Tribunal da Relação do Porto 
 
 
1 – “B…………….., S. A.” interpôs o presente recurso de 
agravo da decisão proferida, em 14.02.08, nos autos 
de “Procedimento Cautelar de Arresto” nº 
……/07.7TVPRT, pendentes na 7ª Vara/3ª Secção do 
Tribunal Cível da comarca do Porto, por via da qual foi 
indeferida a reclamação por si efectuada à conta de 
custas elaborada naqueles autos. 
Culminando as respectivas alegações, formulou estas 
conclusões: 

/ 
1- O cálculo das custas processuais deve ser feito de 
acordo com as normas que regem esta matéria 
prevista no Código das Custas Judiciais, 
designadamente de acordo com a Tabela I anexa ao 
Código, “ex vi” artigos 13° e 27° do C.C. J; 
2- De acordo com o disposto no n° 4 do art. 27° do 
C.C. J. "Quando o processo termine antes de concluída 
a fase de discussão e julgamento da causa não há 
lugar ao pagamento do remanescente"; 
3- No caso dos autos de providência cautelar a que se 
reporta a conta de custas sobre a qual incidiu a 
decisão de que ora se recorre, não houve audiência 
final de julgamento, nem tão pouco oposição, tendo a 
providência sido julgada improcedente logo após a 
produção da prova e inquirição das testemunhas 
apresentadas pela ora recorrente; 
4- De acordo, com o disposto no n° 4 do art. 27°, o 
contador deveria ter tido em conta, para efeitos do 
cálculo da taxa de justiça o valor tributário de € 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) e não o 
valor de € 400.000,00 (quatrocentos mil euros), como 
fez; 
5- Com base neste valor tributário, deveria ter sido 
calculado o valor da taxa com as reduções previstas 
nos artigos 14° e 18° do Código das Custas Judiciais, 
pelo que o valor da taxa a constar nas designações 
processo e recurso deveria ser € 1 152 (mil cento e 
cinquenta e dois euros), respectivamente, e não € 3 
744,00; 
6- Pelo exposto, a decisão “a quo” violou o disposto 
nos arts. 13°, n°s l e 2 e 27°, n° 4, do Código das 
Custas Judiciais; 
7- Sem prescindir, ainda que se considerasse como 
valor tributário da acção e do recurso os valores 
indicados na conta de custas, no montante de € 400 
000,00, o que por mera hipótese académica se 
admite, a conta sempre mereceria reparo, porquanto, 
de acordo com o art. 13°, nº1 e 27°, nº/s 1 e 2 e a 
tabela I anexa ao Código das Custas Judiciais, a uma 
acção deste valor corresponde um global de 54 
unidades de conta; 
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8- Ora, o valor da unidade de conta à data de 
elaboração da conta de custas era, como ainda é, € 
96,00 (noventa e seis euros), de acordo com o 
disposto no art. 5°, n° 2 do DL n.° 192/89, de 30.06, 
actualizado pelo DL. n° 323/2001, de 17.12; 
9- Assim, tendo em conta o global das unidades de 
conta correspondentes ao valor da acção com o valor 
tributário de € 400.000,00, isto é, 54 unidades de 
conta e o valor da unidade de conta à data de 
elaboração da conta nos termos do disposto no art. 
5°, n° 2 do DL n.° 192/89, de 30.06, actualizado pelo 
DL. n° 323/2001, de 17.12, isto é, € 96,00 (noventa e 
seis euros), temos que a uma acção de € 400 000,00 
(quatrocentos mil euros), sem redução, corresponde 
uma taxa de € 5 184,00 (cinco mil e cento e oitenta e 
quatro euros); 
10- Isto posto, e aplicando-se as reduções previstas 
nos artigos 14° e 18° do CCJ (redução a metade), os 
valores indicados na conta de custas sob as descrições 
processo e recurso, teriam que ser os valores de € 
2.592,00 (dois mil e quinhentos e dois euros), 
respectivamente, o que também impunha, mais uma 
vez, salvo o devido respeito, decisão diversa da que 
ora se recorre; 
11- Pelo exposto, a decisão “a quo” violou o disposto 
nos artigos 13° e 27° do Código das Custas Judiciais e 
a tabela I anexa ao Código das Custas Judiciais, e 
ainda o disposto no art. 5°, n° 2 do DL n.° 192/89, de 
30.06, actualizado pelo DL. n° 323/2001, de 17.12, 
devendo, por isso, ser revogada. 
Contra-alegando, defende o M.º P.º a confirmação da 
decisão agravada. 
Corridos os vistos e nada obstando ao conhecimento 
do recurso, cumpre decidir, para o que releva a 
factualidade emergente do relatório que antecede, 
assim aditada: 

/ 
a) – O valor processual e tributário do instaurado 
procedimento cautelar especificado de arresto é de € 
400 000,00, o que é extensivo ao recurso de agravo 
interposto da douta decisão que o indeferiu e que veio 
a ser confirmada por este Tribunal de Relação; 
b) – A douta decisão agravada foi proferida, após 
inquirição das indicadas testemunhas e ponderação e 
exame da prova documental oferecida pela requerente 
da providência e, ora, agravante, a qual impugnou, 
nesta instância de recurso, a extensa decisão proferida 
sobre a matéria de facto, na 1ª instância. 

* 
2 – Cotejando as conclusões formuladas pela 
agravante com o preceituado nos arts. 684º, nº3 e 
690º, nº1, ambos do CPC na pregressa e, aqui, 
aplicável redacção[2], constata-se que as questões por 
si suscitadas, no âmbito do presente agravo, são, em 
síntese, as seguintes: 

/ 
I – Aplicabilidade, “in casu”, do disposto no art. 27º, 
nº4, do C. C. Jud., na versão que lhe foi dada pelo DL 
nº 324/03, de 27.12., atento o preceituado nos 
respectivos arts. 14º, nº1 e 16º, nº1, em conjugação 
com a data da instauração – 15.05.07 – dos presentes 
autos; 
II – Valor da taxa de justiça do processo, em ambas 
as instâncias. 

/ 
3 – I – Nos termos do disposto no art. 13º do C. C. 
Jud., na mencionada versão, “Sem prejuízo do 
disposto nos arts. seguintes, a taxa de justiça é, para 
cada parte, a constante da tabela do Anexo I, sendo 
calculada sobre o valor das acções, incidentes com a 
estrutura de acções, procedimentos cautelares ou 
recursos” (1) (…) “A taxa de justiça do processo 
corresponde ao somatório das taxas de justiça inicial e 
subsequente de cada parte” (2) – (Sublinhados de 
nossa autoria). 
Por seu turno, decorre do sobredito Anexo que, nas 
acções ou recursos de valor compreendido entre € 210 
000,01 e € 250 000,00, a taxa de justiça de cada 

parte é de valor correspondente a 24 UCs. Aí se 
dispondo, igualmente, que “Para além de € 250 000, à 
taxa de justiça do processo acresce, por cada € 25 000 
ou fracção, 5 UCs, a final”. (Sublinhámos, de novo). 
Em sintonia, estatui-se no art. 27º do mesmo Cod.: 
“Nas causas de valor superior a € 250 000,00 não é 
considerado o excesso para efeito do cálculo do 
montante da taxa de justiça inicial e subsequente” (1) 
(…) “Sem prejuízo do disposto nos nº/s seguintes, o 
remanescente é considerado na conta a final” (2) 
Acrescentando-se, no respectivo nº4, que “Quando o 
processo termine antes de concluída a fase de 
discussão e julgamento da causa não há lugar ao 
pagamento do remanescente”. 
Em anotação a este preceito legal, expende o Cons. 
Salvador da Costa[3]: “Depois de salvaguardar o 
disposto nos nº/s 3 e 4 seguintes, prevê o nº2 deste 
art. sobre o remanescente, e estatui que o mesmo é 
considerado na conta final (…) O referido 
remanescente consubstancia-se no valor de taxa de 
justiça inicial e de taxa de justiça subsequente 
correspondente à diferença entre € 250 000 e o 
efectivo e superior valor da causa para efeito de 
custas (…) No acto de contagem, por força da lei, deve 
ser considerado o valor da causa para efeito de custas, 
que pode ou não corresponder ao respectivo valor 
processual (art. 56º, nº3, al. a), deste Cod. (…) Não 
obstante os sujeitos processuais vencidos na causa 
terem beneficiado do limite previsto neste normativo, 
são, naturalmente, responsáveis pelo pagamento das 
custas respectivas, incluindo a taxa de justiça prevista 
na tabela (art. 446º, nº/s 1 e 2 do CPC) (…) Em 
consequência, o não pagamento da taxa de justiça 
inicial e subsequente pelas partes, em razão da 
existência do limite legal em causa, não dispensa que 
seja considerado na conta o valor da taxa de justiça 
correspondente ao valor da causa para efeito de 
custas”. 

/ 
II – A agravante pretende beneficiar do regime 
constante do nº4 do citado art. 27º. 
Não podemos, no entanto, perfilhar um tal 
entendimento, por diversas razões. 
Desde logo, porque, na espécie, não havendo, por 
imposição legal, lugar a audiência da parte contrária 
(art. 408, nº1), a “fase de discussão e julgamento da 
causa” mencionada naquele art. 27º, nº4 nunca 
poderia consistir em verdadeira e própria audiência de 
discussão e julgamento, com o regime e disciplina que 
a caracterizam. 
Depois, e em decorrência do que acaba de expender-
se, porque, na espécie, tal “fase de discussão e 
julgamento” não pode deixar de corresponder 
(normalmente) à inquirição das testemunhas 
oferecidas e subsequente ponderação e exame dos 
respectivos depoimentos e demais provas produzidas, 
com subsequente fixação da factualidade, 
indiciariamente, havida por provada e prolação da 
pertinente decisão final. 
Finalmente, porque, constituindo a “ratio legis” de tal 
“benesse” um estímulo a uma menor e mais rápida 
litigância das partes, premiando o prematuro epílogo 
do correspondente litígio, não faria qualquer sentido 
que a mesma se aplicasse a um caso que esgotou o 
correspondente processamento traçado na lei, com 
arrastadas inquirições de testemunhas, necessidade 
de examinar, ponderar e valorar, criticamente, 
inúmera prova documental, tudo agravado com a 
operada impugnação, nesta instância de recurso, da 
prova testemunhal objecto de gravação áudio. Sendo, 
aliás, os autos demonstrativos da complexidade e 
dificuldade das correspondentes exigências 
processuais, nas diversas vertentes da actividade que 
lhes deu satisfação. 
Tudo, pois, razões para entendermos – como 
entendemos –, na senda, aliás, da posição subjacente 
à efectuada contagem dos autos, que, nesta, não pode 
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ter aplicação o regime excepcional consagrado no nº4 
do citado art. 27º. 
Assim improcedendo, pois, as correspondentes 
conclusões formuladas pela agravante. 

/ 
III – A UC a ter em consideração, no caso, 
corresponde – como todos estão de acordo – a € 
96,00 (Arts. 5º, nº2 e 6º, nº1, do DL nº 212/89, de 
30.06. e 1º e 3º do DL nº 238/05, de 30.12). 
Assim, considerando as reduções a metade previstas 
nos arts. 14º, nº1, al. n) e 18º, nº2 (respectivamente, 
para os procedimentos cautelares e para os recursos 
dirigidos aos tribunais da Relação), tem de concluir-se 
que as taxas aplicáveis quer ao processo, quer ao 
recurso, são de € 3 744,00 ( 12 UCs – duma das 
partes – + 12 UCs – da outra parte – quanto a € 250 
000,00 + 15 UCs reportadas, a final, à remanescente 
quantia de € 150 000,00), sendo, pois, eivada de 
integral correcção a efectuada contagem. 
Com o que improcedem, necessariamente, as demais 
conclusões tiradas pela agravante. 
 

* 
4 – Em face do exposto, acorda-se em negar 
provimento ao agravo, confirmando-se, com a aduzida 
fundamentação, a decisão recorrida. 
Custas pela agravante. 

/ 
Porto, 29 de Setembro de 2008 
José Augusto Fernandes do Vale 
Rui de Sousa Pinto Ferreira 
Joaquim Matias de C. Marques Pereira 
__________ 
[1] Autos distribuídos, neste Tribunal, em 23.04.08. 
[2] Como os demais que, sem menção da respectiva 
origem, vierem a ser citados. 
[3] In “Cod. das Custas Judiciais”, Anotado e 
Comentado, 8ª Ed. (2005), pags. 206. 
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Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
Nos autos de acção declarativa de condenação, sob a 
forma de processo ordinária, nº …../04.9TBPNF, do 4º 
Juízo do Tribunal de Penafiel, que B…………… move a 
C………….., pediu o Autor a condenação do Réu a 
pagar-lhe a quantia de € 16.281,26, acrescida de juros 
moratórios, contados desde a data da propositura da 
acção e até e efectivo e integral pagamento. 
Alegou, em síntese, que, a pedido do R., prestou a 
este diversos serviços de carpintaria e fornecimentos 
da sua especialidade no valor total de € 14.451,17, a 
ser pago a pronto pagamento. 
Acrescentou que do montante que deveria pagar ao 
Autor, o Réu somente liquidou a quantia de € 
1.321,12. 
 
O Réu apresentou contestação, na qual, se defendeu 
por excepção, referindo que, nos termos do art. 317, 
al. b) do CPC, se presume realizado o pagamento da 
dívida em causa, pagamento esse que, de resto, foi 
efectuado na totalidade. 
No mesmo articulado, defendeu-se por impugnação. 
Concluiu pedindo a improcedência da acção, com a sua 
absolvição do pedido. 
 
Na réplica, o Autor respondeu à matéria de excepção, 
concluindo como na petição inicial. 
 

Por acórdão deste Tribunal da Relação do Porto, que 
revogou a decisão proferida na 1.ª instância, foi 
julgada improcedente a excepção da prescrição 
presuntiva alegada pelo Réu na contestação, 
determinando-se o prosseguimento dos autos. 
 
Fixou-se a matéria de facto assente e organizou-se a 
base instrutória. 
 
Procedeu-se à audiência de discussão e julgamento, 
com gravação das provas oralmente produzidas. 
 
Foi proferida sentença, em que se julgou a acção 
parcialmente procedente, condenando-se o Réu a 
pagar ao Autor a quantia de € 13.130,05, acrescida de 
juros de mora, contados desde a citação até integral 
pagamento, à taxa legal aplicável aos créditos de que 
são titulares empresas comerciais. 
Custas por ambas as partes, na proporção do 
respectivo decaimento. 
 
Inconformado, o Réu apelou de tal sentença, 
finalizando a sua alegação com as seguintes 
conclusões (transcrição): 
1 - Cabia ao A o ónus de provar que os materiais e 
serviços prestados pelo A ao R consistiram naqueles 
que alega na PI. 
2 - O Mto Juiz a quo motivou a decisão da matéria de 
facto, no que concerne às circunstâncias em que 
ocorreu a execução do contrato celebrado entre A. e 
R., no depoimento das testemunhas D………….. e 
E…………... 
3 - Do depoimento destas e de todas as testemunhas 
arroladas pelo A., constata-se que nenhuma assistiu à 
celebração do contrato e que apenas uma presenciou 
parte da execução do mesmo. 
4 - A testemunha D……………, emitiu as facturas juntas 
aos autos com base nas instruções e documentos 
internos do A. que não foram juntos aos autos, não 
assistiu à obra e nunca entrou dentro da habitação do 
R., não podendo afirmar com propriedade quais os 
materiais que foram fornecidos e aplicados e o 
trabalho desenvolvido. 
5 - A testemunha E…………, única que trabalhou e 
acompanhou parte da obra, revela, involuntariamente, 
o embuste que é a factura n. 767, já que referindo-se 
a mesma, na tese do A., exclusivamente às obras 
realizadas no rés-do-chão da habitação do R., muito 
menos extensas que as realizadas no 1.° andar, a que 
na mesma tese se reporta a outra factura junta aos 
autos por não ter tantas portas, soalho em madeira e 
outros trabalhos de carpintaria, aparece com cerca de 
seis vezes mais horas de trabalho e mais materiais 
fornecidos e aplicados que naqueloutra. 
6 - A mesma testemunha além de não ter 
acompanhado a obra até ao fim depôs de forma 
absolutamente com prometida com a tese do A. tendo 
no seu depoimento sugerido ter trabalhado entre 800 
a 900 horas na obra em causa, quando a sorna das 
horas de todos os outros trabalhadores nas duas 
facturas e relações anexas não se aproximam sequer 
do limite mínimo das horas que afirma ter trabalhado. 
7 - Decorreram dois anos desde a conclusão dos 
trabalhos até à data da emissão das facturas 
presentes nos autos, quando urna delas, na tese do 
A., estava paga há os mesmos dois anos. 
8 - Perante os citados depoimentos, os documentos, a 
análise crítica que dos mesmos se impõe, as regras da 
experiência comum que obviamente devem ser 
avocadas àquela, não existe nenhuma certeza sobre a 
realidade dos factos constantes do quesito 1° da B.I., 
subsistem, isso sim, todas as dúvidas. 
9 - Por isso, e no cumprimento do previsto no art. 
516° do C.P.C., impunha-se e impõe-se decisão de 
facto diversa da proferida, ou seja, a resposta 
negativa ao quesito 1° da B.I. 
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10 - Ao decidir, como decidiu, dando resposta positiva, 
ainda que restritiva àquele quesito 1° da B.I. o Mto 
Juiz a quo errou no julgamento da matéria de facto. 
11 - O A. alega na P.I. que no exercício da sua 
actividade comercial, a pedido do R., prestou-lhe 
serviços de carpintaria e forneceu-lhe materiais, o que 
se mostra vertido na alínea B) da M.F.A., 
12 - No mesmo articulado, o A. invoca que da quantia 
constante da factura n. 0767 o R. pagou-lhe a quantia 
de € 1.321,12 - art. 6° da P.I. - . 
13 - Já o R. alegou que contratou com o A. a 
prestação de diversos serviços de carpintaria e 
fornecimentos da sua especialidade, pelo preço total 
de Esc.:2.350.000$00 - € 11.721,75 - e que nada 
deve ao A. em virtude de ter pago o montante total de 
todos os trabalhos e fornecimentos que este lhe 
prestou. 
14 - O R. impugnou assim a factualidade inserta no 
artigo 6° da P.I.. 
15 - Da réplica resulta a existência de dois serviços e 
fornecimentos prestados e efectuados pelo A. ao R., 
sendo que, na tese do A. a quantia supra referida em 
13, se destinou ao pagamento do primeiro dos 
serviços referidos. 
16 - Em face disso, não podia o Mto Juiz a quo ter 
dado corno assente no despacho saneador a matéria 
dele constante na alínea C) . 
17 - E também por isso, não podia ter respondido 
como respondeu ao quesito 4° da B.I.. 
18 - Nas teses do A. e do R., a alínea B) da M.F.A. 
reporta-se a todos os serviços prestados e materiais 
fornecidos pelo primeiro ao segundo e os quesitos 1° e 
3°, a uma parte deles apenas, aquela a que se reporta 
a factura 0767 em causa nos autos e a verdade é que 
o R. pagou ao A. não € 1.321,12, mas Esc 
3.000.000$00. 
19 - É manifesto o erro na inclusão na alínea C) da 
M.F.A. da respectiva factualidade e evidente a 
contradição entre a matéria de facto assente, os 
quesitos 1° e 4°, as respostas a estes quesitos e entre 
estas. 
20 - Existe matéria de facto alegada, absolutamente 
essencial à boa decisão da causa que não foi e devia 
ter sido levada à B.I., posto que dela devia constar 
toda e não apenas parte da factualidade alegada pelo 
A. e pelo R., de sorte a poder-se discernir se os 
trabalhos e materiais prestados e fornecidos pelo A. ao 
R. foram os que constam de ambas as facturas juntas 
aos autos, só de uma delas, ou outros. 
21 - Justifica-se assim a anulação das respostas aos 
quesitos 1° e 4° e ampliação da matéria de facto. 
22 -Os juros devidos pela prestação dos serviços e 
fornecimento de materiais em causa não são os 
comerciais, mas sim civis, atenta a natureza civil da 
relação em causa. 
23 - Além de errar no julgamento da matéria de facto, 
a douta sentença recorrida fez incorrecta interpretação 
e aplicação do Direito e viola os arts. 341° e ss do C.C. 
e 510° e ss 516° do C.P.C. e os art. 805 e 806.° do 
C.C. e Portarias 1105/04 de 31.08 e 597/05 de 19.07 
e art. 102.° do C.Com. 
 
Nas contra-alegações, a parte contrária pugnou pela 
improcedência do recurso. 
 
Colhidos os vistos, cumpre decidir. 
Estão dados como provados os seguintes factos: 
1 – O A. dedica-se ao comércio de materiais de 
construção e carpintaria (al. A) da matéria assente). 
2 – No exercício dessa sua actividade, a pedido do 
Réu, o A prestou-lhe serviços de carpintaria e 
forneceu-lhe materiais (al. B) da matéria assente). 
3 – O R. já entregou ao A. € 1.321,12 para pagamento 
do referido no nº anterior (al. C) da matéria assente). 
4 – Os materiais fornecidos e serviços prestados pelo 
A ao R. consistiram em: 3 tubos de silicone, 3 litros de 
bondex, 1 trincha, 20 vidros 49x39, 8 vidros 50x39, 4 
vidros 49x39 castanhos, 4 vidros 45x40 lisos, 20 

vidros 50x40, 4 vidros 30x40, 4 vidros 49x40, 4 vidros 
49x17, 4 vidros 49x17, 4 vidros 44x40, 4 vidros 
45x40, 2 trinchas, 2 litros de bondex, 9 horas de 
trabalho, 1 litro de bondex, 8 portas maciças de 
100x100, 5 litros de bondex, 6 lixas, 4 tubos de 
massa, 5 litros de diluente, cola, 126 horas de 
trabalho, 6 lixas de madeira, 48 parafusos de latão, 1 
vidro 50x30, 119 horas de trabalho, 81 horas de 
trabalho, 12 vidros das portas, 11 espelhos, 15 lixas, 2 
litros de bondex, 2 vidros, 5 litros de diluente, 1 kg de 
palha de aço, 5 litros de verniz, 5 litros de diluente, 4 
lixas, 10 litros de bondex, 2 litros de bondex, 2 tubos 
de massa, 44 parafusos, 72 horas do Luís, 8 vidros de 
0,80x0,17, 1 vidro de 1,34x0,21, 2 vidros de 
1,34x0,21, 10 litros de bondex, 2 trinchas, 2 vidros de 
1,35x0,21, 48 horas do Teixeira, 2 litros de bondex, 1 
litro de diluente, 2 tubos de massa, 158 horas de …… 
Ferreira, 1 roupeiro de 2,70x1,90, 1 roupeiro de 
2,70x2,80, 1 roupeiro de 2,30x2,70, 1 porta do 
quadro de 0,60x0,60, 1 porta do quadro de 0,70x0,60, 
1 janela de 1,00x1,20, 7 janelas de 1,00x1,25, 4 
portas interiores tapadas, 1 porta de vidro de 
2,00x0,80, 3 portas de vidro de 2,00x1,00, 4 portas 
exteriores de 2,00x1,00, 2 portas armário de 
0,75x0,65, 2 portas armário de 0,70x0,90 e 1 porta 
armário de 0,80x0,90, pelos preços referidos nas fls. 7 
e 8, no valor total de 14.451,17 Euros, tendo o A. 
emitido a factura nº 0767, em 30.05.2002 (resp. ao 
quesito 1º). 
5 – Durante a execução dos trabalhos, o R. pediu ao A 
a execução de três armários embutidos, cujo valor 
total de 544.000$00 se mostra incluído na factura 
mencionada no nº 4 (resp. ao quesito 3º).  
6 – Para pagamento do referido nos nºs 2, 4 e 5, o 
Réu entregou ao Autor a quantia mencionada no nº3 
(resp. ao quesito 4º). 
 
Delimitado o recurso pelas conclusões das alegações 
do recorrente (arts. 684, n.º 3 e 690, n.º 1 do CPC), 
entremos na apreciação das questões que se colocam. 
 
Quanto à matéria de facto: 
Defende o recorrente que foi incorrectamente julgado 
o ponto n.º 1 da base instrutória, em que se 
perguntava: “Os materiais fornecidos e serviços 
prestados pelo autor ao réu consistiram em…”? 
A que foi respondido: “Provado, excepto que o A 
tivesse remetido ao R a factura em apreço e tivesse 
acordado com este que era a pronto pagamento”. A 
factualidade dada como provada foi a que consta do 
ponto 4 dos factos descritos como provados na 
sentença. 
 
Para o recorrente, a resposta a este ponto de facto 
devia ter sido negativa. 
Indicou os meios probatórios, em que se funda a sua 
discordância quanto á apreciação da prova feita na 1.ª 
instância, tendo especificado os depoimentos das 
testemunhas do Autor, D…………. e E…………. 
Incorporou, nas suas alegações de recurso, transcrição 
dos depoimentos gravados de todas as testemunhas 
do Autor (só deste). 
Todavia. 
Após termos lido atentamente os depoimentos 
transcritos com as alegações de recurso, conjugados 
com a análise dos documentos constantes dos autos, 
não vemos motivo para a pretendida alteração das 
respostas dadas à matéria de facto. 
Na decisão que recaiu sobre a matéria de facto foi 
efectuada circunstanciadamente a análise critica das 
provas e a especificação dos fundamentos que foram 
decisivos para a convicção do tribunal (como 
determina o art. 653, n.º 2 do CPC). 
Sendo a nossa análise essencialmente coincidente com 
a que foi feita em tal decisão, 
De resto, sempre importa ter presente que a 
modificabilidade da decisão de facto prevista no art. 
712 do CPC não pode significar a subversão do 
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princípio da livre apreciação da prova consagrado no 
art. 655 do CPC. 
Como se entendeu no Ac. do STJ de 14 de Março de 
2006, CJ Acs. STJ Ano XIV, Tomo I, p. 130: 
"A reapreciação da matéria de facto, pela Relação, no 
âmbito dos poderes conferidos pelo artigo 712 do CPC, 
não pode confundir-se com um novo julgamento, 
destinando-se essencialmente à sanação de 
manifestos erros de julgamento, de falhas mais ou 
menos evidentes na apreciação da prova" (Sumário). 
Veja-se, no mesmo sentido, entre outros, o Ac. da RC 
de 24-10-2006, de que foi Relator o Ex. m.º Juiz 
Desembargador Dr. Cardoso Albuquerque, em 
www.dgsi.pt. 
 
Defende, ainda, o recorrente que, por ter sido 
impugnado, na contestação, do facto alegado no art.6 
da petição inicial não podia ter sido seleccionado como 
assente, como foi, o constante da al. C), ou seja, que: 
“O R já entregou ao A € 1.321,12 para pagamento do 
referido em B”. 
Sendo que, na al. B) dos factos assentes, se fez 
constar que: “No exercício da sua actividade, a pedido 
do réu, o autor prestou-lhe serviços de carpintaria e 
forneceu-lhe materiais”. 
Também, não devendo responder-se, como se fez, ao 
ponto 4 da base instrutória, em que se perguntava: 
“Para pagamento do referido em B, 1 e 3, o réu 
entregou ao autor as quantias de: 
_ 2.000.000$00, através do cheque n.º … 
_ 500.000$00, através do cheque… 
_500.000$00, através do cheque… 
que obtiveram provisão”? 
E a que se respondeu: 
“Provado apenas que para pagamento do referido em 
B, 1 e 3, o réu entregou ao autor a quantia 
mencionada no ponto C da matéria assente”. 
Para o recorrente, o caminho a seguir seria, agora, o 
de anular as respostas aos pontos 1 e 4 e ampliar a 
matéria de facto, para desta constar toda a 
factualidade alegada por ambas as partes. 
Parece-nos, salvo o devido respeito, não haver motivo 
para a pretendida anulação da decisão de facto. 
Senão vejamos. 
Há acordo, entre as partes, nos articulados, sobre os 
factos alegados nos arts. 1 e 2 da petição inicial, 
condensados nas als. A) e B) dos factos assentes. 
O facto constante da al. C), ou seja, que o R entregou 
ao A para pagamento dos serviços de carpintaria e dos 
materiais fornecidos, a quantia de € 1.321,12 
(entenda-se, ao menos de) encontra-se, assim, 
justificadamente entre os factos assentes: é o próprio 
Autor a aceitar que lhe foi efectuado pelo Réu o 
pagamento desse montante; por outro lado, a al. C), 
limita-se a reportar o pagamento desse montante ao 
que genericamente consta da al. anterior. 
É só na resposta ao ponto n.º 4 da base instrutória 
que vem a estabelecer-se a relação entre a quantia de 
€ 1.321,12, mencionada na al. C) e a dívida para cujo 
pagamento (parcial) foi destinada: a derivada dos 
serviços, fornecimentos e trabalhos referidos nas 
respostas aos pontos 1 e 3 da base instrutória 
(correspondentes aos pontos n.º 4 e 5 dos factos 
descritos como provados na sentença). 
 
Improcede, pelo exposto, a critica à decisão da 
matéria de facto. 
 
Quanto à matéria de direito: 
Na sentença, considerou-se, em face da matéria de 
facto provada, terem as partes celebrado um contrato 
misto de prestação de serviços e compra e venda, 
assumindo o Autor a posição de prestador e vendedor 
e o Réu a qualidade de beneficiário de tais serviços e 
comprador dos respectivos bens (arts. 874 e 1154 do 
C. Civil). 
Tendo ficado provado que o Réu liquidou ao Autor 
apenas a quantia de € 1.321,12 (no que está em 

causa nos autos), pelo que está em dívida o montante 
de € 13.130,05. 
Por fim, considerou-se que sobre tal quantia recaem 
juros de mora contados desde a citação, em 
18.06.2004 (uma vez que não se provou que tivesse 
sido acordado que o pagamento seria devido desde a 
emissão da factura), à taxa legal vigente relativa a 
créditos de que são titulares empresas comerciais, até 
integral pagamento (arts. 102, 3 do C. Comercial, 
805, n.º 1 do C. Civil e Portarias 1105/04, de 31.08. e 
597/05, de 19.07). 
 
Sustenta o recorrente que os juros devidos são de 
natureza civil e não de natureza comercial. 
 
É verdade que estamos perante uma figura contratual, 
que só reveste natureza comercial do lado do Autor, 
não do lado do Réu.[1]  
O que nos remete para a aplicação do “regime dos 
actos de comércio unilaterais” previsto no art. 99 do 
C. Com. 
Mas, se bem interpretamos esta disposição, o caso dos 
autos parece enquadrar-se na regra que naquela se 
estabelece, segundo a qual, “embora o acto seja 
mercantil só com relação a uma das partes será 
regulado pelas disposições da lei comercial quanto a 
todos os contraentes”, não se configurando a situação 
excepcional da segunda parte do preceito (“salvas as 
que só forem aplicáveis àquele ou àqueles por cujo 
respeito o acto é mercantil”). [2] 
 
Por força do art.102, § 3 do C. Comercial, os créditos 
de que sejam titulares sujeitos detentores de 
empresas comerciais (sejam eles comerciantes em 
nome individual, sejam sociedades comerciais ou 
outras entidades) para os quais resulte da lei o 
vencimento de juros de mora ou que, por convenção, 
estejam sujeito a um juro sem determinação da taxa 
ou quantitativo, beneficiam de uma taxa de juro 
especial, fixada em Portaria conjunta dos Ministérios 
das Finanças e da Justiça. [3] 
Assim, provado que o Autor se dedica ao comércio de 
materiais de construção e carpintaria (al. A) e que no 
exercício dessa actividade, a pedido do Réu, prestou a 
este serviços de carpintaria e forneceu materiais (al. 
B), o crédito do Autor beneficiaria da taxa dos juros 
comerciais, em face do citado art. 102, § 3 do C. Com.  
 
Sucede que, com o DL n.º 32/2003, de 17 de 
Fevereiro, que entrou em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação, o campo de aplicação do art. 102 do 
C. Com parece ter sofrido uma significativa limitação, 
na medida em que este veio excluir do regime especial 
dos juros de mora pelos atrasos nos pagamentos os 
contratos celebrados com os consumidores (cfr. art. 2, 
n.º 2 al. a) do mencionado diploma legal). [4] /[5] 
 
Levanta-se, deste modo, um problema de aplicação da 
lei no tempo, a resolver à luz do disposto no art. 12 do 
C. Civil. 
Em princípio, seria de considerar a lei em vigor à data 
da feitura do contrato em causa, o que, como vimos, 
nos levaria à aplicação ao caso dos juros comerciais. 
No entanto, inclinamo-nos a considerar que deve ser 
aplicada ao caso dos autos a lei nova, ou seja, o 
regime jurídico resultante do citado DL n.º 32/2003 
(em vigor, à data da constituição em mora do Réu). 
[6] 
Como se entendeu, entre outros, no Ac. do STJ de 
30/6/98, BMJ n.º 478, p. 410, “a mora traduz-se 
numa situação objectiva de carácter duradouro, do 
tipo das previstas no art. 12, n.º 2, parte final, do CC, 
pelo que, na determinação do concreto valor dos juros 
moratórios deverá atender-se às diversas taxas 
sucessivamente fixadas durante o período da mora” 
(ponto 3 do respectivo Sumário). 
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É a tese de Baptista Machado, o qual, na sua obra 
“Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código Civil, a 
p. 115, escreve que: 
“Tratando-se não de direito de exigir um juro 
moratório, mas da taxa deste juro, a qual está em 
relação com o rendimento médio e normal dos capitais 
em certo período, é bem de ver que o prejuízo do 
credor que se trata de reparar é aquele que para ele 
resultou da privação do seu capital e que corresponde 
à taxa de juro no momento em que esta privação se 
verifica”. 
No nosso caso, não está, efectivamente, em causa, o 
direito ao juro devido pela mora. 
Mas, apenas, se a taxa aplicável deve ser a resultante 
da lei civil ou a resultante da lei comercial. 
Assim, tendo em atenção que o DL n.º 32/2003 teve, 
nesta matéria, a preocupação de tutelar a parte “mais 
fraca” (o consumidor), deverá, segundo julgamos, ser 
aplicado o regime que dele resulta, ou seja, a lei nova. 
[7] 
O que, nos conduz à aplicação, no caso concreto, dos 
juros civis. 
 
Decisão: 
Nos termos e com os fundamentos expostos, acorda-
se em, na procedência parcial da apelação, revogar a 
sentença recorrida, em matéria de juros moratórios, 
condenando o Réu C…………… nos juros de mora civis, à 
taxa legal, desde a citação até efectivo e integral 
pagamento. 
No mais, mantendo a decisão recorrida. 
Custas, em ambas as instâncias, na proporção do 
vencido. 
 
Porto, 06 de Outubro de 2008 
Joaquim Matias de C. Marques Pereira 
Manuel José Caimoto Jácome 
_____________ 
[1] Acerca da comercialidade da compra e venda rege 
o art. 463 do C. Com. 
[2] Sobre a interpretação desta norma, que suscita 
reais dificuldades, v., entre outros, Luís Brito Correia, 
Direito Comercial, 1.º volume, p. 42 e ss; Filipe 
Cassiano dos Santos, Direito Comercial Português, 
volume I, p. 131 e ss. 
[3] O § 3 foi aditado ao art. 102 do C. Com. pelo DL 
n.º 262/83, de 16/6, na sequência do qual, foi 
publicada a Portaria n.º 807-U/83, de 30-7. 
A redacção actual do § 2, 3 e 4 do art. 102 do C. Com. 
é a estabelecida pelo art. 6 do DL n.º 32/2003. 
[4] É este, segundo cremos, o entendimento de Ana 
Isabel da Costa Afonso, em monografia que publicou, 
sob o título “A obrigação de juros comerciais depois 
das alterações introduzidas pelo decreto-lei n.º 
32/2003, de 17 de Fevereiro”, em Separata de Revista 
de Ciências Empresariais e Jurídicas, n.º 12, 2007, p. 
173 e ss.  
Como aí se escreve, na p. 196, “Com efeito, se a 
transacção entre uma empresa comercial e um 
consumidor caía no domínio de aplicação do regime 
especial da lei comercial, fica hoje excluída daquele 
em virtude do disposto no art. 2, n.º 1 al. a) do 
Decreto-lei n.º 32/2003, e da intencionalidade que lhe 
está subjacente _ a protecção do consumidor, tratado 
como parte mais fraca do contrato. A obrigação de 
pagamento do consumidor ao comerciante é remetida 
para o regime geral da lei civil, devendo o consumidor 
apenas pagar os juros de mora decorrentes do art. 
559, CC, actualmente fixados em 4% pela Portaria n.º 
291/2003, de 8 de Abril. Parece-nos, efectivamente, 
ser esta a intenção da Directiva consagrada pelo nosso 
diploma no art. 2, n.º 2 al. a)”. 
[5] Sobre a definição de “consumidor”, v.. p.e., o art. 
2, n.º 1 da Lei n.º 24/96, de 31 de Julho (Lei de 
Defesa do Consumidor). 
[6] Dispõe o art. 9 do DL n.º 32/2003 que: “O 
presente diploma aplica-se ás prestações de contratos 

de execução continuada ou reiterada que se vençam a 
partir da data da sua entrada em vigor”. 
Por sua vez, o art. 10 do mesmo decreto-lei preceitua 
que: 
“1-O presente diploma entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação, sem prejuízo do disposto no 
número seguinte; 
2-Os artigos 7 e 8 do presente diploma entram em 
vigor no 30.º dia posterior ao da sua publicação”. 
[7]Entende A. Santos Justo, em Introdução ao Estudo 
do Direito, p. 377, que “a aplicação imediata da LN 
deve ser tida em consideração se o interesse social 
determinar a tutela das categorias sociais “mais 
fracas”. Cita, em nota (3) da mesma página, Baptista 
Machado e Oliveira Ascensão. 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6158 
 
 
Proc. 4727/08[1] 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
I - Relatório 
 
B……………. e C………….. vieram deduzir oposição à 
execução movida contra si por D…………, alegando a 
oponente a sua ilegitimidade para ser indevidamente 
demandada na execução apensa e o executado veio 
alegar que o cheque dado à execução não constitui 
título executivo, uma vez que o mesmo não foi 
apresentado a pagamento no prazo de oito dias a 
contar da data da sua emissão e foi igualmente 
ultrapassado o prazo de prescrição previsto no art° 
52° da LUC.  
Notificado o exequente, o mesmo pugnou pela 
improcedência das alegadas excepção.  
O tribunal decide julgar procedente ambas as 
excepções e julgou, por isso, extinta a execução. 
O exequente recorre, mas apenas quanto à decisão 
que incidiu sobre a prescrição do cheque. 
Recebido o recurso, juntam-se as alegações. Não há 
contra alegações. 
Colhidos os vistos legais, nada obsta ao conhecimento 
do recurso. 
 

* 
 
II - Fundamentos do recurso 
 
As conclusões formuladas com as alegações, fixam e 
determinam o âmbito dos recursos - artigos 684º n.º 
3 e 690º n.º 1 do CPC -. 
Daí a conveniência na sua transcrição. 
 
1º - Não estamos em presença de uma acção 
executiva cambiária, mas de uma execução cujo 
suporte (titulo executivo) é um documento particular 
assinado pelo devedor, no qual ele reconhece a 
existência de uma dívida, que a lei do processo - art. 
46, al. c) do CPC, na versão do DL 329ºA/95 - 
considera título executivo.  
2º - O facto de o cheque não ter os requisitos exigidos 
pela LUCH tal só tem por consequência a prescrição da 
relação cartular.  
 
3º - Na petição inicial executiva o exequente fez 
referência à existência da relação subjacente (ao 
cheque), alegando a origem do crédito.  
 
4º - O cheque dado à execução, embora prescrito, 
constitui título executivo à luz do disposto no art. 46 
al. c) do CPC, uma vez que por ele, o devedor 
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reconheceu a existência da dívida e a obrigação de 
pagar a mesma em prazo certo e determinado.  
 
5º - O documento do qual conste o reconhecimento de 
uma divida pode desempenhar a função de título 
executivo, quer nele seja ou não mencionado o facto 
constitutivo da obrigação.  
 
6º - Tal se deve entender também em função dos 
princípios da economia processual e da celeridade 
processual.  
 
7º - Através do recurso ao elemento sistemático, 
histórico e racional que presidiu à reforma do CPC no 
tocante ao art. 462 daquele diploma, conclui-se ter 
sido intenção do legislador evitar o recurso à acção 
declarativa quando o interessado dispusesse do 
documento donde se possa inferir o reconhecimento 
da obrigação de pagar determinada quantia, quer se 
mencione quer não a fonte de tal obrigação.  
 
8º - O cheque que represente a devolução de dinheiro 
mutuado é válido como título executivo, nada tendo a 
ver com a nulidade do contrato de mútuo.  
 
9º - A douta sentença recorrida ao julgar procedente a 
oposição à execução, mais concretamente, a 
prescrição do cheque como título violou, ou, pelo 
menos fez incorrecta aplicação e interpretação do 
disposto nos artigos 46 al. c) do CPC e do artigo 4582, 
nº 1, do Código Civil.  
 
 
Deve ser julgado procedente o recurso, revogando-se 
a sentença recorrida. 
 

* 
 
III - Factos Provados 
 
O tribunal, para a apreciação da aludida excepção, 
considerou assente:  
- O exequente deu à execução um cheque, sacado 
sobre o BPI e assinado pelo executado.  
 
- O cheque nº 0967644292 está datado de 2004.09.15 
e foi apresentado a pagamento no dia 23 de 
Novembro de 2004.  
Para além destes, convirá reter, porque aceite pelas 
partes, que o cheque se destinou ao pagamento de um 
empréstimo de 7.000 €  
 

* 
 
IV - O Direito  
 
O tribunal a quo considerou que o cheque que titulava 
a acção executiva foi apresentado para além dos 
prazos fixados nos artigos 29º e 52º da LUCH, pelo 
que perdeu o seu portador o direito de intentar a 
presente acção executiva.  
 
Mas, para além deste argumento, considera ainda que 
nem sequer se pode dizer que o documento dado à 
execução constitui o reconhecimento de uma 
obrigação pecuniária, pois dele não consta a razão da 
ordem de pagamento.  
 
Ora, o problema tem de ser visto numa outra 
problemática e enquadrável noutro tipo de 
argumentação.  
 
Vejamos porquê. 
Está apurado que o título dado à execução é um 
cheque que consubstancia um contrato de mútuo que, 
atento o seu valor de 7.000€ e o fixado no art. 1143º 
do CC, só será válido se tal contrato constar de 
documento assinado pelo mutuário. 

Isto é, não estamos aqui na presença de um mútuo 
que exija a celebração de escritura pública, dado que o 
seu valor não é superior a 20.000€, caso em que seria 
claramente nulo tal contrato por falta de forma. 
Como se sabe, o título executivo determina o fim e os 
limites da acção executiva - art. 45º n.º 1 do CPC -, 
isto é, o tipo de acção e o seu objecto. 
E sobre este particular, ensina Lebre de Freitas, a 
Acção Executiva, 2ª ed., nota 2 da pág. 31, que a 
análise do objecto executivo pressupõe a prévia 
interpretação do título executivo do tribunal de 
execução e se tiver dúvidas acerca do tipo ou do 
objecto da obrigação titulada, o título não é exequível 
e o credor terá de recorrer previamente a uma acção 
declarativa de condenação ou de simples apreciação. E 
explica tal conceito dando um exemplo de, quando o 
título formalize ou nele se confesse a celebração dum 
negócio nulo e a nulidade dê direito a restituição (art. 
289º do CC), como acontece, por exemplo, quando 
um contrato de mútuo civil de 10.000.000$00 é 
celebrado por documento particular (art. 1143º do 
CC), pois o direito à restituição e aquele a que o título 
se reporta são de diversa natureza.  
Sobre esta problemática se pronunciou o Ac. R. Porto, 
de 13-10-2005, subscrito pelo Ex-mo Desembargador 
Dr. Fernando Batista, em www.dgsi.pt., que afirma: 
“Transparecendo do documento executivo o 
reconhecimento de uma dívida que a lei substantiva 
presuma, nos termos do art. 458º CC não se impõe 
que o credor/exequente indique a causa debendi, 
subjacente à emissão do título. 
Porém, a verificação da insuficiência formal 
relativamente ao contrato subjacente à dita confissão 
de dívida tem de ser sujeita à sindicância judicial, nos 
termos do aludido nº 2 do art. 458º CC. 
A invalidade formal do negócio afecta não só a 
constituição do próprio dever de prestar, como a 
eficácia do respectivo documento como título 
executivo.  
Ou seja, tal invalidade formal atinge não só a 
exequibilidade da pretensão, como também a 
exequibilidade do próprio título. 
E mais adiante afirma: 
«É que: a)- a obrigação de pagar é nula e é-o desde o 
início, ex tunc, não produzindo, por isso, quaisquer 
efeitos a partir do momento da formação do negócio, 
voltando-se ao statu quo ante; b)- o direito à 
restituição e aquele a que o título se reporta são de 
diversa natureza.” 
Também o ora Relator e os mesmos Adjuntos, se têm 
manifestado neste sentido - por todos, proc. n.º 
726/08 -, aliás no seguimento de relatos sobre 
situações idênticas - por ex. Proc. 3923/04, do Ex.mo 
Desembargador Dr. Fernandes do Vale, de que o 
Relator e o ora 1º adjunto são Adjuntos. 
Acontece, porém, que o cheque titula um mútuo de 
7.000€, que, perante o artigo civil já citado, se 
impunha constar de um documento assinado pelo 
mutuário. 
Ora, entendemos que quando o valor do cheque se 
situa entre o montante de 2000€ e 20.000€ - intervalo 
a que o art. 1143º do CC impõe condições de validade 
- e se enuncie, para além disso, no requerimento 
executivo a causa da obrigação causal da emissão do 
cheque, causa esta que pode ser impugnada pelo 
executado, terá de o cheque, mesmo que prescrito, de 
valer como título executivo, nos termos da al. c) do 
art. 46º do CPC, entendendo-se este como mero 
documento particular assinado pelo devedor. 
Este entendimento segue a jurisprudência e doutrina 
maioritária, ou seja, que defende que um cheque em 
tais condições, apresentado como quirógrafo, que 
esteja assinado pelo executado, que se encontre no 
âmbito das relações devedor/originário e credor 
originário (isto é, que não tenha sido endossado) e 
não emergindo o mesmo de um negócio formal, deve 
ser considerado como estando dotado de força 
executiva, por consubstanciar um documento 
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particular previsto no citado art. 46, nº 1 al. c), do 
CPC. 
Isto porque um cheque pode acumular com as funções 
cartulares, as de um quirógrafo de um crédito, 
conservando estas mesmo depois de extintas aquelas 
e daí sobreviver a relação causal mesmo depois de 
extinta ou cessada a relação cartular, tanto mais que 
um cheque consubstancia em si uma ordem de 
pagamento incondicionada, dada pelo sacador para 
pagamento à vista da importância nele inscrita, 
contendo, pelo menos implicitamente, o 
reconhecimento de uma dívida, cujo pagamento se 
deseja. 
Neste sentido, veja-se Amâncio Ferreira, in Curso de 
Processo de Execução, 2005, 8ª. ed., Almedina, págs. 
33/36, Lebre de Freitas, A Acção Executiva, 4ª. ed., 
Coimbra Editora, págs. 58/59, Abrantes Geraldes, 
“Títulos Executivos”, Revista da Faculdade de Direito 
da UNL, A Reforma da Acção Executiva, Ano IV, nº 7, 
2003, págs. 60/64, para além da jurisprudência já 
enunciada. 
 
Deste modo e concluindo, consideramos que o 
documento dado à execução reúne as características 
de título executivo, ou seja, possui força executiva 
bastante, podendo ser considerado título executivo 
para efeitos da al. c) do art. 46º do CPC. 
Isto é e distinguindo claramente o problema: 
- se o documento em que se fundamenta a execução 
estiver prescrito e for nulo por vício de forma, na 
medida em que traduz um mútuo cujo valor exige a 
celebração de escritura pública - art. 1143º do CC -, 
não pode ter a virtualidade de poder constituir título 
executivo da al. c) do art. 46º do CPC. 
- embora a obrigação cartular constante do cheque 
possa estar prescrita, poderá valer como título 
executivo nos termos da al. c) do art. 46º do CPC, 
como mero documento particular assinado pelo 
devedor, se o seu valor se situar entre os actuais 
2.000 e 20.000€, para tanto se exigindo que no 
requerimento executivo se alegue e invoque a causa 
da obrigação, que pode ser impugnada pelo 
executado. 
 
Ora, pelos factos apurados, verificamos que, pese 
embora o cheque ter sido apresentado para 
pagamento para além dos prazos legais e portanto se 
encontrar prescrito, o certo é que foi alegado no 
requerimento executivo que o cheque foi emitido para 
pagamento de um mútuo de 7.000€. 
Mas aquele facto - prescrição - não o impede de valer 
como título executivo, funcionando como mero 
documento particular assinado pelo devedor, quando 
verificada esta segunda condição - causa da obrigação 
-. 
E sendo assim, outro caminho não resta senão 
considerar procedente o recurso e improcedente a 
oposição, ordenando, em consequência, o 
prosseguimento da execução. 
 

* 
 
V - Decisão 
 
Nos termos e pelos fundamentos expostos, acorda-se 
em se julgar procedente o recurso e revogar a 
decisão, que deve ser substituída por outra que 
ordene o prosseguimento da execução contra o 
executado. 
Custas da decisão da 1ª instância pelo exequente e 
executado, em partes iguais, sendo as do recurso 
apenas pelo apelado. 

* 
Porto, 06 de Outubro de 2008 
Rui de Sousa Pinto Ferreira 
Joaquim Matias de C. Marques Pereira 
Manuel José Caimoto Jácome 
________________________ 
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Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
 
I – RELATÓRIO 
 
B………., em representação do seu filho menor, C………., 
requereu, em 24 de Maio de 2007, que face ao 
incumprimento da obrigação de prestar alimentos por 
parte do pai do menor, que nunca procedeu ao 
pagamento da quantia a que se obrigou por acordo 
alcançado na conferência de pais realizada no âmbito 
destes autos de regulação do exercício do poder 
paternal, em 11.12.2006, se determinasse, em 
substituição daquele, o pagamento através do Fundo 
de Garantia dos Alimentos devidos a menores 
(FGADM). 
Peticionou que se fixasse o montante da prestação de 
alimentos a cargo do FGADM no valor da prestação 
fixada (€100,00 mensais), devidamente actualizada. 
Após a realização de diligências tidas por pertinentes, 
o tribunal proferiu a decisão, fixando a prestação 
mensal no valor equivalente a uma UC e meia (€ 
144,00), a cargo do FGADM, devida deste a data do 
pedido formulado, ou seja, Junho de 2007. 
Inconformado, recorreu o Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social, entidade gestora do 
referido FGADM, pugnando pela revogação da decisão 
e sua substituição por outra na qual aquele organismo 
seja condenado ao pagamento das prestações apenas 
a partir do mês seguinte ao da notificação da decisão 
do tribunal. 
Para fundamentar a sua tese, apresentou as seguintes 
conclusões: 
1º- A sentença recorrida interpretou e aplicou de 
forma errónea, ao caso sub judice, o art.º 1.º da Lei 
75/98, de 19/11 e o art.º 4.º n.ºs 4 e 5 do Dec-Lei n.º 
164/99, de 13 de Maio;  
2º- Com efeito, o entendimento do Tribunal a quo, de 
que no montante a suportar pelo FGADM devem ser 
abrangidas as prestações já vencidas e não pagas 
pelos progenitores (judicialmente obrigados a prestar 
alimentos) não tem suporte legal; 
3º- O Dec-Lei n.º 164/99, de 13 de Maio é taxativo 
quanto ao início da responsabilidade do Fundo pelo 
pagamento das prestações; 
4º- No n.º 5 do art.º 4 do citado diploma, é 
explicitamente estipulado que “o centro regional de 
segurança social inicia o pagamento das prestações, 
por conta do Fundo, no mês seguinte ao da notificação 
da decisão do Tribunal, nada sendo dito quanto às 
prestações em dívida pelo obrigado a prestar 
alimentos; 
5º- Existe uma delimitação temporal expressa que 
estabelece o momento a partir do qual o Fundo deve 
prestar alimentos ao menor necessitado; 
6º- Não foi intenção do legislador dos supra 
mencionados diplomais legais, impor ao Estado, o 
pagamento do débito acumulado pelo obrigado a 
prestar alimentos; 
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7º- Tendo presente o preceituado no art.º 9 do Código 
Civil, ressalta ter sido intenção do legislador, 
expressamente consagrada, ficar a cargo do Estado, 
apenas o pagamento de uma nova prestação de 
alimentos a fixar pelo Tribunal dentro de determinados 
parâmetros – art.º 3.º n.º3 e art.º 4.º n.º 1 do Dec-
Lei 164/99, de 13/5 e art.º 2.º da Lei 75/98, de 
19/11; 
8º- A prestação que recai sobre o Estado é, pois, uma 
prestação autónoma, que não visa substituir 
definitivamente a obrigação de alimentos do devedor, 
mas, antes, proporcionar aos menores a satisfação de 
uma necessidade actual de alimentos, que pode ser 
diversa da que determinou a primitiva prestação; 
9º- O FGADM não garante o pagamento da prestação 
de alimentos não satisfeita pela pessoa judicialmente 
obrigada a prestá-los, antes assegurando, face à 
verificação cumulativa de vários requisitos, o 
pagamento de uma prestação “a forfait” de um 
montante por regra equivalente - ou menor - ao que 
fora judicialmente fixado. 
10º- Só ao devedor originário é possível exigir o 
pagamento das prestações já fixadas, como decorre 
do disposto no art.º 2006.º do CC, constatação que é 
reforçada pelo disposto no art.º 7.º do Dec-Lei 164/99 
ao estabelecer que a obrigação principal se mantém, 
mesmo que reembolso haja a favor do Fundo. 
11º- Não há qualquer semelhança entre a razão de ser 
da prestação de alimentos fixada ao abrigo das 
disposições do Código Civil e a fixada no âmbito do 
Fundo. A primeira consubstancia a forma de 
concretização de um dos deveres em que se desdobra 
o exercício do poder paternal; a última visa assegurar, 
no desenvolvimento da política social do Estado, a 
protecção do menor, proporcionando-lhe as 
necessárias condições de subsistência; 
12º- Enquanto o art.º 2006.º do Código Civil está 
intimamente ligado ao vínculo familiar - artº 2009.º do 
CC – e daí que quando a acção é proposta, já os 
alimentos seriam devidos, por um princípio de Direito 
Natural, o Dec-Lei 164/99 “cria” uma obrigação nova, 
imposta a uma entidade que antes da sentença, não 
tinha qualquer obrigação de os prestar. 
13º- A obrigação de prestação de alimentos pelo 
FGADM (autónoma da prestação alimentícia 
decorrente do poder paternal) não decorre 
automaticamente da Lei, sendo necessária uma 
decisão judicial que a imponha, ou seja, até essa 
decisão não existe qualquer obrigação. 
14º- Se é diferente a natureza das duas prestações, 
diferente é também o momento a partir do qual se 
começam a vencer: 
15º- A prestação de alimentos, visto haver norma 
substantiva que o prevê, começa a vencer-se a partir 
da propositura da acção que fixou o quantitativo a 
satisfazer pelos progenitores do menor, 
16º- Já a prestação a satisfazer pelo FGADM começa a 
vencer-se após o trânsito em julgado da decisão 
judicial que fixa o seu montante. 
17º- Muito bem decidiu o douto Acórdão do Tribunal 
da Relação de Coimbra – agravo nº 1386/01 de 26-
06-01- no sentido de o Estado não responder pelo 
débito acumulado do obrigado a alimentos, tratando-
se de prestações de diversa natureza. No mesmo 
sentido, entre outros, os Acórdãos citados no ponto 53 
das presentes alegações. 
18º- Não colhe o argumento de que o menor não pode 
ficar à mercê das contingências do processo e seu 
arrastamento pelos Tribunais, porquanto, como é do 
conhecimento geral, no entretanto, e enquanto o 
processo se encontra pendente do Tribunal, a verdade 
é que alguém tem de alimentar o menor, sob pena de 
este não sobreviver. 
19º- O pagamento das prestações relativas ao período 
anterior não visaria propriamente satisfazer as 
necessidades presentes de alimentos a menor, 
constituindo, antes, um crédito de quem, na ausência 

do requerido, custeou unilateralmente (ao longo do 
anos) a satisfação dessas necessidades. 
20º- O Estado substituiu-se ao devedor, não para 
pagar as prestações em dívida por este, mas para 
assegurar os alimentos de que o menor necessita; 
para que este não volte a ter frio, não volte a ter fome 
(e não, para evitar que ele tivesse frio ou fome, pois 
tal é impossível. Já passou. É tarde de mais). 
21º- Daí a necessidade de produção de prova sobre os 
elementos constantes da Lei nº 75/98, de 19 de 
Novembro e do Dec-Lei nº 164/99, de 13 de Maio, que 
o Tribunal deve considerar na fixação da prestação a 
efectuar pelo estado, prestação essa que não é 
necessariamente equivalente à que estava em dívida 
pelo progenitor. 
22º- Há ainda que salientar, que as atribuições de 
cariz social do Estado não se esgotam no FGADM, o 
qual constitui uma ínfima parte das mesmas, sendo 
certo que a todas o Estado tem de dar satisfação. 
23º- Não pode proceder-se à aplicação analógica do 
regime do art.º 2006.º, dada a diversa natureza das 
prestações alimentares. 
24º- O FGADM somente deverá ser responsabilizado 
pelo pagamento das prestações fixadas e devidas a 
partir da prolação da sentença judicial, e não pelo 
pagamento do débito acumulado dos obrigados. 
25º- O que se entende facilmente se atentarmos na 
finalidade da criação do regime instituído pelos supra 
citados diplomas legais, que é o de assegurar 
(garantir) os alimentos devidos a menores e não o de 
substituir a obrigação alimentícia que recai sobre o 
obrigado a alimentos. 
O Ministério Público contra-alegou, pronunciando-se 
pela confirmação da decisão recorrida.  
 
II- FUNDAMENTAÇÃO 
A- Objecto do Recurso: 
Considerando as conclusões das alegações, as quais 
delimitam o objecto do recurso nos termos dos artigos 
684.º, n.º 3 e 690.º, n.º 1 e 3 do CPC, sem prejuízo 
do disposto no artigo 660.º, n.º 2 do mesmo diploma, 
a questão a decidir consiste apenas em determinar, no 
caso concreto, quais as prestações que o FGADM está 
obrigado a suportar face ao incumprimento da 
obrigação pelo devedor, o progenitor do menor.  
 
B- De facto: 
Os factos a tomar em consideração para conhecimento 
do recurso são os que decorrem do relatório. 
 
C- De Direito: 
A questão decidenda tem enquadramento na Lei n.º 
75/98, de 19 de Novembro e no DL n.º 164/99, de 13 
de Maio. 
Estes diplomas, deram corpo em termos de lei interna 
às obrigações resultantes para o Estado Português da 
sua vinculação à Convenção Sobre os Direitos da 
Criança adoptada pela ONU em 1989 e enquanto 
destinatário das Recomendações do Conselho da 
Europa de 1982 e 1989 relativas à obrigação do 
Estado de garantir o pagamento das prestações de 
alimentos devidas a menores. 
Deram, igualmente, execução aos princípios 
programáticos relativos aos direitos sociais, plasmados 
nos artigos 63.º e seguintes, maxime nos n.ºs 1, 2 e 3 
do artigo 63.º e 69.º, n.º 1 da Constituição da 
República Portuguesa (CRP), donde resulta para o 
Estado a obrigação de assumir a garantia de alimentos 
devidos a menores em caso de incumprimento por 
parte dos daqueles a quem legalmente está cometida 
a obrigação de alimentos, de modo a permitir que 
tenham acesso a condições mínimas de 
desenvolvimento e de sobrevivência. 
Em cumprimento desse desiderato, o 1.º da Lei n.º 
75/98 dispõe que quando a pessoa judicialmente 
obrigada a prestar alimentos a menor residente em 
território nacional não satisfizer as quantias em dívida 
pelas formas previstas no artigo 189° do DL n.º 
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314/78, de 27 de Outubro (OTM), e o alimentado não 
tenha rendimento líquido superior ao salário mínimo 
nacional nem beneficie nessa medida de rendimentos 
de outrem a cuja guarda se encontre, o Estado 
assegura as prestações previstas na presente lei até 
ao início do efectivo cumprimento da obrigação. 
O artigo 2.º do mesmo diploma, por sua vez, 
prescreve que as prestações são fixadas pelo tribunal 
e não podem exceder, mensalmente, por cada 
devedor, o montante de 4 UCs, devendo o tribunal na 
determinação do montante atender à capacidade 
económica do agregado familiar, ao montante da 
prestação de alimentos fixada e às necessidades 
específicas do menor. 
Face ao incumprimento por parte do devedor, o 
Ministério Público ou aqueles a quem a prestação de 
alimentos deveria ser entregue, podem requerer nos 
respectivos autos de incumprimento que o tribunal fixe 
o montante que o Estado, em substituição do devedor, 
deve prestar (artigo 3.º da referida Lei) 
Por sua vez, o artigo 2.º, n.º 2.º do DL n.º 164/99, 
que regulamenta aquela lei, preceitua que compete ao 
Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores 
(FGADM), gerido em conta especial pelo Instituto de 
Gestão Financeira da Segurança Social assegurar o 
pagamento das prestações de alimentos atribuídas a 
menores residentes em território nacional, nos termos 
dos artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 75/98. 
O n.º 5 deste artigo 4.º prescreve que o centro 
regional de segurança social, por conta do Fundo, 
inicia o pagamento no mês seguinte ao da notificação 
da decisão do tribunal. 
Resulta do exposto que a determinação do momento a 
partir do qual são devidas as prestações a suportar 
pelo FGADM, afinal de contas a questão que importa 
dirimir, não encontra uma solução imediata e linear na 
letra da lei. 
Consequentemente, e com os inconvenientes que daí 
advém para a certeza e segurança jurídica, têm 
surgido decisões jurisprudenciais de sentido 
contraditório, como aliás, bem está expresso nas 
alegações e contra-alegações juntas aos autos. 
Em termos sintéticos, a questão tem sido solucionada 
com base em três diferentes soluções, que passamos a 
enunciar: 
Uma primeira, defende que sendo a obrigação do 
Estado autónoma e independente da obrigação 
imposta ao obrigado originário da prestação de 
alimentos, o FGADM só deverá suportar a prestação a 
partir do mês seguinte ao da notificação da decisão do 
tribunal, fundamentando-se na letra do n.º 5 do artigo 
4.º do DL n.º 164/99. 
Esta tese é defendida nas conclusões das alegações do 
recorrente e tem sido adoptada em algumas decisões 
de tribunais superiores.[1] 
Uma segunda, defende que, sendo a obrigação do 
Estado dependente e subsidiária em relação à devida 
pelo obrigado, a mesma é devida desde a data em que 
foi deduzido pedido contra o Estado, aplicando-se por 
analogia o disposto no artigo 2006.º do Código Civil 
(CC).[2]  
Uma terceira posição entende devida a obrigação do 
Estado desde a data da mora do devedor originário, 
abrangendo, consequentemente, todas as prestações 
vencidas e incumpridas após a fixação de 
alimentos.[3] 
Este entendimento afasta a aplicabilidade do artigo 
2006.º do CC e invoca uma interpretação conforme à 
CRP, acentuando a natureza social da prestação do 
Estado, a sua obrigação de garantir um nível minímo 
de subsistência aos menores carenciados, defendendo 
a inconstitucionalidade de diversa interpretação que 
restrinja as prestações em mora.[4] 
 
Cumpre, pois, tomar posição.  
A obrigação assumida pelo Estado é uma obrigação 
substitutiva ou de garantia necessária para assegurar 
as condições mínimas de sobrevivência e de 

desenvolvimento dos menores carecidos de alimentos, 
cujos progenitores, por razões várias, não conseguem 
cumprir a obrigação de alimentos a que estão 
vinculados por força do poder paternal. 
Isto significa que não há paridade entre o dever 
paternal de prestar alimentos aos filhos e o dever do 
Estado prestar alimentos, ou seja, enquanto a 
obrigação dos progenitores assenta no acervo de 
poderes-deveres característicos do poder paternal e 
tem natureza de uma obrigação natural, mas também 
legal, a obrigação do Estado tem cariz assistencial ou 
de garantia, visando dar cumprimento às políticas 
sociais assumidas pelo chamado Estado-Providência, 
mormente no campo dos direitos sociais derivados.[5]  
Esta ideia está subjacente ao espírito da Lei n.º 75/98, 
e ao seu regulamento. Podemos, desde logo, 
surpreendê-la no preâmbulo do diploma regulamentar 
quando caracteriza a prestação como uma prestação 
social, cuja atribuição justifica a intervenção do Estado 
por o mesmo reconhecer que existem múltiplos 
factores sócio-económicos, como a ausência dos 
progenitores, a doença, o desemprego, etc., que 
determinam o incumprimento por parte daqueles que 
deviam prestar os alimentos. 
Mas também está presente no modo como o legislador 
arquitectou os pressupostos da responsabilização do 
FGADM. 
Estes pressupostos, têm de ser verificados pelo 
tribunal, portanto não funcionam automaticamente, e 
estão enunciados nos artigos 2.º e 3.º do DL n.º 
164/99, podendo resumir-se do seguinte modo: 
- existência de uma situação de incumprimento; 
- judicialmente verificada e apreciada através de 
procedimento processual específico; 
- inexistência de um determinado rendimento líquido 
por parte do menor ou daquele que detém sua 
guarda; 
- taxação a um montante máximo das prestações de 
alimentos, por cada devedor, considerando a 
capacidade económica do agregado familiar, o 
montante da prestação de alimentos fixada e as 
necessidades específicas do menor. 
Decorre logicamente desta forma de conceber a 
intervenção do Estado e da natureza social da 
prestação, não excludente da responsabilidade do 
devedor originário, que a mesma é dependente e 
subsidiária da obrigação daquele devedor, ou seja, 
obrigação do Estado não surge em paralelo com a 
obrigação dos progenitores. Ela só surge se estiverem 
preenchidos determinados requisitos, o que significa 
que pode nunca vir a existir, dependendo das 
circunstâncias de cada caso concreto. 
Assim sendo, é um corolário lógico desta dependência 
e subsidiariedade, a atribuição de um mecanismo 
jurídico que vise o reembolso do Estado, caso o 
mesmo venha a cumprir a obrigação de alimentos. 
Esta garantia encontra-se prevista no artigo 5.º, n.º 1 
do DL n.º 164/99, quando prescreve que o Fundo fica 
sub-rogado em todos os direitos do menor a quem 
sejam atribuídas prestações, com vista à garantia do 
reembolso.  
Esta garantia de reembolso, através do mecanismo da 
sub-rogação legal, a nosso ver, não interfere com a 
questão principal em discussão que é a de saber qual 
o momento em que nasce a obrigação para o Estado 
proceder ao pagamento da prestação assistencial.  
 
Vejamos porquê. 
Argumenta-se, em sentido oposto, que a sub-rogação 
legal pressupõe uma modificação subjectiva da relação 
obrigacional existente, transferindo-se ope legis o 
crédito do credor para o solvens, o que significa que a 
referência legal a este instituto poderia ser 
interpretada no sentido da obrigação do FGADM ter a 
mesma natureza e extensão da obrigação do devedor 
originário. Daqui retirar-se-ia um argumento no 
sentido do Estado estar a garantir as obrigações 
vencidas na sua total extensão. 
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Não se nos afigura que assim seja. 
Por um lado, a pureza do instituto da sub-rogação 
legal não se coaduna muito bem com situações em 
que o solvens não se obrigou e garantiu ab initio o 
cumprimento da obrigação de alimentos, conforme 
atrás se referiu, nem nas situações em que intervém 
sem ser na prossecução de um interesse próprio 
(artigo 592.º, n.º 1 do CC). 
Tal como refere Antunes Varela[6] no cumprimento 
efectuado no interesse próprio cabem os casos em que 
o terceiro “… visa evitar a perda ou diminuição dum 
direito que lhe pertence, mas também aqueles em que 
o solvens apenas pretende acautelar a consistência 
económica do seu direito”. 
Dificilmente poderemos enquadrar a assunção de uma 
prestação social por parte do Estado nesta finalidade. 
Aqui a ratio do cumprimento está fora do domínio das 
relações jurídico-privadas, situando-se, ao invés, na 
órbita das relações entre Estado-cidadão. 
Por outro lado, o que o artigo 5.º refere é que o 
FGADM será reembolsado, prescrevendo, aliás, 
procedimentos atinentes ao mesmo, os quais podem 
determinar que, face à situação do devedor, se verifica 
manifesta e objectiva impossibilidade de pagamento, 
não executando judicialmente o reembolso (artigo 5.º, 
n.º 3 e 4.º do DL 164/99). 
Ora esta situação configura-se mais como uma 
situação de reintegração ou de restituição 
característica do direito de regresso. A ser assim, e 
considerando que o direito de regresso é um direito ex 
novo nascido na titularidade daquele que extinguiu, no 
todo ou parte, o direito de crédito anterior, ficaria 
afastado ou, pelo menos muito fragilizado, o 
argumento daqueles que invocam a sub-rogação para 
defender que a obrigação do Fundo cobre todas as 
prestações vencidas e incumpridas a cargo do devedor 
originário. 
Tanto é assim, tal como já se referiu, que a obrigação 
do Fundo pode nem sequer ser devida, ainda que se 
mantenha a obrigação dos progenitores, bastando que 
não estarem cumpridos todos ou apenas alguns dos 
pressupostos referidos no artigo 3.º do DL n.º 164/99.  
Também pode acontecer que, em momento ulterior à 
sua apreciação, se verifique a alteração dos 
pressupostos da sua concessão, por exemplo, pelo 
cumprimento do obrigado, cessando a obrigação do 
Fundo (artigo 3.º, n.º 4 da Lei n.º 75/98). E esta 
situação pode acontecer, uma vez que a obrigação do 
Fundo é revista anualmente pelo tribunal, incumbindo 
a quem recebe a prestação o ónus de provar que se 
mantêm os pressupostos subjacentes à sua atribuição, 
sob pena da sua cessação (artigo 3.º, n.º 6 da Lei n.º 
75/98). 
Destas considerações podemos, avançar com uma 
primeira conclusão que se sintetiza nos seguintes 
termos: a obrigação assistencial do FGADM é uma 
obrigação dependente e subsidiária da obrigação do 
obrigado à prestação de alimentos, sem excluir a 
mesma, tem pressupostos próprios, legalmente 
definidos, carecidos de verificação e declaração e goza 
de uma garantia específica.  
Estas características evidenciam que se trata de uma 
prestação de natureza e conteúdo diferente daquela 
que onera os progenitores obrigados a alimentos. 
Trata-se, consequentemente de uma obrigação ex 
novo. 
Mas esta conclusão, ainda, não nos resolve a questão 
na sua totalidade, porque resta analisar em que 
momento nasce a obrigação do Fundo. 
Passemos, então, a uma segunda ordem de 
considerações. 
O n.º 5 do artigo 4.º do DL n.º 164/99, dispõe que o 
FGADM, através do centro regional de segurança social 
competente, inicia o pagamento das prestações no 
mês seguinte ao da notificação da decisão do tribunal. 
O preceito utiliza o termo “início”, o qual suscita 
dúvidas interpretativas sob ponto de vista jurídico. O 
termo tanto pode significar o momento em que se 

desencadeia certo e determinado efeito jurídico e, 
nesse sentido, pode estar relacionado com a ideia de 
“constituição” da obrigação, ou também pode 
reportar-se ao momento a partir do qual se exige o 
cumprimento da obrigação e, nesse sentido, estar 
relacionado com a ideia de exigibilidade e de mora no 
cumprimento. 
Portanto, a vexata quaestio é a determinação do 
momento da constituição da obrigação substitutiva a 
cargo do FGADM. 
A questão, a nosso ver, não se resolve apenas por via 
da interpretação literal do termo inserto no n.º 5 do 
referido artigo 4.º, ou seja, pela escolha de um dos 
sentidos gramaticais possíveis do texto, mas deverá 
emergir da reconstituição do pensamento legislativo, 
tendo em conta a unidade do sistema jurídico, das 
circunstâncias em que a lei foi elaborada e as 
condições específicas do tempo em que é aplicada 
(artigo 9.º do CC).  
A fonte geradora da obrigação do Fundo é legal e 
radica naquele conjunto de políticas activas no 
domínio da concretização dos chamados direitos 
sociais derivados, com vista a garantir de condições de 
mínimo de subsistência aos menores carecidos de 
alimentos. 
Já a obrigação de prestar alimentos por parte dos 
progenitores se funda no estabelecimento de vínculos 
de carácter familiar, mormente na relação de 
parentesco entre pais e filhos. Essa especial fonte 
geradora da obrigação modelou o seu regime, ou seja, 
por a obrigação de alimentos ser “… uma obrigação 
não autónoma, ligada a uma relação jurídica especial 
onde tem a sua fonte, e por isso necessita(r) de ser 
cuidada de modo particular nos pontos em que a sua 
origem tende a reflectir-se no seu regime (…) o artigo 
2006.º (…) regulou directa e expressamente também 
a questão de saber quando é devida a prestação 
alimentícia”, considerando que é devida desde a data 
da propositura da acção, mesmo que a situação de 
carência remonte a data anterior.[7]  
Assim, resulta do critério especialmente criado por via 
legislativa, que os alimentos são devidos desde a data 
da propositura da acção de alimentos. Sob ponto de 
vista legal, o vencimento da obrigação ocorre a partir 
dessa data, independemente de os mesmos serem 
devidos e estarem incumpridos em momento anterior 
e, sobretudo, independentemente, da data em que é 
proferida a respectiva sentença ou o respectivo 
trânsito em julgado. 
Esta opção assenta em vários pressupostos: o dever 
de prestar alimentos nasce de um vínculo de 
solidariedade familiar decorrente das relações de 
parentesco, constituindo um verdadeiro dever imposto 
não apenas no próprio interesse da pessoa vinculada, 
mas também no superior interesse do alimentado e, 
nesse sentido, o que está em causa é um verdadeiro 
interesse público, irrenunciável e impenhorável (artigo 
2008.º do CC). Porém, em relação a prestações 
vencidas e não reclamadas, o legislador entendeu 
estabelecer a possibilidade de renúncia, considerando, 
pragmaticamente, que se o “…credor não as reclamou 
na altura própria e sem as quais acabou por viver”, é 
aceitável que, comprovando-se a carência em juízo, o 
demandado apenas conte com a obrigação de suprir 
essa carência após o momento em que tocou a 
“campainha de alarme” que é propositura da acção.[8]  
Sendo este o espírito da opção legislativa ao 
estabelecer um regime específico para a acção de 
alimentos, podemos dizer que a regra do artigo 2006.º 
do CC contém um evidente afloramento de uma regra 
geral [9], que não foi expressamente afastada em 
relação à obrigação do Fundo, pelo que, apesar da 
dependência e subsidiariedade da prestação 
assistencial a cargo deste organismo e as razões de 
solidariedade social subjacentes ao diploma, há 
identidade de razão que justifiquem, dentro do espírito 
do sistema, a aplicação analógica do referido artigo 
2006.º do CC (artigo 10.º, n.º 1 do CC). 
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Em termos de síntese, poderíamos concluir que, 
embora o Fundo aja em substituição do devedor, 
tendo por base uma obrigação de garantia, com 
pressupostos, natureza e conteúdo próprios, a fonte 
da mesma é legal, situando-se a sua constituição no 
momento em que dá entrada em juízo o requerimento 
para intervenção do Fundo, por ser este o momento 
que, de acordo com o espírito do sistema jurídico, 
produz efeitos constitutivos em relação à obrigação de 
alimentos, abrangendo a obrigação alimentar devida a 
partir dessa data. 
Esta interpretação, por outro lado, adequa-se às 
circunstâncias em que o regime de garantia foi criado 
e às condições específicas do tempo em que é 
aplicado, e que estão plasmadas no preâmbulo do DL 
n.º 164/99, destacando-se, para além do 
anteriormente referido quando à constitucionalização 
dos direitos sociais derivados, as alterações sócio-
económicas e mudanças de índole cultural e das 
estruturas familiares que têm contribuído para o 
enfraquecimento do cumprimento dos deveres 
inerentes ao poder paternal. 
 
À luz destas conclusões, impõe-se afastar o 
entendimento defendido pelo Fundo no tocante à 
interpretação do n.º 5 do artigo 4.º do DL n.º 164/99, 
ou seja, o referido preceito não baliza o momento da 
constituição/nascimento da obrigação do Fundo, 
reportando-se apenas ao momento a partir do qual o 
centro regional de segurança social fica obrigado a 
cumprir a decisão do Tribunal, isto é, o que está em 
causa nesse preceito é apenas o momento a partir do 
qual é exigível o cumprimento da obrigação a cargo do 
Fundo. 
Finalmente, acresce a estas razões uma outra que, 
não sendo estritamente jurídica, não pode deixar de 
ser ponderada considerando a natureza dos direitos 
em causa. Defender que a obrigação do Fundo só 
nasce com a notificação da decisão é dar cobertura a 
todas as vicissitudes processuais, mais ou menos 
dilatórias, e às entropias do sistema judicial, fazendo 
depender a protecção social visada pela lei de 
aspectos que nada têm a ver com a finalidade para a 
qual foi concebida. 
Revertendo, agora, aos autos, constatando-se que a 
decisão recorrida fixou a obrigação do Fundo de 
Garantia de Alimentos devidos a Menores a partir da 
data de entrada do pedido formulado contra este 
organismo, a mesma deve ser confirmada. 
 
III- DECISÃO 
Nos termos e pelas razões expostas, decide-se negar 
provimento ao agravo, mantendo-se a decisão 
recorrida. 
Sem custas dada a isenção do recorrente (artigo 2.º, 
n.º 1, alínea b) do CCJ). 
 
Porto, 13 de Outubro de 2008 
Maria Adelaide de Jesus Domingos 
Maria Isoleta de Almeida Costa 
Abílio Sá Gonçalves da Costa 
 
____________________ 
[1] Veja-se, exemplificativamente, o Ac. STJ, de 
07.10.2008, p. 08A1860 (Azevedo Ramos) e Ac. RL, 
de 22.03.2207, p. 2159/07-2 (Maria José Mouro), in 
www.dgsi.pt 
[2] Veja-se, exemplificativamente, o Ac. STJ, de 
07.10.2008, p. 08A1907 (Fonseca Ramos) e Ac. RP, 
de 08.03.2007, p. 0731266 (Ana Paula Lobo), in 
www.dgsi.pt 
[3] Veja-se, exemplificativamente, Ac. RP, de 
21.09.2004, p. 0453441 e Ac. RP, de 07.07.2008, p. 
0853132 (Paulo Brandão), in www.dgsi.pt 
[4] Apenas ficavam ressalvadas as prestações 
vencidas em momento anterior a 2000, por o artigo 
11.º do DL n.º 164/99, de 13.05 determinar que o 
regime de garantia de alimentos devidos a menores 

produz efeitos na data de entrada em vigor do 
Orçamento do Estado para o ano de 2000. 
[5] Gomes Canotilho, “Direito Constitucional e Teoria 
da Constituição”, 7.ª edição, Coimbra, página 408, 
refere que os direitos sociais derivados conferem aos 
particulares o direito de interpelarem o Estado a 
actuar legislativamente concretizando as “normas 
constitucionais sociais”, através de políticas públicas 
socialmente activas. 
[6] Antunes Varela, “Das Obrigações em Geral”, Vol. 
II, Almedina, 3.ª edição, página 308. 
[7] Pires de Lima/Antunes Varela, “Código Civil 
Anotado”, Vol. V, Coimbra, 1995, página 585. 
[8] Pires de Lima/Antunes Varela, ob. cit., página 585 
e 589. 
[9] Neste sentido, Ac. RE, de 08.02.2007, p. 91/07-2 
(Mário Serrano), in www.dgsi.pt 
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Acórdão do Tribunal da Relação do Porto 
 

Os Factos 
Recurso de apelação interposto na acção com processo 
especial de alteração da regulação do poder paternal 
nº…..-F/99, do .º Juízo Cível da comarca de Vª Nª de 
Famalicão. 
Requerente – B………. . 
Requerida – C………. . 
 
Pedido 
Que cesse a prestação de alimentos aos menores 
filhos do Requerente e da Requerida, por absoluta 
impossibilidade de o Requerente por ora as satisfazer, 
ou, subsidiariamente, que tal suspensão subsista até 
ao momento em que se vier a verificar que o ora 
Requerente passe a dispor de condições objectivas 
para o efeito. 
Que se altere o regime de visitas, permitindo agora 
que o pai passe, nas férias de Verão, duas semanas 
com os menores. 
Que se estabeleça e defina, com maior rigor, o horário 
das visitas previstas nas cláusulas 3ª e 4ª do acordo. 
Que se estabeleça que, no Natal, os menores passarão 
alternadamente a noite de Consoada com a mãe e o 
dia de Natal com o pai. 
Que se estabeleça que os menores passarão 
alternadamente, com o pai e com a mãe, os dias 31 de 
Dezembro e 1 de Janeiro seguinte. 
Que se estabeleça que, nos dias de aniversário dos 
menores, estes almoçarão com o pai e jantarão com a 
mãe, alternadamente. 
Que se estabeleça que os menores passarão 
alternadamente com o pai e com a mãe o dia de 3ª-
feira de Carnaval e o dia anterior (2ª-feira). 
 
Tese do Autor 
Por sentença de 19/11/02, ficou estabelecido no 
processo que o menor ficava entregue à guarda e 
cuidados da mãe e que o pai contribuiria, a título de 
alimentos a favor dos seus filhos menores, com a 
quantia mensal de € 100. 
Todavia, nesta altura, o Requerente, além de 
desempregado, deixou também de poder auferir 
subsídio de desemprego, não auferindo, no presente, 
quaisquer rendimentos, pelo que vem passando por 
grandes dificuldades financeiras, que amigos, 
familiares e uma companheira com quem vive em 
união de facto o têm ajudado a superar. Paga a renda 
mensal de € 200, por habitação. 
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O Requerente já não vive a 100 km de distância da 
residência dos menores, como foi pressuposto da 
decisão anterior, mas antes a apenas 15 km., o que 
permitirá que o mesmo Requerente passe períodos 
mais prolongados de tempo com os menores seus 
filhos, para além de se justificar o mais cuidadoso 
estabelecimento de horários para a entrega dos 
menores, assim evitando novas divergências na 
matéria. 
 
Citada a Requerida, nada disse. 
Realizada Conferência de Pais, foram os autos com 
vista ao MºPº, que promoveu o arquivamento do 
processo, vista a falta de fundamento do requerido. 
 
Sentença 
Na decisão proferida, o Mmº Juiz “a quo” julgou o 
incidente completamente improcedente, e, à 
semelhança da posição adoptada pelo MºPº, manteve 
o anteriormente decidido nos autos. 
Na parte dedicada à ponderação da decisão, escreveu: 
“De acordo com a prova carreada para os autos, 
sobretudo considerando as declarações dos 
progenitores prestadas no âmbito da Conferência de 
Pais, também eu, à semelhança da posição adoptada 
pelo MºPº, entendo que não existe qualquer razão 
juridicamente relevante, ou outra, para que se altere o 
que se acha estabelecido, a propósito da regulação do 
exercício do poder paternal, nomeadamente quanto à 
questão dos alimentos devidos aos menores e ao 
regime de visitas estabelecido a favor do progenitora 
quem não está confiada a guarda dos menores”. 
 
Conclusões do Recurso de Apelação do Requerente 
(resenha): 
1ª - No momento em que o regime de exercício do 
poder paternal foi fixado, o Requerente trabalhava, 
mas, nesta altura, encontra-se desempregado e já 
sem direito a subsídio de desemprego; não aufere 
quaisquer rendimentos, gozando apenas da ajuda da 
companheira com quem vive, de familiares e amigos. 
2ª - A causa da perda de rendimentos não é imputável 
ao Requerente. 
3ª - A obrigação de alimentos cessa quando aquele 
que os presta não possa continuar a prestá-los – artº 
2013º nº1 al.b) C.Civ. 
4ª - A proximidade do pai relativamente aos menores, 
nesta altura, impõe que se pondere a passagem de 
períodos de tempo, dos menores com seu pai, por 
forma mais alargada, assim promovendo uma melhor 
formação desses mesmos menores. 
5ª - A decisão ora posta em crise carece de qualquer 
fundamentação, não especificando os respectivos 
fundamentos de facto e de direito, e utilizando o 
simples argumento de que não existia qualquer razão 
juridicamente relevante para que se procedesse à 
alteração do estabelecido regime de regulação do 
exercício do poder paternal, padecendo de nulidade, 
ao abrigo do disposto no artº 668º nº1 als. b) e d) 
C.P.Civ. 
 
Por contra-alegações, o Ministério Público sustentou o 
bem fundado da sentença recorrida, incluindo a 
inexistência de qualquer nulidade. 
 
Factos Provados 
Para além dos factos alegados no processo, e da 
tramitação desse mesmo processo, elementos supra 
descritos, encontra-se provado que, por decisões 
judiciais de 25/10/99 e de 23/5/02, o Requerente foi 
condenado a pagar, na primeira das citadas decisões, 
favor do menor seu filho D………., a quantia de € 100 
(Esc. 20.000$00), e, na segunda das citadas decisões, 
a favor da menor E………., filha do Requerente e 
nascida a 25/1/00, idêntica quantia de € 100. 
Em matéria de regime de visitas, ficou antes decidido 
pelo acordo dos pais, homologado por sentença, que 
os menores ficariam entregues à guarda e cuidados da 

mãe, a quem compete o exercício do poder paternal, e 
que o pai poderá visitar e estar com filhos aos 
sábados, indo buscá-los a casa da progenitora pelas 
10h. e levá-los pelas 18h. 
 
Fundamentos 
As questões colocadas pelo presente recurso cingem-
se a conhecer: 
- em primeiro lugar, da existência de nulidade da 
sentença, nos termos do disposto no artº 668º nº1 
als. b) e d) C.,P.Civ. e respectivas repercussões no 
processo, no caso da afirmação da invocada nulidade; 
- em segundo lugar, conhecer do bom fundamento da 
decisão, face à matéria de facto alegada e provada 
nos autos. 
Vejamos pois. 
 
Da tramitação do processo decorre que o Mmº Juiz “a 
quo” não indicou ou especificou os factos que 
considerou provados, ou seja não especificou os 
fundamentos da decisão de facto que veio a proferir. A 
afirmação que profere (“de acordo com a prova 
carreada para os autos, sobretudo considerando as 
declarações dos progenitores prestadas no âmbito da 
Conferência de Pais, também eu, à semelhança da 
posição adoptada pelo MºPº, entendo que não existe 
qualquer razão juridicamente relevante, ou outra, para 
que se altere o que se acha estabelecido”) é uma mera 
conclusão que a omissão fáctica tornou insindicável 
em via de recurso e que, é bom de ver, também deixa 
as partes, designadamente o requerente da 
providência, na ignorância daquilo que, 
verdadeiramente, o tribunal considerou “provado” ou 
“não provado”. 
Diz o Requerente que se verifica, assim, a nulidade da 
sentença do artº 668º nº1 al.b) C.P.Civ. - é nula a 
sentença quando não especifique os fundamentos de 
facto e de direito que justificam a decisão. 
A citada causa de nulidade da decisão quadra com o 
disposto no artº 158º nº1 C.P.Civ., de acordo com o 
qual as decisões proferidas sobre qualquer pedido 
controvertido ou sobre alguma dúvida suscitada no 
processo devem ser sempre fundamentadas. 
Conforme Varela, J. M. Bezerra e S. e Nora, Manual, 
§222, para que a sentença careça de fundamentação, 
não basta que a justificação da decisão seja deficiente, 
incompleta ou não convincente; é preciso que exista 
falta absoluta de fundamentação, embora esta se 
possa referir só aos fundamentos de facto ou só aos 
fundamentos de direito. Torna-se pois necessário que 
o juiz “não concretize os factos que considera 
provados e coloca na base da decisão” (cf. Varela, 
Bezerra e S. e Nora, Manual, §222). 
As nulidades da sentença devem ser encaradas à 
semelhança das nulidades insanáveis do petitório (artº 
193º C.P.Civ.) – são nulidades de tal forma graves que 
tornam imprestável, imperceptível a peça a que se 
reportam. 
Da mesma forma, se a petição é omissa quanto à 
indicação da causa de pedir, a petição é inepta – artº 
193º nº2 al.a) C.P.Civ.; esta é a doutrina do S.T.J., 
entre outros S.T.J. 22/1/98 Bol.473/434. 
Não teve assim ressonância na sentença o disposto no 
artº 659º nº2 C.P.Civ., pelo que cabe concluir que a 
sentença se acha efectivamente ferida da nulidade 
invocada – artº 668 nº1 al.b) C.P.Civ. 
E contra esta conclusão não vale argumentar com o 
facto de o tribunal não se encontrar sujeito a critérios 
de legalidade estrita, nas providências a tomar, 
conforme artº 1410º C.P.Civ. 
Trata-se essa de uma norma que apenas se reporta a 
um critério de julgamento, não já aos pressupostos 
processuais da decisão, conforme disseram antes os 
Ac.R.P. 20/5/93 Col.III/209 e Ac.R.L. 15/4/99 
Col.III/106. 
E não podendo esta instância substituir-se ao tribunal 
recorrido, por desconhecer os pressupostos fácticos da 
convicção afirmada (sabemos apenas que convicção 
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existe, desconhecemos a sua razão de ser), devemos 
tão apenas quedar-nos pela anulação da decisão 
recorrida, para que o Mmº Juiz “a quo” especifique, no 
instrumento decisório, qual a matéria de facto 
provada, fundamentando tal especificação, conforme 
artºs 304º nº5 e 653º nº2 C.P.Civ. (e podendo, se o 
entender, ordenar diligências de prova, consoante artº 
179º nº1 O.T.M. “ex vi” artº 182º O.T.M.), elaborando 
nova sentença e sanando a nulidade de que padece a 
decisão recorrida. 
 
Resumindo a fundamentação: 
I – Se o juiz, na decisão final, não concretiza os factos 
que considera provados e coloca na base da decisão, a 
decisão é nula – artº 668 nº1 al.b) C.P.Civ. 
II – Contra esta conclusão não vale argumentar com o 
facto de nos encontrarmos em face de um processo 
incidental de alteração da regulação do poder paternal 
e de o tribunal não se encontrar sujeito a critérios de 
legalidade estrita, nas providências a tomar, conforme 
artº 1410º C.P.Civ., pois que se trata aí de uma norma 
que apenas se reporta a um critério de julgamento, 
não já aos pressupostos processuais da decisão. 
III – Se a instância de recurso não puder substituir-se 
ao tribunal recorrido, por desconhecer os pressupostos 
fácticos da convicção afirmada na sentença, deverá 
tão apenas quedar-se pela anulação da decisão 
recorrida. 
 
Com os poderes conferidos pelo disposto no artº 202º 
nº1 da Constituição da República Portuguesa, decide-
se neste Tribunal da Relação: 
Julgar procedente, por provado, o recurso e, em 
consequência, anular a decisão recorrida, a fim de ser 
proferida nova sentença, da qual constem os factos 
provados e a respectiva fundamentação, podendo 
ainda o tribunal recorrido, apenas se o entender, 
proceder previamente a diligências probatórias, nos 
termos supra expostos. 
Sem custas.  
 
Porto, 14/X/08 
José Manuel Cabrita Vieira e Cunha 
Maria das Dores Eiró de Araújo 
João Carlos Proença de Oliveira Costa 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6182 
 
 

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto 
 

Os Factos 
Recurso de apelação em separado interposto na acção 
com processo especial de expropriação por utilidade 
pública nº…./06.0TBLSD-A do .º Juízo da Comarca de 
Lousada. 
Expropriante – EP - Estradas de Portugal - E.P.E. 
Expropriados – B………. e mulher C………. . 
 
Por despacho do Secretário de Estado Adjunto das 
Obras Públicas e das Comunicações, de 25/5/05, 
publicado no D.R. nº115, IIs., de 17/6/05, foi 
declarada a utilidade pública e a urgência da 
expropriação de uma parcela de terreno relativa à 
execução da obra da “Scut do Grande Porto”; tal 
parcela, designada como “parcela nº41”, com a área 
de 2596 m2, corresponde a parte do prédio rústico 
denominado “D……….”, situado no ………., na freguesia 
de ………., do concelho de Lousada, do qual foi 
destacada, prédio esse inscrito na Repartição de 
Finanças respectiva sob o artº 724º da matriz rústica e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 
00003/190385. 

Na decisão arbitral, relativa à citada “parcela”, os 
árbitros classificaram-na como “solo para outros fins”, 
de acordo com a lei das expropriações aplicável, e 
atribuíram por unanimidade à parcela expropriada o 
valor de € 27.761,60; no que concerne o sobrante, 
não abrangido pela expropriação, entenderam que 
essa mesma parcela sobrante, localizada a Poente, fica 
com uma área muito reduzida, mas com as mesmas 
características agrícolas, entendendo-se porém que o 
seu valor pós-expropriação não seja 
proporcionalmente o mesmo; todavia, o interesse 
económico da parte sobrante é manifestamente baixo, 
tendo em atenção a sua área de 354 m2. 
Estimaram então os srs. Peritos que existisse uma 
depreciação efectiva do valor da parcela sobrante, 
depreciação cujo valor fixaram em € 1.628,40 (354 
m2 x € 9,20/m2 x 0,5). 
Por decisão judicial de 13/7/07, foi adjudicada a 
parcela em questão à Expropriante. 
Os Expropriados vieram então, ao abrigo do disposto 
nos artºs 55º nº1 e 3º nº2 C.Exp., requerer a 
expropriação total do prédio rústico em causa – 
invocaram que a parte sobrante, correspondente a 
apenas 12% da área do prédio, deixou de ter qualquer 
interesse económico para os Expropriados, não tem 
acessos (é encravada) e não pode ser destinada à 
construção por força do instrumento de regulação do 
território aplicável ao município de Lousada. Para além 
disso, deixou de beneficiar de água de regadio, que 
era explorada na parcela expropriada. 
Concluem pedindo se fixe o valor do sobrante em € 
44.250, atendendo ao respectivo destino económico, 
localização e qualidade ambiental. 
Em resposta, a Expropriante invoca não poder ser 
deferido o pedido de expropriação total, pois que, de 
acordo com o acórdão arbitral, existe mera 
depreciação da parte sobrante em 50%, continuará a 
poder existir acesso de carro e a parcela não 
expropriada poderá ser objecto de exploração idêntica 
àquela que já era efectuada no restante prédio. 
Foi proferida a decisão de que se recorre, no Tribunal 
da Comarca de Lousada, na qual se julgou 
improcedente o pedido de expropriação total. 
É de tal decisão que vem interposto o presente 
recurso, por parte dos Expropriados. 
 
Conclusões do Recurso de Apelação (resenha): 
I – A sentença de que os Apelantes recorrem viola o 
disposto nos artºs 3º nº2 e 22º nºs 1 e 2 C.Exp. 
II – Do acórdão e laudo de arbitragem de fls. 152 a 
156 resulta claro que o valor pós-expropriação do 
prédio rústico dos Apelantes não é proporcionalmente 
o mesmo e ainda que o interesse económico na parte 
sobrante é manifestamente baixo, tendo em atenção a 
sua área de 354 m2. 
III – A produção de um terreno de 2596 m2 é 
completamente diferente de um outro com uma área 
de 354 m2; não faz sentido a deslocação de tractores, 
máquinas e alfaias agrícolas para um terreno com 
apenas 354 m2, terreno que não passa de um 
pequeno quintal que normalmente vemos junto a uma 
habitação, tendo a parcela sobrante ficado sobranceira 
à auto-estrada, com os inconvenientes que essa 
situação sempre acarreta, nomeadamente em termos 
de poluição atmosférica. Tais são de considerar “factos 
notórios”. 
IV – Da “vistoria ad perpetuam rei memoriam” e do 
acórdão arbitral também se pode retirar que os poços 
de água que alimentavam a parcela desapareceram 
com a expropriação. 
V – A valorização que a sentença recorrida dá à 
questão de não terem resultado provadas as invocadas 
duas produções anuais agrícolas e hortícolas é 
indiferente, pois mesmo que ocorram quatro 
produções em dois anos o objectivo da justa 
indemnização é o mesmo. 
 
Factos Julgados Provados em 1ª Instância 
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A) Por despacho do Sr. Secretário de Estado Adjunto 
das Obras Públicas e das Comunicações n.º 111457-
B/2005, publicado na 2ª Série do Diário da República 
de 25/05/2005, foi declarada a utilidade pública e 
atribuído o carácter de urgência à expropriação da 
parcela n.º 41 necessária à construção obra 
denominada Scut do Grande Porto, A 42 – IC 25, 
Lanço Nó da EN 106/Nó do IP 9 (Lousada);  
B) Aquela parcela faz parte de um prédio sito no 
………., freguesia de ………., concelho de Lousada, 
inscrito na matriz rústica sob o artigo 724 e descrito 
na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
00003/190385;  
C) O prédio confronta do Norte e do Nascente com 
caminho, do Sul com E………. e do Poente com F……….; 
D) A parcela confronta do Norte e do Nascente com 
caminho, do Sul com E………. e do Poente com parte 
restante do prédio;  
E) A parcela expropriada tem a área de 2596 m2 e 
pertence a um prédio de cultivo florestal com 2950 
m2; 
F) O acesso ao prédio e à parcela é feito através de 
um caminho, sem quaisquer infra estruturas.  
G) O prédio está inserido numa área classificada como 
Reserva Agrícola Nacional.  
 
Não foram produzidas contra-alegações. 
 
Fundamentos 
Em função das conclusões apresentadas pelos 
Recorrentes, a questão que o recurso suscita é a de 
saber se a decisão recorrida respeitou os critérios 
fixados por lei, por via da factualidade constante do 
processo, na aplicação dos requisitos legais da 
denominada “expropriação total”. 
Vejamos pois. 
 
A) 
Nos termos do artº 3º nº 2 C.Exp., quando seja 
necessário expropriar apenas parte de um prédio, 
pode o proprietário requerer a expropriação total (a) 
se a parte restante não assegurar, proporcionalmente, 
os mesmos cómodos que oferecia todo o prédio ou (b) 
se os cómodos assegurados pela parte restante não 
tiverem interesse económico para o expropriado, 
determinado objectivamente; “cómodos”, no sentido 
de “utilidades” (Sá Pereira e Proença Fouto, Código 
das Expropriações, 2002, artº 3º, nota 6). 
Por isso, na situação prevista na al. a) do referido nº 
2, o dono do prédio parcialmente expropriado pode 
pedir que o restante seja expropriado se os cómodos 
que esta parte propicia forem inferiores ao que 
resultasse proporcionalmente da expropriação. 
Outrossim doutrinalmente se tem entendido, na 
exegese da citada al. a), que a desproporção que 
justifica a expropriação total deve ter para o 
expropriado relevo apreciável (assim o Ac.R.P. 
19/12/07 in www.dgsi.pt, pº nº 0725504, relator: 
Antas de Barros ou Sá Pereira e P. Fouto, op. e loc. 
cits.). O conceito de gravidade dos interesses 
afectados do expropriado pode ver-se ainda em Alves 
Correia, As Garantias do Particular na Expropriação 
por Utilidade Pública, pg. 118, ou em Perestrelo de 
Oliveira, Código, artº 3º, nota 5. 
Ora, a questão das “utilidades” não tem a ver apenas 
com as concretas “utilidades” que, do prédio, eram 
extraídas pelos expropriados, mas também, aliás em 
consonância com outros locais do Código das 
Expropriações (v.g., artº 23º nº1), com o destino 
possível numa utilização económica normal, à data da 
publicação da DUP (tendo em consideração as 
circunstâncias e condições de facto existentes naquela 
data). 
Assinala-se que no caso da al. b) do citado nº 2 do 
artº 3º do C.Exp., o que tem relevo é o interesse 
económico dos “cómodos” que a parte sobrante 
proporcione ao proprietário e não o interesse ou valor 
económico da parcela, em si considerada; a perda de 

interesse económico relativa aos “cómodos” deve ser 
apreciada objectivamente. 
Esta noção remete-nos para outros locais do direito 
civil, designadamente para a noção de “valor 
apreciado em função do sujeito”, como desenvolvido 
por Pessoa Jorge, Ensaio sobre os Pressupostos da 
Responsabilidade Civil, pg. 20, nota 3: “não se trata 
de valor arbitrariamente fixado pelo credor, mas valor 
determinável por terceiro (nomeadamente pelo 
tribunal), em atenção às utilidades que concretamente 
o credor tiraria da prestação”. 
Nada disto, pois, é passível de confusão com a 
indemnização imposta nos casos de depreciação 
objectiva do valor da parte sobrante, a que alude o 
disposto no artº 29º nº2 C.Exp., indemnização essa 
sobre a qual se debruçou o acórdão arbitral, 
atribuindo, a tal título, uma verba aos expropriados. 
Podemos assentar num conceito geral de gravidade 
dos interesses económicos ou utilidades afectadas, na 
exploração da parte restante (num destino efectivo ou 
possível), bem como na perda de interesse económico 
na exploração do restante, objectivamente 
determinada (também num destino efectivo ou 
possível). 
 
B) 
Vejamos agora se ocorre alguma das situações 
previstas no nº 2 do artº 3º do C.Exp., no caso dos 
autos, sendo que, salvo o respeito devido pela 
proficiente e fundamentada decisão recorrida, não 
acompanhamos a conclusão de que não existe “grave 
afectação de utilidades”, na exploração da parcela 
restante. 
A parcela nº 41 englobava, no terreno, apenas uma 
área de cultivo florestal, tal como a parte não 
expropriada do prédio em que se integrava tal parcela. 
Todavia, o acórdão arbitral não esqueceu o destino 
possível de cultura hortícola, com água de rega. 
Ora, como nos dá conta a “vistoria”, a exploração da 
água perdeu-se com a expropriação da parcela nº 41. 
A simples afectação da utilização da água de rega tem 
por força de prejudicar gravemente uma exploração 
inserida em zona “predominantemente agrícola, de 
qualidade elevada, com água de rega e classificada 
como R.A.N.” (cf. acórdão arbitral), como tal 
considerada e valorizada no dito acórdão (é certo que, 
mais à frente, o citado acórdão alude a que “a parcela 
sobrante fica com as mesmas características 
agrícolas”, mas a alusão não poderá deixar de se 
considerar algo conclusiva). 
Também o facto de a parte sobrante corresponder a 
apenas 12% da área expropriada, num total de 354 
m2, permite a conclusão, enquanto “facto notório” 
(artº 514º nº1 C.P.Civ.), que se trata de uma área 
bastante exígua, compatível com uma área de quintal, 
ou apenas um pouco superior a uma área de quintal 
ou logradouro de prédio urbano, nomeadamente 
enquanto considerada uma vulgar moradia unifamiliar. 
Uma área tão exígua, substancialmente inferior à 
unidade de cultura tida por conveniente para a região 
(meio hectare, para culturas hortícolas, dois hectares 
para culturas arvenses), dificulta o respectivo cultivo 
por exigir mais manobra às máquinas utilizadas nessa 
actividade e gerar zonas não passíveis de 
aproveitamento, nomeadamente junto aos muros, 
regos e semelhante, em maior proporção 
relativamente à área total (cf. cit. Ac.R.P. 19/12/07). 
Acresce a distância que os expropriados sempre 
teriam de percorrer para acesso à parcela sobrante, 
com um acréscimo de tempo gasto e a eventual 
necessidade de deslocação de meios mecânicos – 
veículos agrícolas ou outros. 
Assim, parece seguro concluir que a horticultura 
resulta seriamente afectada na parcela sobrante, isto 
do ponto de vista dos expropriados (o único que 
importa, nesta fase do processo, ponderar), e que, da 
mesma forma, ou ainda com maior relevo, resultaria 
prejudicada a cultura arvense. 
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Consequentemente temos por verificadas as duas 
condicionantes do pedido de expropriação total, seja a 
gravidade dos interesses económicos ou utilidades 
afectadas, na exploração da parte restante (num 
destino efectivo ou possível), bem como a perda de 
interesse económico na exploração do restante, 
objectivamente determinada (também num destino 
efectivo ou possível), desta forma se respeitando, na 
concreta expropriação, um são princípio de 
proporcionalidade ou de proibição do excesso, medida 
dos sacrifícios a impor aos expropriados, em 
ponderação ou consideração dos seus interesses 
legítimos (artº 266º nº1 C.R.P. – neste sentido, 
Osvaldo Gomes, Expropriações por Utilidade Pública, § 
19.5). 
Deferido, como deve ser, o pedido de expropriação 
total, caberá porém notificar o proprietário do terreno 
confinante, a Poente, para, querendo, exercer o 
respectivo direito de preferência, conforme artºs 55º 
nº6 C.Exp., 1380º C.Civ. e 18º nº1 D.-L. nº 384/88 de 
25 de Outubro. 
A fundamentação poderá resumir-se por esta forma: 
I – O pedido de expropriação total a que se refere o 
artº 3º nº2 C.Exp. tem fundamento na gravidade dos 
interesses económicos ou utilidades afectadas, na 
exploração da parte restante (num destino efectivo ou 
possível), bem como na perda de interesse económico 
na exploração do restante, objectivamente 
determinada (também num destino efectivo ou 
possível), em aplicação do princípio constitucional da 
proporcionalidade ou da proibição do excesso. 
II – O “valor apreciado em função do sujeito” não se 
trata de valor arbitrariamente fixado pelo credor ou 
expropriado, mas um valor determinável por terceiro 
(nomeadamente pelo tribunal), em atenção às 
utilidades que concretamente o beneficiário tiraria da 
prestação. 
III - A simples afectação da utilização da água de 
rega, em cultura hortícola ou arvense, prejudica 
gravemente uma exploração inserida em zona de 
qualidade agrícola elevada, com água de rega e 
classificada como R.A.N.; idem para o facto de a parte 
sobrante corresponder a apenas 12% da área 
expropriada, num total de 354 m2, ou para a 
exigência de mais manobra às máquinas utilizadas na 
actividade, gerando zonas não passíveis de 
aproveitamento, nomeadamente junto aos muros, 
regos e semelhante, ou ainda para a distância que os 
expropriados terão de percorrer propositadamente 
para acesso à parcela sobrante. 
 
Decisão que se toma neste Tribunal da Relação, ao 
abrigo dos poderes que lhe são conferidos pelo 
disposto no artº 202º nº1 da Constituição da 
República Portuguesa: 
Na procedência do recurso interposto pelos 
Expropriados, revogar a decisão recorrida, e, em 
consequência, determinar a expropriação total do 
prédio expropriado, no qual se inseria a parcela nº 41 
citada e a parte sobrante.  
Custas, em ambas as instâncias, a cargo da Apelada. 
Fixa-se a taxa de justiça, devida pelo incidente, em 2 
UC`s e em igual montante no recurso. 
 
Porto, 14/X/08 
José Manuel Cabrita Vieira e Cunha 
Maria das Dores Eiró de Araújo 
João Carlos Proença de Oliveira Costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumário nº 6220 
 
 
Processo n.º 2812/08 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
No Tribunal Cível do Porto, B………., Lda intentou acção 
declarativa de condenação, com processo ordinário, 
contra C………., CRL, pedindo a condenação desta a 
pagar-lhe a quantia de € 31.317,00, acrescida de IVA, 
à taxa em vigor de 21% do valor de € 6.576,57, ou 
seja, o montante global de € 37.893,57, acrescido de 
juros, à taxa legal, para as transacções comerciais, 
sobre o capital, desde a citação até efectivo 
pagamento. 
A Ré contestou, concluindo pela improcedência da 
acção e pela sua absolvição do pedido. 
Na réplica, a Autora concluiu como na petição inicial. 
No saneamento, seleccionaram-se os factos assentes e 
organizou-se a base instrutória. 
Realizou-se a audiência de julgamento, com gravação 
das provas oralmente produzidas. 
Foi proferida sentença, que julgou a acção 
improcedente, absolvendo a Ré do pedido. Custas pela 
Autora. 
 
Inconformada, a Autora apelou da sentença, 
terminando a sua alegação de recurso, com as 
seguintes conclusões (transcrição): 
1.Por requerimento apresentado em juízo em 11-04-
2007, o mandatário da Ré renunciou à procuração que 
lhe foi outorgada por aquela. 
2.Conforme previsto no n.º 2 do art. 39 do CPC, a 
renúncia ao mandato produziria efeitos a partir da 
notificação pessoal à Ré, determinando o n.º 3 que, 
sendo obrigatória a constituição de mandatário - e tal 
é ó caso -, os autos ficariam a aguardar que aquela o 
fizesse no prazo de 20 dias. 
3.Em 27-07-2007, a Ré foi notificada na pessoa do 
Administrador da Insolvência Dr. ………. - cfr. certidão 
de notificação, por contacto pessoal de solicitadora de 
execução e cópia da publicação em Diário da República 
da sentença de declaração da insolvência da Ré, 
juntas aos autos a fls. ... -, tendo, assim, naquela 
data, o respectivo mandatário cessado as suas 
funções. 
4.Efectuada tal notificação, dispunha a Ré, agora na 
pessoa do administrador da Insolvência, de 20 dias 
para constituir novo mandatário, ou seja, até 17-09-
2007. 
5.Durante esses 20 dias, os prazos que entretanto 
estivessem a decorrer deveriam ficar suspensos até à 
constituição de novo mandatário, ficando, igualmente, 
os autos suspensos a aguardar pelo decurso desse 
período temporal. 
6.Sucede que, em 02-08-2007, foi proferida a douta 
sentença de fls". 1015 e ss., sem que se encontrasse 
decorrido o prazo concedido à Ré pelo n.º 3 do art. 
39° do CPC, tendo, assim, tal acto sido praticado em 
momento processual impróprio, uma vez que os autos 
deveriam ter ficado a aguardar o decurso do prazo. 
7.Com a prolação da sentença, no momento em que o 
fez, o Tribunal a quo praticou acto ilegal uma vez que 
legalmente o mesmo não poderia ser praticado nesse 
momento, consubstanciando prática de acto que a lei 
não admite, bem como correspondendo o mesmo à 
omissão de uma formalidade prévia que a lei impõe. 
8.Pelo que estará tal acto cominado de nulidade, que 
aqui se argui para os devidos efeitos legais - conforme 
art. 201°, n. 1 do CPC. 
9.Acresce que, tal como foi oportunamente dada 
notícia aos autos, a Ré foi declarada insolvente por 
sentença, já transitada, proferida em 13-06-2007 no 
Processo n.º ../07.6TYVNG, a correr termos pelo ..º 
Juízo do Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia. 
 
10.Sempre deveria, previamente à prolação da 
sentença recorrida, ter sido ponderada pelo Tribunal a 
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quo a repercussão da aludida declaração de 
insolvência sobre os presentes autos, tendo presente, 
o teor dos artigos 4.°, n. 1 e 2, alíneas a) e b) e 
287.°, alínea c). todos do CPC, e dos artigos 81.°, n.º 
1. 128, n.º 3, 183.°, 130.° e 146.°, n.º l, todos do 
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
(CIRE). 
11.Na verdade, após ter sido declarada a insolvência 
da Ré, nenhuma utilidade tinha - e tem - a presente 
acção, dada a indispensabilidade da reclamação de 
créditos pela Recorrente, na insolvência, que subsiste 
mesmo se fosse (como ocorreu nos autos) proferida 
sentença, pois que a existência dela não importaria a 
sedimentação de tal direito, ficando o crédito 
reclamado sempre sujeito às vicissitudes dos termos 
desse processo. 
12.Atento o princípio da universalidade ou plenitude 
da instância falimentar, a solução prevista no art. 
88.°, n. 1, do CIRE deve ser também adoptada quanto 
ao prosseguimento das acções declarativas que 
tenham por objecto o ressarcimento de créditos que 
devem ser reclamados no processo de insolvência. 
13.De resto, tal será a solução que melhor se adequa 
ao poder/dever dos credores da insolvente de mais 
eficazmente fiscalizarem, através das impugnações 
estabelecidas em tais processos, o apuramento do 
passivo da insolvente. 
14.Nestes termos, e considerando que a sentença 
proferida pela Tribunal de 1.ª Instância tem valor 
provisório enquanto não transitar em julgado - sendo 
certo que se encontra esgotado o respectivo poder 
jurisdicional apenas quanto à matéria da causa, 
devendo ser decididas as questões incidentais que se 
suscitem posteriormente -, deverá a mesma ser 
substituída por outra que declare a extinção da 
instância por inutilidade superveniente da lide - art. 
287.° alínea c) do CPC - com custas a cargo da Ré. 
15.No âmbito da audiência preliminar realizada nos 
presentes autos foi proferido o Despacho Saneador de 
fls. tendo a Autora ao abrigo do disposto no n.º 2 do 
511° do CPC reclamado da inclusão na base instrutória 
do ponto 8°, pugnando pela sua eliminação. 
16.Tal reclamação foi indeferida, pelo que e não 
podendo a Autora conformar-se com tal decisão vem 
impugnar tal despacho, cujo argumentação entende, 
salvo o devido respeito, ser contrária à realidade. 
17.Salvo o devido respeito, a fundamentação dada 
pelo Tribunal a quo para a resposta positiva ao ponto 
8° da Base Instrutória constitui interpretação não 
consentânea com o que foi efectivamente alegado pela 
Ré, uma vez que da leitura do art. 13° da contestação, 
em conjunto com o mais alegado em tal peça 
processual, e concretamente com o vertido no art. 12 
no qual é dito que "nunca a Ré contratou a A. para 
proceder à prestação de Serviços necessários ao 
licenciamento final e das construções, elaboração de 
projectos, bem como ao acompanhamento das obras", 
não pode resultar outra interpretação senão a 
defendida pela Autora na reclamação apresentada: 
que terão sido efectuados determinados serviços pelo 
identificado Eng. E………. e que esses serviços tinham 
carácter:"gratuito. 
18.A posição defendida pela Ré funda-se na negação 
de qualquer relação contratual a qualquer nível com a 
Autora. Reconhecendo apenas a prestação de 
determinados serviços pelo Eng. E……….., que tinham 
carácter gratuito tal como os prestados por outros 
membros da cooperativa. 
19.Não sendo destituída de sentido a alegação da Ré 
assim interpretada sendo ao contrário até consentânea 
com o demais teor da contestação. 
20.Conforme determina o princípio do dispositivo 
previsto no art. 264 do CPC "às partes cabe alegar os 
factos que integram a causa de pedir e aqueles se 
baseiam as excepções", ónus este que recai sobre 
todos os factos necessários à procedência, in casu, da 
excepção, ou seja, sobre os factos principais. 

21.O facto incluído no quesito 8° da base instrutória é 
um facto principal e, como tal incumbia à Ré alegá-lo 
no seu articulado, que não o fez. 
22. É também esta a regra estipulada ao julgador no 
art. 664°do CPC: "...só pode servir-se dos factos 
articulados pelas partes, sem prejuízo do disposto no 
art.° 264°". 
23. Não tendo a Ré alegado a gratuitidade dos 
serviços prestados pela Autora, tendo inclusivamente 
negado a prestação dos mesmos, nunca podia o Mmo. 
Juiz do Tribunal a quo, de motu proprio, substituindo-
se àquela, violando os imperativos legais supra 
indicados, presumir tal alegação. 
24. Motivo pelo qual deverá o referido quesito 8° ser 
eliminado da Base Instrutória. 
25. Foi incorrectamente julgado a matéria de facto 
constante dos pontos n.º 2, 5 e 8 da matéria dada 
como provada supra transcrita (que correspondem, 
por referência ao Despacho Saneador aos pontos 2°, 
5° e 8° da Base Instrutória). 
26.Os concretos meios de prova que impunham 
decisão diversa da proferida estão enumerados no 
ponto V - fls. 13 a 19 - destas alegações, cujo teor, 
por economia processual, aqui se dá por integralmente 
reproduzido.  
27. Deveria ter sido dada resposta totalmente positiva 
"Provado" aos pontos 2° e 5° da Base Instrutória; 
28.Deveria ter sido dada resposta negativa "Não 
Provado" ao ponto 8° da Base Instrutória. 
29.Pelas razões elencadas no ponto V destas 
alegações, estão assim reunidas as condições para que 
este Venerando Tribunal, nos termos do disposto no 
art. 712 do CPC, altere a decisão sobre a matéria de 
facto impugnada, com as devidas consequências 
legais. 
 
30.A aliás douta sentença recorrida violou o disposto 
nos arts. 4, n.º 1 e 2, als a) e b), 39, 201, 264, 287, 
al. c) e 664, todos do CPC e nos arts. 81, n.º 1, 88, 
n.º 1, 128, n.º 3, 183, 130 e 146, n.º 1, todos do 
CIRE. 
 
Não houve contra-alegações. 
 
Colhidos os vistos, cumpre decidir. 
 
Factos dados como provados: 
Da selecção de factos assentes: 
A) A Autora é uma sociedade comercial por quotas que 
tem por actividade a elaboração de projectos, 
fiscalização, execução, gestão, planeamento, 
administração de obras e exercício da actividade de 
gestão geral de qualidade de empreendimentos de 
construção; 
 
B) Foi gerente da Autora, até à data do seu 
falecimento - 09 de Junho de 2005 - o sócio dela, Eng. 
E……….; 
C) Aquele mesmo gerente da Autora foi Presidente da 
Direcção da Ré desde 1992 até à data do seu decesso; 
D) Direcção esta, que nos termos estatuários, era um 
órgão social colegial, composto por três elementos - 
um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro; 
E) No exercício da sua actividade a Ré decidiu 
proceder a loteamento licenciado pelo alvará na ../77, 
do prédio rústico, "F………." e "G………." ou "H………." 
sito na freguesia de ………., concelho de Vila Nova de 
Gaia, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Gaia sob o na 700, e inscrito na 
competente matriz predial urbana nos artigos 5000 e 
9530; 
F) Com a posterior construção, em lotes resultantes 
desse loteamento, de dezoito moradias, 
G) O custo dos serviços que a seguir se discriminam é 
o seguinte: 
a) a elaboração de dezoito projectos da rede de 
abastecimento de gás, necessários ao licenciamento 
das moradias (€ 4.500,00); 
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b) 18 projectos de isolamento térmico, necessários ao 
licenciamento das moradias (€ 4.500,00); dois 
projectos de betão armado, necessários ao 
licenciamento de moradias (€ 2.000,00); 
c) elaboração dos projectos de betão armado, 
electricidade, gás, telefones e isolamento térmico, 
necessários ao licenciamento do bloco habitacional (€ 
2.500,00); 
d) execução das telas finais de moradias, elaboração 
da propriedade horizontal do bloco habitacional e do 
aditamento ao alvará de loteamento (€ 17.817,00); 
H) A Ré recusou o pagamento à autora. 
Da base instrutória: 
1 - A construção referida em F) abrangeu também um 
bloco habitacional, constituído em propriedade 
horizontal, composto por 15 fracções autónomas. 
2 - Foi acordado entre a Ré e a Autora (por forma não 
reduzida a escrito) a prestação por esta de todos os 
serviços necessários ao licenciamento final do 
loteamento e das construções, com a elaboração de 
todos os projectos que se mostrem necessários a tal 
fim, e, bem assim, ao acompanhamento das 
correspondentes obras. 
3 - Na execução desse contrato, nos termos atrás 
definidos, a Autora prestou à Ré - para além de 
outros, que nem sequer foram contabilizados ou 
considerados para efeitos de fixação pela Autora do 
preço devido pela Ré - os seguintes serviços: 
- Elaboração de 18 projectos da rede de 
abastecimento de gás, necessários ao licenciamento 
das moradias; 
- Elaboração de 18 projectos de isolamento térmico 
necessários ao licenciamento das moradias;  
- Elaboração de 2 projectos de betão armado, 
necessários ao licenciamento de moradias;  
- Elaboração dos projectos de betão armado, 
electricidade, gás, telefones e do isolamento térmico, 
necessários ao licenciamento do bloco habitacional; 
- Execução das telas finais de moradias, elaboração da 
propriedade horizontal do bloco habitacional e do 
aditamento ao alvará de loteamento. 
4 - Para além dos serviços identificados no artigo que 
antecede, outros foram prestados pela Autora, 
particularmente impostos pela quase diária deslocação 
aos competentes Serviços da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia e ao acompanhamento da obra, serviços 
que implicaram a afectação diária (e, nos meses mais 
recentes, por períodos diários e nunca inferiores a 
meio dia) e durante largos meses, de um dos Técnicos 
da Autora de nome I………. . 
5 - Os custos referidos na alínea G) dos factos 
assentes, por referência aos serviços referidos nos arts 
3 e 4 da base instrutória, são inferiores aos praticados 
no mercado. 
6 - Por efeito da morte do gerente da Autora e 
Presidente da Direcção da Ré, deixou de existir 
interlocutor com a Ré (de resto, porque havia antes 
falecido um outro membro daquele órgão social da Ré, 
facto que motivara a realização de acto eleitoral, 
anulado e repetido, sendo que mesmo a eleição feita e 
aceite pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
dela foi objecto de providência cautelar de suspensão 
de deliberação social) ficando a Autora impedida de 
manter a prestação dos serviços contratados, tendo, 
pouco tempo após, a Ré, prescindido dos serviços 
daquela e solicitado todos os documentos que se 
referissem aos licenciamentos que lhe foram 
entregues. 
7 - A descrita situação motivou a Autora a interpelar a 
Ré (em Setembro de 2005) para o pagamento dos 
serviços prestados até essa data sem qualquer 
sucesso até ao presente. 
8 - Os serviços prestados à Ré pela Autora tinham 
carácter gratuito. 
 
Como é sabido, o recurso é delimitado pelas 
conclusões das alegações da recorrente (arts. 684, n.º 

3 e 690, n.º 1 do CPC), sem prejuízo do conhecimento 
das questões de conhecimento oficioso do tribunal. 
 
Questão essencial, de carácter prévio, que vem 
colocada, é a da inutilidade superveniente da lide 
(conclusões 9 a 14 das alegações de recurso): 
Alega a Autora/Recorrente que, tendo sido a Ré 
declarada insolvente por sentença, de 12-06-2007, já 
transitada, conforme se deu notícia nos autos, 
nenhuma utilidade tem a presente acção, dada a 
indispensabilidade da reclamação de créditos pela 
Recorrente, no processo de insolvência. 
 
Os autos fornecem os seguintes elementos: 
A presente acção deu entrada no tribunal recorrido em 
9 de Dezembro de 2005, conforme carimbo aposto na 
petição inicial. 
Na petição inicial, invoca a Autora a existência de um 
contrato de prestação de serviços celebrado entre as 
partes, que teria sido incumprido por parte da Ré, que 
não lhe pagou o respectivo preço. 
Visando a acção a condenação da Ré no pagamento da 
quantia em dívida, acrescida de juros de mora, à taxa 
legal, para as transacções comerciais. 
Tendo sido realizado o julgamento, foi proferida 
sentença, de 2 de Agosto de 2007, que julgou a acção 
improcedente, absolvendo a Ré do pedido. 
Após o que, foi junta aos autos documentação da qual 
se conclui que a Ré havia sido declarada insolvente, 
por sentença de 12 de Junho de 2007, do ..º Juízo, do 
Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia (Processo 
n.º …/07.6TYVNG), tendo sido fixado o prazo de 30 
dias para a reclamação de créditos (o respectivo 
anúncio foi publicado no DR, 2.ª Série, n.º 136, de 17 
de Julho de 2007). 
 
A questão posta no recurso, da verificação da causa da 
extinção da instância, prevista no art. 287, al. e) do 
CPC, tem de ser analisada à luz do Código da 
Insolvência e da Recuperação da Empresa (CIRE), no 
texto resultante da republicação feita pelo DL n.º 
200/2004, de 18 de Agosto, com as alterações 
posteriormente introduzidas pelo DL n.º 76-A/2006, 
de 19 de Março (texto que, ainda, veio a sofrer as 
alterações introduzidas pelo DL n.º 282/2007, de 7 de 
Agosto). 
 
Como resulta do art. 81, n.º 1 do CIRE (diploma a que 
pertencem os demais artigos citados sem menção de 
origem), por regra, a declaração de insolvência priva 
imediatamente o insolvente, por si ou pelos seus 
administradores, dos poderes de administração e de 
disposição dos bens integrantes da massa insolvente. 
O prazo para a reclamação de créditos é o fixado na 
sentença que declare a insolvência (cfr. art. 36, al. j). 
De acordo com o disposto no art. 128, n.º 3, “mesmo 
que o credor tenha o seu crédito reconhecido por 
decisão definitiva não está dispensado de o reclamar 
no processo de insolvência, se nele quiser obter 
pagamento”. 
 
É possível o reconhecimento de créditos não 
reclamados, nos termos do art. 129, n.º 1, segundo o 
qual, nos 15 dias subsequentes ao termo do prazo das 
reclamações, o administrador da insolvência apresenta 
na secretaria uma lista de todos os credores por si 
reconhecidos e uma lista dos não reconhecidos, ambos 
por ordem alfabética, relativamente não só aos que 
tenham deduzido reclamação como àqueles cujos 
direitos constem dos elementos da contabilidade do 
devedor ou sejam por outra forma do seu 
conhecimento”. 
 
É ainda possível, findo o prazo das reclamações, 
reconhecer outros créditos, de modo a serem 
atendidos no processo de insolvência, por meio de 
acção de verificação ulterior de créditos, no 
condicionalismo do art. 146, n.º 2, segundo o qual: 
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“a) Não pode ser apresentada pelos credores que 
tenham sido avisados nos termos do artigo 129, 
excepto tratando-se de créditos de constituição 
posterior; 
b) Só pode ser feita no prazo de um ano subsequente 
ao trânsito em julgado da sentença de declaração de 
insolvência, ou no prazo de três meses seguintes à 
respectiva constituição, caso termine posteriormente”. 
 
Ora, diante destes preceitos legais, e face aos 
elementos disponíveis sobre o caso, propendemos a 
considerar que, efectivamente, a declaração de 
insolvência da Ré implicou a inutilidade superveniente 
da lide, uma vez que, independentemente de a Autora 
obter, através da presente acção, o reconhecimento 
do seu crédito, não estaria dispensada de o reclamar 
no processo de insolvência, se nele quisesse obter 
pagamento. 
Pode argumentar-se que a lei não proíbe, 
expressamente, como efeito da declaração de 
insolvência, a instauração ou prosseguimento das 
acções declarativas relativas às “dívidas da 
insolvência”, ao contrário do que acontece para as 
acções executivas (cfr. arts. 88 e 89). [1] 
Mas, como se viu, mesmo obtendo a procedência da 
acção, a credora não poderia dar a respectiva decisão 
à execução para cumprimento coercivo. 
Como se considerou, a dado passo, no Ac. do STJ de 
20-05-2003, de que foi Relator o Ex. m.º Juiz 
Conselheiro Dr. Nuno Cameira, publicado em 
www.dgsi.pt: 
“(…), segundo determina o art. 188, n.º 3 _ disposição 
que também é de carácter imperativo – o credor que 
tenha o seu crédito reconhecido por decisão definitiva 
não está dispensado de o reclamar no processo de 
falência, se nele quiser obter o pagamento. 
Face a esta norma, parece evidente que por maioria 
de razão se impõe a reclamação do crédito na falência 
quando ainda não exista sentença transitada a 
reconhecê-lo. Ora, foi isto, justamente, que a autora 
fez, assim demonstrando que está interessada na sua 
satisfação, de harmonia com o que vier a decidir-se de 
harmonia com o que vier a decidir-se na sentença de 
verificação e graduação dos créditos (art. 200). 
Sucede que, embora com as adaptações e 
especialidades inerentes à falência já decretada, a 
reclamação estrutura-se como uma verdadeira e 
própria acção declarativa, isto é, como uma causa na 
qual se apreciará a existência e o montante do mesmo 
direito de crédito em discussão na acção declarativa 
(arts. 190 e seguintes). Afigura-se, deste modo, que a 
reclamação legalmente desencadeada no âmbito da 
falência determina a inutilização superveniente da 
instância declarativa, na justa medida em que o fim 
visado por este processo fica "consumido" e 
"prejudicado" por aquele. É certo que no processo de 
reclamação a autora poderá ser confrontada com a 
contestação, não apenas dos falidos, mas também de 
todos os outros credores reclamantes, e ainda com os 
pareceres eventualmente desfavoráveis do liquidatário 
e da comissão de credores, factos que, teoricamente, 
são susceptíveis de dificultar o reconhecimento do seu 
direito. Isso, porém, é uma consequência inelutável do 
estado de falência dos réus judicialmente reconhecido 
e declarado, à qual nem a autora, nem qualquer outro 
credor que pretenda ver o seu crédito satisfeito pode 
escapar (citado art. 188, n.º 3). A lei não estabelece 
nenhum tratamento desigual infundado entre credores 
do falido consoante tenham ou não, anteriormente à 
declaração de falência, intentado acção declarativa 
visando o reconhecimento do mesmo crédito 
posteriormente reclamado no âmbito do processo 
falimentar. Não se vê, por isso, que haja qualquer 
interesse atendível e digno de protecção da autora que 
tenha sido, ou possa vir a ser postergado com a 
extinção da lide determinada pela introdução em juízo 
da reclamação de créditos na falência”. 

Embora, na hipótese do citado aresto do Supremo 
Tribunal de Justiça, regida pelo CPEREF, se patenteie 
que a autora deduziu reclamação de crédito na 
falência, cremos que, no essencial, as considerações 
citadas são, igualmente, pertinentes, no nosso caso. 
[2] 
 
Se pensamos bem, a solução que acolhemos é a que, 
em princípio, melhor se coaduna com a finalidade do 
processo de insolvência, processo de execução 
universal que visa realizar a liquidação do património 
do devedor insolvente e a repartição do produto obtido 
pelos credores que pode, no entanto, ser evitada 
através de um plano de insolvência (art.1). 
E, em especial, com o princípio da par conditio 
creditorum que domina a regulamentação dos efeitos 
processuais da declaração de insolvência, dirigida, 
basicamente, a impedir que algum credor possa obter, 
por via distinta do processo de insolvência, uma 
satisfação mais rápida ou mais completa, em prejuízo 
dos restantes credores. [3] /[4] 
 
Extinguindo-se a instância, nos termos do disposto no 
art. 287, al. e) do CPC, por inutilidade (senão mesmo, 
por impossibilidade) superveniente da lide, terminam 
todos os efeitos processuais e substantivos da 
pendência da acção. [5] / [6] 
 
Decisão: 
Com os fundamentos expostos, acorda-se em declarar 
extinta a instância, não se tomando conhecimento do 
objecto do recurso. 
Custas pela Recorrida (artigo 447, parte final, do 
Código de Processo Civil). 
 
Porto, 27 de Outubro de 2008 
Joaquim Matias de Carvalho Marques Pereira 
Manuel José Caimoto Jácome 
Carlos Alberto Macedo Domingues 
 
________________________ 
[1] Acerca da distinção entre as “dívidas da massa 
insolvente” e as “dívidas da insolvência”, v. Catarina 
Serra, O Novo Regime Português da Insolvência, Uma 
Introdução, 3.ª ed., p. 30 e ss. 
[2] Também, ainda, no âmbito do CPEREF, o Ac. desta 
Relação, de 07-02-2002, de que foi Relator o Ex. Juiz 
Desembargador Dr. Pinto de Almeida entendeu que: 
“Nas acções em que se peticionem créditos, nenhuma 
utilidade tem o prosseguimento da lide, após a 
declaração de falência do Réu, uma vez que o Autor 
tem necessariamente de reclamar o seu crédito no 
processo de falência; pode mesmo entender-se que há 
impossibilidade superveniente da lide, por força do 
princípio da universalidade ou plenitude da instância 
falimentar, deixando a acção autónoma de ser o 
processo próprio para apreciação da responsabilidade 
do falido”. 
[3] Cfr. Catarina Serra, obra citada, p. 64 e ss. 
[4] Sobre a matéria da insolvência em geral, podem 
consultar-se, entre outros, os estudos publicados, na 
edição especial “Novo Direito da Insolvência, da 
revista THEMIS, na revista Direito e Justiça, vol. XIX, 
2005, Tomo II e no Número Especial da Revista do 
CEJ, 1.º semestre 2006, número 4. 
[5] Cfr. Miguel Teixeira de Sousa, Estudos Sobre o 
Novo Processo Civil, p. 261. 
[6] Revendo, deste modo, substancialmente, a posição 
que subscreveram, no Proc. n.º 4637/08, desta 
Secção, respectivamente, como 1.º e 2.º Adjuntos, o 
Relator e 1.º Adjunto, no presente acórdão. 
Diga-se, no entanto, que a hipótese daquele Acórdão, 
de que foi Relator o Ex. m.º Juiz Desembargador Dr. 
Pinto Ferreira, apresentava contornos em parte 
diversos deste, por, no mesmo, se ter ponderado a 
utilidade para a autora _ que requeria o 
prosseguimento do processo _, de, obtida uma decisão 
favorável, a poder invocar na reclamação de créditos, 
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nos termos do art. 128, n.º 3 ou na acção de 
verificação ulterior de créditos, no condicionalismo do 
art. 146, possibilidade que, no nosso caso, dado o 
decurso dos prazos legalmente estabelecidos para o 
efeito, não tem que ser equacionada. 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6233 
 
 
Proc. nº 6336/08-2 
Agravo 
(Acto processado e revisto pelo relator signatário: artº 
138º, nº 5-CPC) 
 

*** 
 

ACORDAM NA 1ª SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL 
DA RELAÇÃO DO PORTO: 

 
I – RELATÓRIO: 
 
Por apenso aos autos de execução comum, fundada 
em sentença, instaurada por «B……………, Lda.» contra 
«C…………., Lda.», D…………. deduziu oposição mediante 
embargos de terceiro.  
 
No respectivo requerimento alegou a embargante que 
determinados bens penhorados naquela execução são 
de sua propriedade, afirmando que no local onde foi 
efectuada a penhora, e em que a executada exerceu 
anteriormente a sua actividade, funciona agora uma 
oficina e um estabelecimento de venda de peças e 
acessórios auto pertencentes à embargante, àqueles 
estando afectos os bens penhorados. 
 
Sobre essa petição de embargos de terceiro recaiu 
despacho de indeferimento liminar, em que se 
considerou ser a petição inicial inepta por falta de 
causa de pedir, argumentando não haver naquela 
petição a «alegação de um único facto tendente à 
demonstração da aquisição quer da posse, quer do 
direito de propriedade, por parte da embargante, 
sobre qualquer dos bens que foram penhorados nos 
autos principais» – pelo que se considerou verificada a 
nulidade de todo o processo, de conhecimento 
oficioso, com o consequente indeferimento liminar. 
 
É deste despacho de indeferimento liminar que vem 
interposto pela embargante o presente recurso de 
agravo, cujas alegações culminam com as seguintes 
conclusões:  
«1. A ora recorrente deduziu embargos de terceiro, 
por apenso aos autos de execução comum para 
pagamento de quantia certa que “B……………., Lda.” 
intentou contra “C…………….Lda.”. 
2. O Tribunal julgou procedente a excepção dilatória 
de nulidade do processo por ineptidão da petição 
inicial e, em consequência, indeferiu liminarmente a 
petição inicial. 
3. Para assim julgar, entendeu o Tribunal que a 
embargante não alegou qualquer factualidade 
susceptível de integrar a causa de pedir. 
4. Salvo o devido respeito, não podemos partilhar tal 
entendimento. 
5. A embargante ao alegar ser proprietária dos bens 
penhorados, alegou o direito que considera ofendido 
pela penhora, em conformidade com o disposto no 
artº 351º do C.P.C.. 
6. Após o que deveriam realizar-se as diligências 
destinadas a apurar a probabilidade séria da existência 
do direito invocado pela embargante, de acordo com o 
artº 354º do C.P.C.. 

7. Não logrando a embargante fazer prova do direito 
que invocou, se impunha, então, a rejeição dos 
embargos. 
8. A decisão viola assim, o disposto nos artos 351º, 
354º, 193º, nos 1 e 2, al. a), do C.P.C.. 
9. Não se entendendo assim, o que só por mera 
hipótese se admite, deveria o Meritíssimo Juiz ter 
convidado a embargante a suprir a insuficiência na 
exposição ou concretização da matéria de facto, 
fixando prazo para a apresentação de novo articulado. 
10. Evitando dessa forma a decisão surpresa que o nº 
3 do artº 3º do C.P.C. pretende prevenir.» 
 
Não houve contra-alegações. 
 
Como é sabido, é pelas conclusões das alegações de 
recurso que se define o seu objecto e se delimita o 
âmbito de intervenção do tribunal ad quem (cfr. artos 
684º, nº 3, e 690º, nº 1, do CPC), sem prejuízo das 
questões cujo conhecimento oficioso se imponha (cfr. 
artos 660º, nº 2, e 664, ex vi do artº 713º, nº 2, do 
CPC). 
 
Do teor das alegações da recorrente resulta que a 
matéria a decidir se resume a averiguar se colhe o 
entendimento do tribunal recorrido de que não foram 
deduzidos factos suficientes para integrar causa de 
pedir que fundamente embargos de terceiro. 
 
Cumpre apreciar e decidir. 
 

* 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO: 
 
1. Dispõe o artº 351º, nº 1, do CPC que «se a 
penhora, ou qualquer acto judicialmente ordenado de 
apreensão ou entrega de bens, ofender a posse ou 
qualquer direito incompatível com a realização ou o 
âmbito da diligência, de que seja titular quem não é 
parte na causa, pode o lesado fazê-lo valer, deduzindo 
embargos de terceiro». Por sua vez, estabelece o artº 
354º do mesmo Código que «sendo apresentada em 
tempo e não havendo outras razões para o imediato 
indeferimento da petição de embargos, realizam-se as 
diligências probatórias necessárias, sendo os 
embargos recebidos ou rejeitados conforme haja ou 
não probabilidade séria da existência do direito 
invocado pelo embargante». 
 
Destas duas disposições resulta que o terceiro 
embargante tem de demonstrar a existência do seu 
direito ofendido pelo acto judicial de apreensão ou 
entrega de bens e a ocorrência dessa ofensa.  
 
Já ALBERTO DOS REIS dizia que o terceiro 
embargante tem de alegar e provar a posse e a lesão 
ou ameaça de lesão da posse (Processos Especiais, 
vol. I, reimpressão, Coimbra Editora, Coimbra, 1982, 
p. 404). E, conforme se lê no Ac. STJ de 13/3/97 
(BMJ, nº 465, p. 486 ss.), «ao deduzir embargos de 
terceiro, devem os embargantes alegar os factos 
reveladores da sua posse (…) e da ofensa desta pela 
diligência judicial, sem o que não se mostra satisfeito 
o respectivo ónus de alegação, a que corresponde o 
ónus da prova». 
 
Por força do princípio dispositivo, «às partes cabe 
alegar os factos que integram a causa de pedir» (artº 
264º, nº 1, 1ª parte, do CPC) e «o juiz só pode fundar 
a decisão nos factos alegados pelas partes» (artº 
264º, nº 2, 1ª parte, do CPC).  
 
A causa de pedir «é o facto concreto que serve de 
fundamento ao efeito jurídico pretendido» (v. 
ANTUNES VARELA et alii, Manual de Processo Civil, 2ª 
ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1985, p. 245).  
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Ora, a causa de pedir são factos e não juízos jurídicos 
ou conclusivos. Isto significa que, no caso dos 
embargos de terceiro, incumbe ao embargante alegar 
e provar factos que consubstanciem a causa de pedir 
respectiva, sendo insuficiente a mera afirmação da 
posse e da lesão da posse, sem a efectiva 
concretização em factos que preencham esses 
conceitos.  
 
Sem tais factos não há causa de pedir suficientemente 
configurada – o que determina a ineptidão da petição 
inicial (artº 193º, nº 2, al. a), do CPC), consequente 
nulidade de todo o processo (artº 193º, nº 1), vício 
que constitui excepção dilatória (artos 288º, nº 1, al. 
b), e 494º, al. b)), e impõe o indeferimento liminar, 
por ser processualmente admissível (ao abrigo do artº 
354º) e ocorrer excepção dilatória insuprível e de que 
o juiz deva conhecer oficiosamente (nos termos do 
artº 234º-A, nº 1). 
 
Como também referia ALBERTO DOS REIS, é inepta, 
por omissão de causa de pedir, a petição em que não 
se articulem factos positivos e concretos: quando o 
autor se limita a usar ou invocar os termos da própria 
lei, uma fórmula abstracta da lei ou uma dada figura 
legal, não está a expor a causa de pedir (Comentário 
ao Código de Processo Civil, vol. 2º, Coimbra Editora, 
Coimbra, 1945, p. 377). 
 
Quando o embargante se limita a declarar que é 
proprietário ou possuidor dos bens penhorados e que 
estes estão afectos à sua actividade comercial, sem 
especificar em que condições se tornou seu dono ou 
possuidor, em que termos ou como é que ficaram 
afectos a essa actividade, então apenas está a 
expressar afirmações, no mínimo, de carácter 
conclusivo.  
 
E, como é sabido, conclusões (ou juízos conclusivos) 
não são factos: trata-se de matéria equiparável a 
matéria de direito, pelo que a serem quesitados tais 
juízos teriam de ser consideradas não escritas as 
respectivas respostas dadas pelo julgador de facto, ao 
abrigo do artº 646º, nº 4, do CPC. Como afirmam 
LEBRE DE FREITAS et alii, «às conclusões de direito 
são assimiladas, por analogia, as conclusões de facto, 
isto é, os juízos de valor, em si não jurídicos» (Código 
de Processo Civil Anotado, vol. 2º, Coimbra Editora, 
Coimbra, 2001, p. 605). 
 
A petição de embargos de terceiro em causa mostra-
se efectivamente omissa na descrição de factos de 
que, pela respectiva prova, se pudesse inferir a 
propriedade ou a posse da embargante relativamente 
aos bens penhorados e a ofensa a qualquer desses 
direitos – o que configura uma ineptidão da petição 
por falta de causa de pedir, a qual importa a nulidade 
de todo o processo e constitui excepção dilatória, 
determinante de indeferimento liminar, quando a lei 
de processo permita uma apreciação em despacho 
liminar.  
 
A própria embargante declara, nas alegações de 
recurso, que «é a primeira a considerar que os 
embargos estão muito longe de serem uma peça 
brilhante», embora sustente que não haverá falta de 
causa de pedir. Mas ainda que fosse uma situação de 
mera deficiência da petição (não inepta, mas 
insuficiente para a procedência da pretensão), 
também a manifesta improcedência é motivo de 
indeferimento liminar, ao abrigo do artº 234º-A, nº 1, 
do CPC – pelo que ainda aí não deixaria de se justificar 
um despacho liminar negativo.  
 
Tendo presente que o artº 354º contempla a 
possibilidade processual de emissão de despacho de 
indeferimento liminar da petição de embargos, forçoso 
é concluir que o tribunal a quo podia (e devia) ter 

determinado o indeferimento liminar da petição ora 
em apreço. 
 
2. Pode pretender-se que o tribunal recorrido deveria, 
antes da prolação de despacho liminar negativo, ter 
advertido previamente a embargante do sentido da 
sua decisão, a fim de evitar o efeito surpresa da 
mesma, ao abrigo do artº 3º, nº 3, do CPC.  
 
Porém, esta norma inscreve-se numa ideia mais geral 
de aprofundamento do princípio do contraditório (cfr. 
LEBRE DE FREITAS et alii, ob. cit., vol. 1º, 1999, p. 7) 
– pelo que, no caso de vício determinante de 
indeferimento liminar, a audiência prévia da parte 
destinatária dessa decisão negativa só faria sentido se 
fosse processualmente possível que a parte, no uso da 
oportunidade concedida de pronúncia, pudesse corrigir 
a petição, de modo a conferir-lhe condições de 
viabilidade.  
 
Mas nos casos em que a lei admite o indeferimento 
liminar, não se criou a possibilidade de um prévio 
despacho de aperfeiçoamento (em que se traduziria a 
notificação para pronúncia da parte), a que se pudesse 
seguir uma correcção da petição, para evitar o 
subsequente despacho liminar de indeferimento 
(previamente anunciado). Quando a lei prevê o 
indeferimento liminar (como sucede nas condições 
gerais do artº 234º-A ou na hipótese especial do artº 
354º), o que se estabelece é a aplicabilidade do 
regime do artº 476º (ex vi do artº 234º-A, nº 1, in 
fine): «O autor pode apresentar outra petição (…) 
dentro dos 10 dias subsequentes à recusa de 
recebimento ou de distribuição da petição, ou à 
notificação da decisão judicial que a haja confirmado, 
considerando-se a acção proposta na data em que a 
primeira petição foi apresentada em juízo». 
 
Ou seja, havendo fundamento (substantivo e 
processual) para indeferimento liminar, o respectivo 
despacho liminar negativo deve ser proferido (sem 
necessidade de prévia audição da parte destinatária 
dessa decisão negativa), tendo a parte a faculdade de 
apresentar nova petição, nas condições e com as 
vantagens previstas no artº 476º do CPC – e sem 
prejuízo da possibilidade de recurso (artº 234º-A, nº 
2). 
 
No caso dos autos, havia – como se viu – fundamento 
material para o indeferimento liminar (falta de causa 
de pedir) e previsão processual dessa possibilidade 
(artº 354º do CPC). E não se impunha uma prévia 
notificação à parte para se pronunciar sobre a 
possibilidade de indeferimento liminar (aliás, o artº 
354º até literalmente o impediria, pela utilização da 
expressão «imediato indeferimento»). Entendemos, 
pois, que o M.mo Juiz a quo actuou em conformidade 
com a lei ao decidir, no despacho liminar, pelo 
indeferimento da respectiva petição de embargos de 
terceiro. 
 
Em suma: não merece qualquer censura a decisão sob 
recurso. 
 

* 
 
III – DECISÃO: 
 
Pelo exposto, decide-se negar provimento ao presente 
agravo, confirmando o despacho recorrido. 
 
Custas pela agravante. 
 
Porto, 04 de Novembro de 2008 
Mário António Mendes Serrano 
António Francisco Martins (dispensei o visto) 
António Guerra Banha (dispensei o visto) 
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Sumário nº 6235 
 
 
Processo n.º5376/08-5 (Apelação) 
(Proc. n.º …../07.8TMMTS) 
 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
I – RELATÓRIO 
 
B……………., em representação do menor C………….., 
residente na Rua ………, …., ….º centro frente, Perafita, 
requereu a alteração da regulação do exercício do 
poder paternal referente ao referido menor, seu filho, 
sendo requerida D……………., residente em ….. …, …., 
….., Luzern, Suíça, pedindo que seja alterado o regime 
de visitas em vigor. 
Foi realizada conferência de pais, em 11 de Julho de 
2007, onde foi fixado regime provisório. 
Foram juntas alegações pelo requerente e requerido e 
realizado relatório social relativo ao requerido. 
Em 14 de Fevereiro realizou-se nova conferência de 
pais, à qual não compareceu a requerida, apesar do 
tribunal ter aguardada a vinda da requerida a 
Portugal, o que não chegou a ocorrer, e onde não foi 
possível obter acordo. 
Realizou-se audiência de discussão e julgamento. 
Foi proferida decisão que alterou o regime de visitas, 
nos termos constantes de fls. 114 a 116. 
 
Inconformada apelou a requerida, formulando, no 
essencial, as seguintes conclusões: 
 
1. A sentença recorrida violou o artigo 8.º, n.º 1 e 2 
da Constituição da República Portuguesa, quando 
considerou o Tribunal de Família e de Menores de 
Matosinhos competente em razão da nacionalidade 
para apreciar a acção. 
2. Também, violou o artigo 65.º, n.º 1 do Código de 
Processo Civil, que contempla os factores atributivos 
da competência internacional dos Tribunais 
Portugueses e que excepciona a competência 
internacional dos tribunais portugueses se existirem 
tratados, convenções, regulamentos comunitários e 
leis especiais.  
3. Esta acção de alteração da regulação do exercício 
do poder paternal foi intentada em 23 de Maio de 
2007, residindo o menor com a sua progenitora, na 
Suíça, desde Julho de 2006, pelo que é aplicável a 
Convenção Relativa à Competência das Autoridades e 
à Lei Aplicável em Matéria de Protecção de Menores, 
feita em Haia, em 5 de Outubro de 1961, em que 
Portugal e a Suíça são signatários.  
4. Por força dessa Convenção são as autoridades, quer 
judiciais, quer administrativas do Estado de residência 
habitual do menor, competentes para decretar 
medidas visando a protecção da sua pessoa ou dos 
seus bens. 
5. Considera-se que a violação das normas que 
atribuem a competência internacional aos Tribunais da 
residência habitual do menor acarreta graves prejuízos 
para a decisão de mérito.  
6. Foram, concomitantemente violadas as normas 
preceituadas nos artigos 177.° e 178.º da Organização 
Tutelar de Menores que prevêem, como instrução 
deste tipo de processos, inquéritos sociais, relatórios 
psicológicos e médicos aos pais e ao menor; 
7. Por o menor e a mãe residirem na Suíça, apenas foi 
feito um inquérito social ao ora Recorrido, o que 
prejudicou a instrução do processo que ficou 
praticamente reduzida ao depoimento do avó paterno 
do menor, à companheira do progenitor e a um 
relatório social do pai do menor.  
8. Por se estar perante de um processo de jurisdição 
voluntária, competia ao tribunal coligir e ordenar as 
provas e inquéritos convenientes, pelo que a sua 
omissão determinou a violação das normas 

preceituadas nos artigos 1409.° do Código de Processo 
Civil e 178°, n.º 3 da OTM.  
9. Considera-se que a sentença recorrida foi 
contraditória quando, na sua fase dispositiva, refere 
que a mãe teve uma conduta muito negativa pelo 
facto de, ao arrepio do regime ainda em vigor, 
permitiu que o filho em 18 meses após a ida para a 
Suíça, apenas permitiu que o filho estivesse uma vez 
com o progenitor, uma vez que refere que o pai não 
suscitou incidente de incumprimento. 
10. Esquecendo que a alteração da residência do 
menor impedia o cumprimento do regime de visitas 
fixado. 
11. Nos termos do artigo 712.º, n.º 3 e do CPC, o 
tribunal ad quem deve determinar a renovação dos 
meios de prova de modo a aferir que foi a progenitora 
quem antes de partir para a Suíça, tomou a iniciativa 
de intentar acção de alteração da regulação do 
exercício do poder paternal, tendo dado origem ao 
Processo Administrativo n.º …../06.4TQMTS.  
12. A deficiente produção e apreciação da prova 
conduziu a uma sentença que penaliza o menor por 
falhas imputáveis ao progenitor, impondo-lhe um 
regime de visitas que prejudica a sua convivência com 
a família materna, a sua integração no novo país onde 
reside, na escola, bem como em relação às suas 
actividades extra-curriculares.  
13. Caso venham a ser considerados os tribunais 
portugueses internacionalmente competentes para 
apreciaram esta acção, um regime de visitas mais 
equilibrado e que tenha essencialmente em conta o 
supremo interesse do menor. 
 
Nas suas contra-alegações o apelado defende, 
essencialmente, o seguinte: 
1. Antes de ter requerido a alteração do exercício do 
poder paternal, intentou a providência cautelar n.º 
……/06.0 TMMTS, do Tribunal de Família e Menores de 
Matosinhos, com vista a impedir a mãe de levar o 
menor para a Suíça. 
2. Porém, como na data da inquirição das 
testemunhas (14 de Setembro de 2006), o menor já 
encontrava a residir na Suíça, desde finais de Junho de 
2006, a mesma findou por inutilidade superveniente 
da lide. 
3. Não se aplica a Convenção referida nas conclusões 
do recurso porque não está em causa a aplicação ao 
menor ou aos seus bens de qualquer medida de 
protecção, mas apenas a alteração do regime de 
visitas, por alteração superveniente das 
circunstâncias. 
4. Nos termos dos artigos 65.º do CPC, 155.º da OTM, 
57.º do CC, são competentes internacionalmente os 
tribunais portugueses, por o apelado residir em 
Portugal, o exercício do poder paternal já se encontrar 
regulado, visando-se apenas uma alteração a tal 
regulação. 
5. As provas fundamentadoras da decisão foram as 
apresentadas pelas partes, que em igualdade puderam 
carrear para os autos o que tiveram por conveniente, 
estando as mesmas sujeitas ao princípio da livre 
apreciação pelo tribunal, tendo os depoimentos sido 
valorados nos aspectos que revelaram conhecimento 
directo dos factos, não existindo discrepâncias entre 
os mesmos. 
6. A realização do inquérito social à apelante seria 
irrelevante para se proceder a uma alteração da 
regulação do exercício do poder paternal, estaria 
sujeito a a formalismos de uma lei estrangeira com 
todas as delongas que daí advinham, prejudicando o 
interesse do menor na manutenção dos laços 
parentais com o pai. 
7. Para além disso, não é obrigatória a sua realização, 
excepto de o tribunal o considerar indispensável face 
aos elementos constantes do processo, que no caso 
não se verificava (artigos 147.º-B, n.º 3 e 178.º da 
OTM). 
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8. É equilibrada repartição de despesas quanto ao 
pagamento das viagens do menor e defende o 
interesse do menor em manter laços parentais com o 
apelado, pois este em nada contribuiu para a 
deslocação geográfica, sofrendo com a separação e 
com a possibilidade de apenas estar com o menor nas 
férias escolares deste. 
 
O Ministério Público pronunciou-se, defendo, em 
síntese: 
1. A questão da incompetência internacional dos 
Tribunais Portugueses apenas foi suscitada nas 
alegações de recurso; 
2. O tribunal não deu como assente que a morada na 
Suíça fosse tida como residência habitual do menor, à 
data da entrada da acção;  
3. Sendo este um processo de jurisdição voluntária 
(art. 150.° da OTM) o Tribunal não está sujeito a 
critérios de legalidade estrita, devendo adoptar, em 
cada caso, a solução que achar oportuna e 
conveniente (art. 1410.° do CPC), o que foi feito no 
caso concreto;  
4. Os depoimentos das testemunhas foram valorados 
enquanto se reportavam ao seu conhecimento directo 
dos factos ocorridos no seu lado familiar;  
5. O regime de visitas ponderou devidamente os 
interesses do menor e repartiu equitativamente a 
partilha das despesas inerentes às deslocações do 
menor.  
 
II- FUNDAMENTAÇÃO 
A- Objecto do Recurso: 
Considerando as conclusões das alegações, as quais 
delimitam o objecto do recurso nos termos dos artigos 
684.º, n.º 3 e 690.º, n.º 1 e 3 do CPC, sem prejuízo 
do disposto no artigo 660.º, n.º 2 do mesmo diploma 
legal, as questões essenciais a decidir são as 
seguintes: 
a)- Competência internacional do Tribunal de Família e 
Menores de Matosinhos; e sendo competente, ainda: 
b)- Deficiências na instrução do processo e na 
produção e apreciação da prova; 
c)- Alteração do regime de visitas. 
 
B- De facto: 
Ficou provada a seguinte factualidade: 
1. No dia 09 de Julho de 1988 nasceu o C………….., 
com a paternidade registada em nome do aqui 
requerente e a maternidade em nome da aqui 
requerida;  
2. Por acordo homologado em 16 de Janeiro de 2001 
ficou regulado o exercício do poder paternal em todas 
as suas vertentes, nomeadamente ao nível de visitas;  
3. Nomeadamente ficou estabelecido que, a partir de 
Julho de 2001, o menor passaria com o pai fins-de-
semana alternados desde as 10h00 de Sábado e as 
19h30 de Domingo, bem como 15 dias nas férias do 
Verão;  
4. Em Julho de 2006 a progenitora foi viver para a 
Suíça, juntamente com o menor e o marido;  
5. Desde essa altura o menor apenas esteve com o pai 
no Verão de 2007, conforme regime provisório 
estabelecido em 11 de Julho;  
6. Nessa altura o menor esteve bem tendo apreciado 
muito o tempo em que esteve com o progenitor e 
família paterna;  
7. Enquanto estava em Portugal, e antes de ir viver 
para a Suíça, o menor manteve sempre grande ligação 
afectiva com os avós paternos, figuras de referência 
para o menor;  
8. Sendo que os mesmos asseguravam, muitas vezes, 
a pedido da progenitora, muitos dos cuidados ao 
menor, passando muito tempo com o mesmo; 
9. Desde a ida para a Suíça que os contactos do 
progenitor e avós paternos têm sido ou telefónicos ou 
através da internet, embora os contactos não sejam 
sempre semanais uma vez que nem sempre 
conseguem estabelecer contacto com o menor;  

10. O progenitor vive maritalmente com E………… a 
qual o tem apoiado sempre nos contactos com o 
menor;  
11. Habitam em casa própria, de tipologia T3;  
12. O progenitor trabalha por turnos na F…………….., 
em Leça da Palmeira, onde tem 1 dia de férias por 
cada 3 de trabalho e uma semana de férias por cada 
31 dias de trabalho;  
13. Aufere um vencimento mensal de cerca de 1560 € 
enquanto que a sua companheira aufere um 
vencimento mensal de cerca de 850 €;  
14. De despesas relevantes destaca-se a prestação 
mensal relativa ao empréstimo para aquisição de 
habitação, no valor de 844 €;  
15. Na Suíça o menor frequenta a Escola Municipal de 
………., onde tem 5 grandes períodos de férias, a 
saber:  
● Cerca de 15 dias em finais de Setembro e inícios de 
Outubro;  
● Cerca de 15 dias na época do Natal;  
● Cerca de 15 dias por altura do Carnaval;  
● Cerca de 15 dias por altura da Páscoa;  
● Cerca de 45 dias na altura do Verão;  
 
16. A progenitora trabalha numa empresa suíça, com 
uma carga horária der 40 horas por semana; 
17. No último Natal o menor não esteve com o pai 
nem com a família paterna;  
18. Tendo estado com a mãe e família materna em 
Portugal. 
 
C- De Direito: 
A primeira questão a analisar é da competência 
internacional do Tribunal de Família e Menores de 
Matosinhos para decidir o pedido de alteração da 
regulação do exercício do poder paternal. 
Importa dizer que esta questão apenas foi suscitada 
em sede de recurso por parte da apelante. 
De facto, resulta do processo que nem as partes, nem 
o curador de menores suscitaram a questão na 
primeira instância. 
Embora os recursos sejam mecanismos destinados a 
reapreciar decisões proferidas e não a analisar 
questões novas, esta regra não vale em relação a 
questões de conhecimento oficioso, de que podem 
conhecer tanto o tribunal a quo como o tribunal ad 
quem, ainda que as partes não as tenham suscitado 
(artigos 684.º e 660.º, n.º 2 do Código de Processo 
Civil (CPC). 
Ora, a incompetência absoluta decorrente da infracção 
das regras da competência internacional é, no nosso 
ordenamento jurídico, uma excepção dilatória que o 
tribunal aprecia oficiosamente. É o que resulta dos 
termos conjugados dos artigos 101.º, 102.º, n.º 1, 
288.º, n.º 1, alínea a), 494.º, n.º 1, alínea a) e 495.º, 
todos do CPC, pelo que importa decidir esta questão 
em fase de recurso. 
A competência internacional é um pressuposto 
processual, uma condição necessária para que o 
tribunal se possa pronunciar sobre o mérito da causa e 
afere-se pelo objecto apresentado pelo autor na 
petição inicial. 
No caso, a causa de pedir resume-se à alegação de 
circunstâncias supervenientes que determinaram a 
necessidade de alteração do regime de visitas, por a 
criança ter passado a residir com a mãe na Suíça, 
formulando-se pedido no sentido de compatibilizar 
essa situação com a permanência do pai em Portugal, 
pelo que, face ao disposto no artigo 182.º, n.º do 
Decreto-Lei n.º 314/78, de 27.10 (OTM), estamos 
perante uma acção de alteração da regulação do 
exercício do poder paternal. 
Esta acção, embora se tramite por apenso ao processo 
de regulação do exercício do poder paternal, 
formalmente é uma nova acção, pois o efeito 
pretendido é o de regular, por outra forma, o exercício 
do poder paternal. 
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Este é entendimento consensual em termos 
jurisprudenciais[1] e tem arrimo normativo no 
disposto no artigo 182.º, n.º 4 da OTM. 
Assim sendo, face ao disposto no artigo 22.º da Lei n.º 
3/99, de 13.01 (LOFTJ), conjugada com o disposto no 
artigo 267.º, n.º 1 do CPC, a competência do tribunal 
fixa-se no momento em que a acção se propõe, sendo 
irrelevantes as modificações de facto que ocorrem 
posteriormente, considerando-se a acção como 
proposta logo que seja recebida na secretaria do 
tribunal. 
In casu, e por aplicação destas regras, a acção de 
alteração da regulação do poder paternal considera-se 
proposta no dia 23 de Maio de 2007 e será, em face 
desta data, que se irão aferir os efeitos relevantes em 
termos de competência internacional do tribunal que 
proferiu a decisão recorrida. 
A competência internacional do tribunal português 
resulta da regra atributiva de competência inserida no 
artigo 65.º do CPC, a qual estabelece diferentes 
elementos de conexão em face das circunstâncias que 
a mesma prevê. 
Contudo, a aferição da competência internacional está 
sempre depende de um pressuposto prévio, que se 
traduz na existência de “…tratados, convenções, 
regulamentos e leis especiais…”, que determinem 
regras específicas sobre competência internacional, ou 
seja, caso existem regras convencionais prevalecentes 
sobre normas internas, serão aquelas as aplicáveis. 
Tal deve-se ao facto de vigorar na ordem jurídica 
interna portuguesa, por força do artigo 8.º, n.º 2 da 
Constituição da República Portuguesa, o princípio da 
recepção automática das normas de direito 
internacional, constante de tratados e acordos em que 
participe o Estado Português, as quais são 
directamente aplicáveis pelos tribunais, estando a sua 
eficácia interna apenas dependente de publicação 
oficial na sequência da ratificação ou aprovação. 
No caso, e em matéria de protecção de menores, 
Portugal assinou e ratificou a Convenção Relativa à 
Competência das Autoridades e à Lei Aplicável em 
Matéria de Protecção de Menores, concluída em Haia, 
em 5 de Outubro de 1961, designada, 
abreviadamente, por Convenção de Haia de 1961, 
conforme consta do Diário do Governo, 1.ª série, n.º 
172, de 22 de Julho de 1968 (Decreto-Lei n.º 48 494), 
a qual passou a vigorar em 04.02.1969. 
Por sua vez, também a Suíça foi Estado parte nesta 
Convenção, que assinou em 18.11.64, ratificou em 
09.12.66, entrando em vigor nesse país em 
04.02.69.[2] 
Nos termos do artigo 1.º da Convenção de Haia de 
1961, “As autoridades, quer judiciais, quer 
administrativas, do Estado da residência habitual do 
menor, sob reserva das disposições dos artigos 3.º, 
4.º e 5.º, alínea III, da presente Convenção, são 
competentes para decretar medidas visando a 
protecção da sua pessoas ou bens.” 
Por sua vez, o artigo 13.º estipula que “A presente 
Convenção aplica-se a todos os menores que têm a 
sua residência habitual num dos Estados 
contratantes”. 
Consequentemente, a Convenção será aplicável se o 
objecto da causa se enquadrar nas situações nela 
previstas e em face da residência habitual do menor à 
data da instauração da acção. 
Quanto ao primeiro aspecto, defendeu o recorrido que 
a Convenção não se aplica porque não está em causa 
a aplicação ao menor ou aos seus bens de qualquer 
medida de protecção, mas apenas a alteração do 
regime de vistas. 
Discordamos de tal interpretação.  
Parece-nos linear que uma decisão que regule ou 
altere o regime de visitas dos progenitores visa, 
essencialmente, proteger o menor. 
Não nos podemos esquecer que é sempre no superior 
interesse do menor que todas estas decisões são 

tomadas, conforme expressamente referem os 1905.º, 
n.º 2 do Código Civil e artigo 180.º, n.º 1 da OTM. 
A regulação dos contactos, visitas, convívio do menor 
com os progenitores separados são medidas que, na 
perspectiva deste, visam garantir-lhe a efectividade do 
direito ao desenvolvimento físico e psíquico, ao seu 
bem-estar, segurança e formação da sua 
personalidade, incumbindo aos pais, no acervo de 
poderes-deveres que constituem o poder paternal, 
prosseguir esses interesses, actuando em 
conformidade (artigo 1878.º do Código Civil). 
Quanto ao segundo aspecto - residência habitual do 
menor à data da propositura desta acção – também 
entendemos que o mesmo se verifica. 
Está provado que a mãe foi viver para a Suíça, 
juntamente com o filho e o marido, em Julho de 2006 
e que a presente acção deu entrada em 23 de Março 
de 2007, ou seja, decorridos oito meses após a 
alteração da residência do menor. 
O artigo 1.º da Convenção de Haia de 1961 faz 
depender a competência do tribunal da circunstância 
do menor residir habitualmente no país abrangido pela 
mesma. 
O conceito “residência habitual” tem sido entendido, 
para efeitos de aplicação desta Convenção, mas não 
só, também de outros instrumentos internacionais que 
também usam este elemento de conexão[3], como, 
igualmente, para efeitos de definição da competência 
territorial, face ao disposto no artigo 155.º, n.º 1 da 
OTM, que a residência habitual é o local onde se 
encontra organizada a vida do menor, em termos de 
maior estabilidade e permanência, onde desenvolve 
habitualmente a sua vida, em suma, onde está 
radicado.[4] 
Sendo assim, considerando que à data da entrada da 
acção, o menor já residia na Suíça há oito meses, 
nunca se poderia entender que a ida para aquele país 
era um acto ocasional, isolado, não perdurável no 
tempo. Bem pelo contrário, esse dado revelava que o 
menor tinha alterado a sua residência habitual, 
passando a ter na Suíça o local onde estava 
organizada o centro da sua vida.  
E tal veio a confirmar-se com o decurso do tempo. E 
na data do julgamento, os factos provados sob os 
números 4, 5, 9, 15 e 16 dos factos provados 
confirmam que a mãe trabalha naquele país e o menor 
frequenta a escola, deslocando-se a Portugal apenas 
no período de férias. 
Importa esclarecer, na sequência do invocado pela 
curadora de menores quanto ao tribunal não ter dado 
como assente que a morada do menor na Suíça fosse 
tida como residência habitual, que tal circunstância é 
irrelevante dada a natureza jurídico-conclusiva de tal 
conceito (“residência habitual”).  
Mas para além disso, a aferição da competência do 
tribunal resulta das circunstâncias factuais relevantes 
para o efeito invocadas na petição inicial, as quais, 
aliás, não foram contraditadas. 
E resulta claramente do artigo 4.º daquela petição 
inicial que o requerente reconhece que o filho, desde 
20 de Julho de 2006, passou a residir, com carácter 
permanente, na Suíça para onde a mãe se deslocou 
invocando razões profissionais. 
Portanto esta invocação era suficiente para que o 
tribunal pudesse aferir, à data da entrada da acção, 
qual era o local da residência habitual da criança. 
Será também de mencionar que o facto da acção ter 
dado entrada decorridos largos meses após a 
alteração das circunstâncias subjacentes à regulação 
do poder paternal, no que concerne à residência do 
menor, não favorece raciocínio diferente, sendo certo 
que nada foi invocado que tornasse compreensível ou 
perceptível a demora na propositura da acção, até 
porque a instauração do procedimento cautelar 
indiciava que o progenitor estava a desenvolver 
esforços no sentido de ver alterado o regime de 
visitas, conforme expressamente refere no artigo 13.º 
da petição inicial daquele procedimento cautelar, 
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quando menciona a natureza incidental face ao futuro 
pedido de alteração da regulação do poder paternal. 
Por isso, é incompreensível a inércia subsequente, 
mas a mesma não pode deixar de produzir efeitos 
quando à estabilização das circunstâncias que revelam 
que a residência habitual da criança passou a ser no 
local para onde foi viver. 
Assim sendo, verificando-se o preenchimento dos 
pressupostos de aplicação da Convenção de Haia de 
1961, a mesma é aplicável e, consequentemente, os 
Tribunais Portugueses, incluindo o Tribunal de Família 
e Menores de Matosinhos, é incompetente 
internacionalmente para se pronunciar sobre a acção 
de alteração da regulação do exercício do poder 
paternal relativo ao menor C…………., ficando, por essa 
razão, prejudicada a análise das demais questões 
suscitadas. 
De referir, e antevendo que esta conclusão e as 
consequências jurídicas que daí advêm podem 
afigurar-se incompreensíveis para o recorrido, que a 
aplicação de instrumentos internacionais como aquele 
em causa neste processo, que estabelecem critérios de 
conexão baseados na residência habitual da criança, 
visam dar prevalência ao princípio da proximidade, por 
considerarem que é o mais eficaz na defesa e tutela 
dos interesses da mesma, visto exactamente nessa 
perspectiva, no sentido de poderem as entidades da 
residência habitual melhor aferir todo o 
circunstancialismo que rodeia o caso em concreto e 
que irão servir para fundamentar a tomada de uma 
decisão consciente. 
Por outro lado, convém também referir que, enquanto 
o país onde reside a criança não alterar ou substituir a 
decisão do Tribunal de Família e Menores do Porto, 
datada 16 de Janeiro de 2001, que regulou o exercício 
do poder paternal, essa decisão mantém-se em vigor, 
por tal resultar expressamente do artigo 5.º da 
Convenção de Haia de 1961. E mais, se o tribunal 
Suíço decidir que altera ou substitui essa decisão, só o 
poderá fazer depois de avisar previamente as 
autoridades portuguesas. 
Por conseguinte, caso não se desencadeiam medidas, 
no tribunal suíço competente, para alterar a regulação 
do exercício do poder paternal, os progenitores terão 
de saber viver e adaptar o regime de visitas 
judicialmente fixado na acção de regulação do 
exercício do poder paternal, assegurando ao filho o 
efectivo direito de estar com o pai, dentro das novas 
circunstâncias das suas vidas. 
 
Porque vencido, o apelado suportará o pagamento das 
custas (artigo 446.º, n.º 1 e 2 do CPC).  
 
III- DECISÃO 
Nos termos e pelas razões expostas, acorda-se em 
julgar procedente a apelação e, em consequência, 
revoga-se a decisão recorrida, julgando-se procedente 
a excepção de incompetência absoluta do Tribunal de 
Família e Menores de Matosinhos, em razão das regras 
da incompetência internacional, absolvendo-se a 
requerida da instância. 
Custas pelo apelado/requerente. 
 
Porto, 12 de Novembro de 2008 
Maria Adelaide de Jesus Domingos 
Baltazar Marques Peixoto 
José Augusto Fernandes do Vale 
____________ 
[1] Cfr. Ac. RC, de 27.05.2008, processo n.º 668-
F/2002.C1, in www.dgsi.pt, e jurisprudência nele 
mencionada. 
[2] http://hcch.e-
vision.nl/index_en.php?act=convenctions.statusprint&
cid=39 
[3] Veja-se, o Regulamento (CE) n.º 2201/2003, do 
Conselho, de 27.11.2003, relativo à competência, ao 
reconhecimento em matéria matrimonial e em matéria 
de responsabilidade parental, que regula esta matéria 

entre os países membros da União Europeia, excepto 
Dinamarca. 
[4] Ac. RP, de 26.02.2004, processo n.º 0430548 e 
Ac. RC, de 27.05.2008, processo n.º 668-F2002.C1, in 
www.dgsi.pt. 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6236 
 
 
Processo nº4733/08 
 
ACORDAM NO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
1. 
B………. e mulher instauraram contra C………. e mulher, 
acção declarativa, de condenação, com processo 
ordinário. 
 
Pediram, com os fundamentos que invocam, a 
condenação dos réus a pagarem-lhe a quantia de 
17.281,50 euros. 
 
Apresentaram a petição inicial via electrónica em 
29.01.2007, comprometendo-se a apresentar 
posteriormente o suporte em papel o que fizeram. 
Juntaram comprovativo do pagamento da taxa de 
justiça inicial efectivado em 02.02.2007. 
 
2. 
Após o que e na sequência de informação do Sr. 
Funcionário nesse sentido, o Sr. Juiz a quo proferiu 
despacho em que, no entendimento de que a taxa de 
justiça deveria ter sido paga previamente à 
apresentação da petição, considerou extemporâneo tal 
pagamento e, nos termos dos artºs 150º nº3, 150º-A 
e do CPC e 24º do CCJ, declarou extinta a instância 
por impossibilidade superveniente da lide. 
 
3. 
Inconformados agravaram os autores. 
Rematando as suas alegações com as seguintes 
conclusões: 
 
1.º) O A. enviou a petição inicial através de correio 
electrónico, procedendo à junção de documentos, 
entre os quais o de comprovativo da taxa de justiça 
inicial, no prazo de cinco dias, conforme preceitua o 
artigo 150 n.º 3 do CPC. 
2.º) Dispõe o artigo 150 – A, n.º3 do CPC, “quando a 
petição inicial seja enviada através de correio 
electrónico ou outro meio de transmissão electrónica 
de dados, o documento comprovativo do pagamento 
da taxa de justiça inicial deve ser remetido a tribunal 
no prazo referido no n.º 3 do artigo anterior….” 
3.º) Por sua vez, o artigo 150 n.º 3 do CPC, preceitua 
que “a parte que proceda à apresentação de acto 
processual através dos meios previstos nas alíneas d) 
e e) do n.º 1 remete a tribunal, no prazo de cinco 
dias, todos os documentos que devam acompanhar a 
peça processual. 
4.º) A remessa por mail ocorreu em 29/01/2007 e a 
remessa dos demais documentos em suporte de papel 
e do comprovativo do prévio pagamento da taxa de 
justiça inicial em 02/02/2007; 
5.º) A prática destes actos foi tempestiva legal e a 
sentença violou expressamente o estatuído naqueles 
preceitos legais;  
6.º) O acto processual de entrega da petição inicial 
através de correio electrónico é um acto de natureza 
jurídica processual complexa que só atinge a sua 
perfeição com a remessa tempestiva em suporte de 
papel dos documentos que devam acompanhar a 
referida peça processual entre os quais o documento 
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comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça 
inicial;  
7.º) No caso sub judice o pagamento do NIP referente 
à taxa de justiça inicial efectuado antes do registo e 
remessa postal foi prévio ao acto de entrega da 
petição inicial e como tal legal e tempestivo; 
8.º) Ao julgar extinta a instância por impossibilidade 
da lide, o Meritíssimo juiz a quo fez má interpretação 
dos artigos 150 e 150 – A, ambos do CPC nos termos 
expendidos em sede de alegações;  
 
4. 
Sendo que, por via de regra: artºs 684º e 690º do 
CPC - de que o presente caso não constitui excepção - 
o teor das conclusões define o objecto do recurso, a 
questão essencial decidenda é a seguinte: 
 
Momento do pagamento da taxa de justiça inicial 
quando a petição é apresentada via electrónica. 
 
5. 
Os factos a considerar são os emergentes do relatório 
supra. 
 
6. 
Apreciando. 
6.1. 
Estatuem: 
Artigo 23º do CCJ, sob a epígrafe Taxa de Justiça 
Inicial: 
1. Para promoção de acções e recursos, bem como nas 
situações previstas no artigo 14°, é devido o 
pagamento da taxa de justiça inicial auto liquidada nos 
termos da tabela do anexo I. 
Artigo 24º do CCJ sob a epígrafe Pagamento prévio da 
taxa de justiça inicial: 
1. O documento comprovativo do pagamento da taxa 
de justiça referida no artigo anterior é entregue ou 
remetido ao tribunal com a apresentação: 
a) Da petição ou requerimento do autor, exequente ou 
requerente.  
b) …………………….. 
Art. 28° sob o título Omissão do pagamento das taxas 
de justiça inicial e subsequente: 
A omissão do pagamento das taxas de justiça inicial e 
subsequente dá lugar à aplicação das cominações 
previstas na lei de processo. 
Artigo 150º do CPC - redacção do art. 5º do DL 
nº324/2003, de 27.12 -, encimado com Apresentação 
a juízo dos actos processuais: 
1. Os actos processuais que devam ser praticados por 
escrito pelas partes são apresentados a juízo por uma 
das seguintes formas: 
a) Entrega na secretaria judicial… 
b) Remessa pelo correio… 
c) Envio através de telecopia… 
d) Envio através de correio electrónico, com aposição 
de assinatura electrónica avançada, valendo como 
data da prática do acto processual a da expedição, 
devidamente certificada.  
e) Envio através de outro meio de transmissão 
electrónica de dados 
3. A parte que proceda a apresentação de acto 
processual através dos meios previstos nas alíneas d) 
e e) do n.º 1 remete a tribunal, no prazo de cinco 
dias, todos os documentos que devam acompanhar a 
peça processual. 
Artigo 150º-A do CPC, sob a epigrafe comprovativo do 
pagamento de taxa de justiça: 
1. Quando a prática de um acto processual exija, nos 
termos do Código das Custas Judiciais, o pagamento 
de taxa de justiça inicial ou subsequente, deve ser 
junto o documento comprovativo do seu prévio 
pagamento ou da concessão do benefício de apoio 
judiciário, salvo se neste último caso aquele 
documento já se encontrar junto dos autos. 
2. Sem prejuízo das disposições relativas à petição 
inicial, a falta de junção do documento referido no 

número anterior não implica a recusa da peça 
processual, devendo a parte proceder à sua junção 
nos dez dias subsequentes à pratica do acto 
processual, sob pena da aplicação das cominações 
previstas nos artigos 486º-A, 512º-B e 680º-B.  
3. Quando a petição seja enviada através de correio 
electrónico ou por outro meio de transmissão 
electrónica de dados, o documento comprovativo da 
taxa de justiça inicial deve ser remetido a tribunal no 
prazo referido no nº3 do artigo anterior, sob pena de 
desentranhamento da petição apresentada. 
4. Nos casos previstos no numero anterior, a citação 
só é efectuada após a junção aos autos do referido 
documento comprovativo. 
Artigo 467º do CPC: 
… 
3. O autor deve juntar à petição inicial o documento 
comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça 
inicial ou da concessão do benefício do apoio 
judiciário... 
Artigo 474º: 
A secretaria recusa o recebimento da petição 
inicial…quando ocorrer algum dos seguintes factos: 
… 
f) Não tenha sido junto o documento comprovativo do 
prévio pagamento da taxa de justiça inicial…, ou, na 
redacção dada pela 34/2008 de 26 de Fevereiro: não 
tenha sido comprovado o prévio pagamento da taxa 
de justiça devida…» 
Artigo 476º: 
O autor pode apresentar outra petição ou juntar o 
documento a que se refere a primeira parte da alínea 
f) do artº 474º, dentro dos dez dias subsequentes á 
recusa do recebimento ou de distribuição da 
petição…considerando-se a acção proposta na data em 
que a primeira petição foi apresentada em juízo. 
Artigo 486º: 
1. É aplicável à contestação…o disposto no nº3 do artº 
467º 
… 
3. Na falta de junção do documento comprovativo do 
pagamento da taxa de justiça no prazo de 10 dias a 
contar da apresentação da contestação, a secretaria 
notifica o interessado para, em dias, efectuar o 
pagamento omitido, com acréscimo de multa de igual 
montante…” 
6.2. 
Da interpretação conjugada e concatenada destes 
preceitos que temos por melhor resulta desde logo, e 
como regra geral, que se a prática de qualquer acto 
processual exigir o pagamento de taxa de justiça, 
deve ser acompanhada do respectivo documento 
comprovativo ou da sua dispensa. 
Em segundo lugar verifica-se que os regimes previstos 
para a petição inicial e para os outros articulados ou 
requerimentos que impliquem o pagamento de taxa de 
justiça, são diferentes e não se confundem. 
Efectivamente quanto à petição inicial - e 
contrariamente ao que acontece com outros 
articulados e requerimentos, para os quais e pelo 
menos num primeiro momento, a não apresentação 
atempada do comprovativo do pagamento da taxa de 
justiça, implica apenas o pagamento de multa, 
concedendo-se prazo suplementar para o seu 
pagamento e só depois se ordenando o seu 
desentranhamento: artºs 512º-B e 690º-B - o efeito 
negativo da não junção tempestiva, ou seja, 
contemporânea com tal articulado, do aludido 
documento, como exigido pelo artº 467º nº3 do CPC, 
impõe, nos termos do artº 474º nº1. al. f), que a 
secretaria recuse o seu recebimento. 
Esta sanção revela-se mais pesada e de efectivação 
mais célere, por comparação com outros 
requerimentos ou articulados, vg. com a contestação.  
O que, em certa medida, se compreende. 
Por um lado, porque nos encontramos no início do 
processo pelo que a defesa do princípio do 



Texto Integral 
Boletim nº 32 

 135 

contraditório com vista a defender a descoberta da 
verdade material, ainda não se impõe.  
Por outro lado porque sempre a lei permite ao autor a 
faculdade prevista no citado art. 476º. 
E se a secção não cumprir o determinado neste 
segmento normativo, deve posteriormente apresentar 
a petição inicial ao juiz, nos termos do artº 166º nº2 
do CPC, o qual despachará no sentido da sua 
devolução ao autor. 
Efectivamente se a falha apenas for detectada em 
momento posterior, o efeito processual do artº 474º 
mantém-se – cfr. Abrantes Geraldes, Temas da 
Reforma, 2ª ed 1º vol., p.235.  
6.3. 
Não obstante – e atenta a redacção dos preceitos 
supra referida, ainda aplicável ao caso dos autos pois 
que o acto foi praticado no seu domínio, que não já na 
redacção conferida ao nº3 do artº 150º-A pelo DL 
303/2007 de 24.08, que se reporta ao prévio 
pagamento - a lei estabeleceu um regime especial, 
que se revela mais complacente, quando a petição é 
enviada por meios electrónicos. 
Assim e desde logo – o que também se verifica 
outrossim com os outros articulados – a taxa de 
justiça é reduzida em 1/10 – artº 15º do CCJ. 
Em segundo lugar permite-se que a junção dos 
documentos que, em princípio, deveriam acompanhar 
tal articulado introdutório, possam ser juntos nos cinco 
dias posteriores- artº150º nº3. 
Finalmente permite ao autor que, no mesmo prazo, 
possa juntar o documento comprovativo do 
pagamento da taxa de justiça – artº 150º-A nº3 
Para uns este segmento normativo apenas permite a 
comprovação do pagamento que tem de ter sido 
efectuado previamente ao envio da petição – cfr. Acs. 
da Relação do Porto de 26-02-2007 e de 25.02.2008, 
dgsi.pt, p. 0615007 e p. 0757314. 
Para outros o pagamento pode ser efectuado nos 
aludidos cinco dias, e, mesmo que o não seja, deve ao 
autor ser aplicado o regime do nº2, ou seja tem ainda 
dez dias adicionais - Acs. da Relação do Porto de18-
09-2007, p. 0722858, de 20.09.2007, p. 0734321, de 
07-01-2008 p. 0755285 e Ac. da Relação de Lisboa de 
2-07-2007, p. 2503/2007-4. 
Sufragamos esta última posição, posto que mais 
limitadamente. 
Na verdade… 
O nº3 do artº 150º-A é um segmento normativo 
especialíssimo que se destina exclusivamente a 
abarcar os casos em que a petição é enviada por 
meios electrónicos.  
Pois que se assim não fosse desnecessário ele se 
revelaria. 
Já que bastaria o nº1 de tal preceito para regular tais 
casos. 
Ora no nº3 e contrariamente ao plasmado no nº1, não 
se exige o comprovativo do “Prévio” pagamento, mas 
apenas o comprovativo do pagamento. 
Logo, não pode o intérprete retirar da letra da lei um 
significado e alcance que ela não comporta – artº 9º 
nº2 do CC. 
O que, a vingar, retiraria todo o sentido e esvaziaria 
completamente de conteúdo prático o nº3. 
Sendo que esta interpretação que entende estar aqui 
consagrado um regime especial para tais casos é ainda 
a que melhor se coaduna com os elementos lógico e 
teleológico – ratio legis – da hermenêutica jurídica. 
Quanto aquele nota-se que ultimamente o legislador 
tem vindo a imprimir à legislação das custas 
processuais uma maior: «…abertura, no sentido de 
não limitar estritamente os efeitos de não pagamento 
de taxas de justiça, à imediata e irrevogável 
impossibilidade de aceder à Justiça, antes, tem 
desenhado mecanismos mais flexíveis, de modo a que 
o não pagamento se não torne por si obstáculo 
inultrapassável ao acesso aos Tribunais, permitindo 
pagamentos para além dos prazos que servem de 
referência, multiplicando as possibilidades de as partes 

cumprirem essa contra-prestação, ainda que 
suportando o ónus da dilação de pagamento impondo 
custos acrescidos ou mesmo multas, como tem 
facilitado os meios de pagamento, fazendo uso dos 
últimos mecanismos informáticos disponíveis, para 
essa facilitação…do que tem sido exemplo as 
alterações introduzidas ao artº 124º do CCJ pela Lei 
53-A de 2006, de 29.12, e pela Portaria 1433-A/06 de 
29.12» - Cfr. Ac. da Relação de Lisboa de 29-01-2008, 
dgsi.pt, p. 9741/2007-1. 
Nesta conformidade é evidente que a sanção do 
desentranhamento - ou da declaração de extinção da 
instancia por impossibilidade da lide, na óptica do Sr. 
Juiz a quo – só porque a parte satisfez a taxa de 
justiça nos cinco dias após o envio da petição, se 
revelaria completamente desproporcionada à omissão 
ou falta cometida, mesmo no entendimento, que não é 
o nosso, que tal pagamento pecava por tardio. 
Pois que o processo se encontra ainda na sua fase 
embrionária, inexistindo qualquer prejuízo para 
qualquer outro interveniente processual, que não o 
autor, até porque não pode seguir ulterior tramitação, 
com citação do réu, enquanto não for satisfeita a taxa 
de justiça – nº4 do artº 150º-A. 
Nesta conformidade e numa outra perspectiva pode 
dizer-se que o não pagamento prévio da taxa de 
justiça – mesmo que fosse exigível – constituiria uma 
mera irregularidade que não influiria na decisão da 
causa, pelo que, o seu pagamento, nos cinco dias 
posteriores ao envio da petição, implicaria a sua 
sanação – neste sentido e ainda com mais 
abrangência temporal que não partilhamos, como infra 
se dirá, cfr. Ac. da Relação de Lisboa de 16-11-2006, 
dgsi.pt, p. 9227/2006-6 e Ac. da Relação do Porto de 
13-03-2008, p.0830768. 
Ademais tal sanção revelar-se-ia contrária aos 
princípios da concentração, da celeridade e da 
economia dos actos processuais. 
Esta interpretação que temos por melhor mostra-se 
ainda adequada a minorar a discrepância de 
tratamento legal que neste âmbito existe entre o autor 
e o réu, a qual, não obstante poder ser parcialmente 
justificada pelo que supra se expendeu em 6.2., se 
mostra algo afectante do principio da igualdade de 
armas dos litigantes, pois que onera muito mais a 
omissão do autor do que a do réu ao qual são 
concedidas oportunidades sucessivas até que o 
desentranhamento do seu articulado seja ordenado.  
Quanto a este e como se viu, o fito do legislador foi – 
e continua a ser – incentivar a pratica dos actos 
processuais por meios informáticos. 
Incentivo este que – e até porque, como invoca o 
recorrente, tais meios podem comportar algumas 
limitações que impeçam, complexizem ou dificultem o 
envio de toda a documentação que porventura seja 
necessário juntar com a pi – passou pela facilitação de 
tal junção através da concessão do prazo de cinco dias 
para o efeito – artº 150ºº nº3 – o qual, concomitante, 
consequente e logicamente, não repugna, antes se 
impõe, seja extensível ao pagamento da taxa de 
justiça. 
6.4. 
Objectivo tal que, desde logo e só por si, infirma o 
argumento expendido pelo Sr. Juiz na decisão 
recorrida, o qual defende que admitir-se a 
possibilidade do pagamento da taxa de justiça 
posteriormente ao envio da petição por via electrónica, 
quando a lei prevê a recusa de recebimento da petição 
entregue pessoalmente constituiria tratar duas 
situações iguais de maneira diferente. 
Acresce que não obstante a lei prever a recusa de 
recebimento pela não junção do documento 
comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça 
inicial - artº 474º, al. f) -, ainda assim não sanciona 
essa omissão com a extinção da instância, antes 
permite a apresentação de outra petição ou a junção 
do documento comprovativo do pagamento da taxa de 
justiça, no prazo de dez dias, com todos os efeitos 
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práticos e jurídicos que decorreriam da data da 
primeira apresentação e, assim e em princípio, sem 
que qualquer prejuízo resulte para o autor – artº 476º. 
Enfim, o princípio da igualdade de tratamento não tem 
aqui aplicação pois que as situações em análise, bem 
com as consequências jurídicas do não acatamento 
das imposições legais, não são rigorosamente iguais, 
ainda que na prática possam ter efeitos similares. 
Num caso estamos perante uma apresentação da 
petição por um modo e meio não pessoal– electrónico 
– e cujo não pagamento da taxa de justiça nos termos 
e prazo do nº3 do artº 150º-A, acarreta o 
desentranhamento, por despacho do juiz, da petição, a 
qual já foi sujeita a distribuição. 
Noutro encontramo-nos perante a prática de um acto 
directa e pessoalmente praticado pelo autor, o qual, se 
não comprovar imediatamente o prévio pagamento da 
taxa de justiça, vê recusada, pela secretaria, mediante 
um acto de cariz essencialmente administrativo, a 
petição, a qual, assim, nem sequer é distribuída e nem 
dá inicio a um processo judicial. 
6.4. 
Divergimos todavia – de jure constituto que não de 
jure constituendo - dos arestos supra referidos e que 
se mencionaram em sustentação da posição agora 
neste sufragada, na medida em que, e em termos 
gerais, defendem a aplicação ao autor do regime 
consagrado para o réu. 
Aqui, a letra da lei não lhes dá cobertura. 
Nem outros elementos interpretativos de diversa 
natureza se vislumbram com força e relevância 
bastantes para deste modo se concluir. 
Assim, mesmo quando a petição é apresentada por 
meios informáticos – actuação que, como se viu, o 
legislador protege e incentiva – a questão deve ser 
interpretada nos estritos termos permitidos pelo artº 
150º-A nº3. 
Ou seja, o autor pode efectuar o pagamento nos cinco 
dias posteriores á remessa da petição. 
Mas apenas neste prazo. Se o ultrapassar emerge a 
sanção de tal segmento normativo. Não lhe sendo 
aplicável, como se defende em tais Acórdãos, o regime 
do nº2, o qual expressamente exclui da sua previsão a 
petição inicial que não seja entregue por meios 
electrónicos, para a qual existem regras próprias que 
consagram um regime específico. 
Em suma: 
Sabendo-se que o legislador pretendeu incentivar e 
continua a pugnar pela prática dos actos processuais 
por meios informáticos, e dada a especificidade de tais 
meios que, de algum modo podem dificultar o envio de 
documentos permitiu, no que à pi concerne, que estes 
sejam remetidos nos cinco dias subsequentes ao envio 
deste articulado– artº 150º nº3 do CPC. 
Prazo este que motivo algum, substancial ou formal, 
cerceia que seja extensível ao pagamento da taxa de 
justiça, antes pelo contrário, pois que a letra da lei - 
nºs 1, 3 e 4 do artº 150º-A do CPC, na redacção 
anterior ao DL303/2007 de 24.08 ainda aplicável in 
casu – e razões de celeridade, concentração, 
economia, e defesa da igualdade de armas dos 
litigantes assim o impõem. 
 
7. 
Deliberação. 
 
Termos em que se acorda conceder provimento ao 
recurso e, consequentemente, na revogação do 
despacho sub sursis, ordenar a normal tramitação dos 
autos. 
 
Custas pela parte vencida a final. 
 
Porto, 2008.11.12. 
Carlos António Paula Moreira 
Anabela Dias da Silva (dispensei o visto) 
António Guerra Banha 
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CRIME 
 
 
 
 
Sumário nº 6265 
 
 
Procº nº 5005/08 
 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
O MP junto deste tribunal, em execução de mandado 
de detenção europeu, requereu a entrega às 
autoridades judiciárias italianas da cidadã portuguesa 
B……… para efeito de procedimento criminal por crimes 
previstos no CP italiano correspondentes aos crimes de 
burla qualificada, p. e p. pelo artº 218º, nº 2, alínea 
a), e falsificação de documento, p. e p. pelo artº 256º, 
nºs 1, alínea a), e 3, do CP português. 
Procedeu-se ao interrogatório da requerida, 
apresentada sob detenção, tendo-lhe sido aplicadas, 
para além do termo de identidade e residência, 
anteriormente prestado, as medidas de coacção de 
apresentação periódica e obrigação de não se ausentar 
para o estrangeiro. 
Foram solicitadas ao Estado de emissão informações 
complementares sobre elementos referidos no artº 3º 
da Lei nº 65/2003, de 23 de Agosto. 
 
Juntas aos autos essas informações e notificado o seu 
conteúdo à requerida, esta deduziu oposição nos 
seguintes termos: 
-O Estado da emissão do mandado de detenção 
europeu pretende a entrega da requerida com vista a 
assegurar a sua prisão preventiva, já aplicada sem 
prévia audição, quando o MDE só pode ser emitido 
para efeitos de procedimento criminal ou para 
cumprimento de uma pena ou medida de segurança 
privativas da liberdade. 
-A ser cumprido o MDE, a requerida só podia ser 
sujeita a procedimento criminal pelo crime p. e p. pelo 
artº 416º do CP italiano, na medida em que é o único 
ilícito referido nos formulários devidamente traduzidos 
que justificaram a detenção da requerida e no 
requerimento do senhor procurador-geral-adjunto que 
abriu este processo. 
-A dar crédito à documentação posteriormente junta 
aos autos, a norma que poderia tipificar e punir a 
actuação da requerida foi introduzida pela Lei nº 146, 
de 16/03/2006, que não entrou em vigor antes de 
finais de Março de 2006. 
-Ora, a entidade emitente ignora o momento em que 
terão terminado os pretensos factos ilícitos, falando 
em Março/Abril de 2006. 
-Por isso, a execução do MDE violaria os princípios da 
presunção de inocência, in dubio pro reo e da não 
retroactividade da lei penal. 
-Além disso, ocorre a causa de recusa da execução do 
MDE prevista na alínea h), ponto i), do artº 12º da Lei 
nº 65/2003, pois parte dos factos que lhe são 
imputados ocorreram em território nacional. 
-Não foi dada pelo Estado da emissão a garantia 
prevista no artº 13º, alínea c), do referido diploma 
legal. 
-A entender-se que inexiste causa de recusa, o que 
deveria fazer era proceder à audição da requerida sem 
necessidade de entrega às autoridades italianas, nos 
termos previstos no artº 18º, nº 1, alínea a), da 
Decisão-Quadro do Conselho, de 13/07/2003, visto ser 
cidadã portuguesa e ter aqui a sua residência. 
-A instauração do procedimento criminal pelos 
pretensos factos poderia ter lugar em Portugal. 
 
Notificado da oposição, o MP pronunciou-se pela sua 
improcedência. 

Colhidos os vistos, cumpre decidir. 
 
Fundamentação: 
Começa a requerida por dizer que o Estado da emissão 
do mandado de detenção europeu pretende a entrega 
da requerida com vista a assegurar a sua prisão 
preventiva, quando o MDE só pode ser emitido para 
efeitos de procedimento criminal ou para cumprimento 
de uma pena ou medida de segurança privativas da 
liberdade. 
Não tem razão. 
Se existe um processo criminal a correr termos no 
Tribunal de Pádua, em Itália, na fase de investigação 
contra a requerida (a fls. 48 informa-se que esta «é 
submetida a investigações») e foi no âmbito desse 
processo que se emitiu o MDE, a entrega é 
evidentemente para efeitos de procedimento criminal. 
Isso mesmo é afirmado desde logo no instrumento 
traduzido a fls. 13-15: «Foi emitido um Mandado de 
Detenção Europeu, por uma ofensa punível, de acordo 
com o MDE (e, I), para efeitos da condução de 
prossecução criminal». 
Percebe-se, assim, que se pretende a entrega da 
requerida para o efeito de procedimento criminal. 
É certo que a fls. 46 se diz que a decisão que 
fundamenta o MDE é um despacho que «dispõe a 
medida da detenção cautelar no cárcere». Mas isso 
não significa que o MDE tenha como finalidade a 
execução dessa medida. A indicação prestada quer 
dizer simplesmente que no âmbito do procedimento 
instaurado contra a requerida foi já decidido aplicar-
lhe essa medida, que não é um fim em si mesma, mas 
apenas um meio de acautelar certos interesses 
envolvidos no procedimento. 
E o facto de essa medida haver sido aplicada sem 
audição prévia da requerida não viola o artº 28º, nº 1, 
da Constituição, onde se prevê o interrogatório do 
arguido em acto seguido a detenção, situação diversa 
da configurada no processo. E admite-se nessa norma 
constitucional a detenção do arguido antes de ser 
interrogado por um juiz. Ora, no caso, para além da 
referida medida cautelar haver sido aplicada por um 
juiz, em circunstâncias que tornavam impossível a sua 
audição prévia, a autoridade judiciária da emissão dá a 
garantia de que a requerida será interrogada por um 
juiz, no prazo máximo de 5 dias após a sua entrega às 
autoridades italianas, sendo então reavaliada a 
situação. Nada, pois, de substancialmente diferente do 
que se prevê no nosso ordenamento jurídico.  
 
Diz depois a requerida que 
-só pode ser sujeita a procedimento criminal pelo 
crime p. e p. pelo artº 416º do CP italiano, na medida 
em que é o único ilícito referido nos formulários 
devidamente traduzidos que justificaram a detenção 
da requerida e no requerimento do senhor procurador-
geral-adjunto que abriu este processo; 
-a dar crédito à documentação posteriormente junta 
aos autos, a norma que poderia tipificar e punir a 
actuação da requerida foi introduzida pela Lei nº 146, 
de 16/03/2006, que não entrou em vigor antes de 
finais de Março de 2006; 
-ora, a entidade emitente ignora o momento em que 
terão terminado os pretensos factos ilícitos, falando 
em Março/Abril de 2006; 
-por isso, a execução do MDE violaria os princípios da 
presunção de inocência, in dubio pro reo e da não 
retroactividade da lei penal. 
É verdade que as peças inicialmente apresentadas 
referiam apenas o crime de «participação em 
conspiração criminal com vista ao cometimento de 
crimes de fraude e falsificação» p. e p. pelo artº 416º 
do CP. Mas, por se haver entendido que as 
informações aí fornecidas eram insuficientes, foram 
solicitadas à autoridade da emissão informações 
complementares. Nestas já se referem vários outros 
crimes. Porém, não se descrevem factos novos. A 
factualidade aí descrita mais não é que o 
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desenvolvimento da indicada nas peças iniciais (fls. 
14), que era simplesmente uma súmula, por isso 
considerada insuficiente. O que há de novo é, assim, 
apenas a qualificação jurídica. 
A circunstância de a factualidade assim desenvolvida 
não estar nos autos na altura em que a requerida foi 
interrogada não seria motivo para negar a entrega ou 
para estabelecer qualquer limitação, que nem se vê 
como estabelecê-la, em face da incidibilidade dos 
factos. Essa circunstância poderia simplesmente 
justificar nova audição. Mas, no caso, essa nova 
audição não tem razão de ser, na medida em que a 
requerida foi notificada da junção das informações 
complementares e pôde por isso pronunciar-se sobre o 
seu conteúdo na oposição que deduziu. 
E não se pode dizer que se está perante a aplicação 
retroactiva de lei penal. 
Certo que vem afirmado no MDE que os factos em que 
a requerida teria participado ocorreram em 
Março/Abril de 2006 e que relativamente ao crime do 
artº 416º do CP italiano se faz menção à Lei nº 146 de 
16 de Março de 2006, sem se esclarecer qual o 
alcance desta última lei, designadamente se tem 
relevância a nível de punibilidade dos factos. Mas no 
MDE informa-se inequivocamente que os factos 
imputados à requerida são previstos e punidos pelo 
artº 416º do CP italiano, sendo que «o mecanismo do 
mandado de detenção europeu é baseado num 
elevado grau de confiança entre os Estados-
Membros», como se lê no nº 12 dos considerandos 
com que abre a Decisão-Quadro do Conselho relativa 
ao mandado de detenção europeu, e este é executado 
com base «no princípio do reconhecimento mútuo», 
como se estabelece no artº 1º, nº 2, do mesmo 
diploma e no artº 1º, nº 2, da Lei nº 65/2003. Há, 
assim, que ter como boa a informação sobre a 
punibilidade dos factos alegadamente cometidos pela 
requerida. 
 
Em terceiro lugar invoca a requerida a causa de recusa 
da execução do MDE prevista na alínea h), ponto i), do 
artº 12º da Lei nº 65/2003, dizendo que parte dos 
factos que lhe são imputados ocorreram em território 
nacional. 
Mas essa é informação que não consta do MDE. Em 
lado algum deste encontra a requerida fundamento 
para essa alegação. Diz-se que a requerida 
desenvolveu pelo menos parte da actividade que lhe é 
atribuída no estrangeiro, mas não que o tenha feito 
em território nacional. Como países de actuação da 
associação criminosa pretensamente constituída 
indicam-se Itália, Alemanha, Inglaterra e Suíça. 
 
Em quarto lugar alega a requerida que não foi dada 
pelo Estado da emissão a garantia prevista no artº 
13º, alínea c), do referido diploma legal. 
Vejamos. 
Diz-se nesse artº 13º: 
A execução do mandado de detenção europeu só terá 
lugar se o Estado membro de emissão prestar uma 
das seguintes garantias: 
a) Quando o mandado de detenção europeu tiver sido 
emitido para efeitos de cumprimento de pena (...); 
b) Quando a infracção que motiva a emissão do 
mandado de detenção europeu for punível com pena 
ou medida de segurança privativas da liberdade com 
carácter perpétuo (...) 
c) Quando a pessoa procurada para efeitos de 
procedimento penal for nacional ou residente no 
Estado membro de execução, a decisão de entrega 
pode ficar sujeita à condição de que a pessoa 
procurada, após ter sido ouvida, seja devolvida ao 
Estado membro de execução para nele cumprir a pena 
ou medida de segurança privativas da liberdade a que 
foi condenada no Estado membro de emissão. 
Na resposta à oposição, o magistrado do MP defende 
que a garantia da alínea c) «não é exigível, a não ser 
para detenção e entrega para cumprimento de pena 

(ou medida de segurança privativa da liberdade)» e 
que a garantia «está formulada, essencialmente, para 
os casos de detenção para cumprimento de pena ou 
de medida de segurança». Mas a norma refere-se 
expressamente à entrega «para efeitos de 
procedimento penal» e tem em vista claramente uma 
situação anterior à condenação. 
É, pois, para situações como a presente que a garantia 
é exigível: pretende-se a entrega para efeitos de 
procedimento criminal de pessoa que não só tem a 
nacionalidade portuguesa como aqui reside.  
De acordo com este artº 13º, a execução do MDE não 
terá lugar se não for prestada a garantia prevista para 
cada uma das distintas situações que elenca. A 
expressão «só terá lugar» tem carácter peremptório. A 
garantia é, assim, obrigatória. 
No caso da alínea c), que é o que está em discussão, a 
garantia consiste na assunção por parte do Estado de 
emissão do compromisso de que devolverá, depois de 
ser ouvida, a pessoa procurada ao Estado de execução 
para nele cumprir a pena ou medida de segurança 
privativas da liberdade a que seja condenada naquele, 
se o último sujeitar a decisão de entrega a essa 
condição. 
Essa garantia não foi prestada. E tinha de sê-lo antes 
da decisão de entrega. Como é óbvio, não assumindo 
o Estado de emissão esse compromisso, o Estado de 
execução, se condicionar a decisão de entrega à 
devolução da pessoa para cumprir no último a pena ou 
medida de segurança privativas da liberdade a que 
eventualmente seja condenada no primeiro, não tem a 
garantia de que a condição será cumprida. Daí que 
não possa concordar-se com o MP no ponto em que 
propõe que, a entender-se que a garantia é exigível, 
«sempre poderia a execução do MDE ser autorizada, 
ficando a mesma subordinada à condição de, em caso 
de condenação, a requerida ser devolvida a Portugal 
para aqui poder ser executada a pena que viesse a 
ser-lhe aplicada». A condição poderia ser estabelecida, 
mas não haveria qualquer garantia de que a devolução 
tivesse lugar. Se bastasse a sujeição por parte do 
Estado de execução da decisão de entrega à condição 
da posterior devolução, não teria sentido falar em 
garantia a prestar pelo Estado de emissão. O Estado 
de execução pode ou não impor a condição, mas tem 
de ter o compromisso do Estado de emissão de que, 
se a impuser, ela será cumprida.  
Nem se pode decidir a entrega, sujeita à condição da 
posterior devolução em caso de condenação em pena 
ou medida de segurança privativas da liberdade, 
ficando a entrega por sua vez condicionada à 
prestação da garantia de que essa devolução terá 
lugar, na medida em que a lei não prevê esse 
mecanismo. A consequência da não prestação da 
garantia é a não prolação de decisão de entrega, o que 
está expressamente previsto nos casos das alíneas a) 
e b) – só será proferida decisão de entrega se (...) –, 
não sendo essa a formulação escolhida para a alínea 
c) possivelmente por ser menos adequada ao seu 
conteúdo. Parece não haver justificação para que em 
qualquer dos três casos previstos a consequência da 
falta de prestação da garantia não seja a mesma. 
Ainda que tenham valor diferente os interesses a 
acautelar em cada uma das situações, estabelecendo-
se para duas delas a consequência da falta de 
prestação da garantia, e nada se dizendo a esse 
respeito em relação à outra, deve entender-se que a 
consequência não é diferente, se para todas vale a 
obrigatoriedade da prestação da garantia: A execução 
do mandado de detenção europeu só terá lugar se 
(...). 
É certo que, uma vez que a sujeição por parte do 
Estado de execução da decisão de entrega à condição 
da devolução pode ou não ter lugar, pode questionar-
se se, não sendo prestada a garantia e não sendo caso 
de impor aquela condição, a execução do MDE não 
deve ter lugar. Mas, no caso, a condição de devolução 
não poderia deixar de ser estabelecida, na medida em 
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que seria mais favorável à reinserção social da 
requerida que a pena ou medida de segurança 
privativas da liberdade a que poderia ser condenada 
em Itália fosse cumprida em Portugal, onde poderia 
beneficiar do apoio da sua família. 
 
Por último, diz a requerida que 
-a entender-se que inexiste causa de recusa, o que 
deveria fazer-se era proceder à audição da requerida 
sem necessidade de entrega às autoridades italianas, 
nos termos previstos no artº 18º, nº 1, alínea a), da 
Decisão-Quadro do Conselho, de 13/07/2003, visto ser 
cidadã portuguesa e ter aqui a sua residência. 
-a instauração do procedimento criminal pelos 
pretensos factos poderia ter lugar em Portugal. 
Em face do que se disse, está prejudicado o 
conhecimento destas questões. Sempre se dirá, 
porém, que a possibilidade daquela audição não é uma 
alternativa ao MDE nem um obstáculo à sua execução. 
A audição prevista é um mecanismo de que pode 
lançar-se mão enquanto se aguarda uma decisão 
sobre a execução do MDE. 
E a possibilidade de instauração em Portugal do 
procedimento criminal também não está prevista como 
motivo de recusa da entrega. 
 
Decisão: 
Em face do exposto, acordam os juízes desta Relação 
em decidir a não entrega às autoridades judiciárias de 
Itália da requerida, B………. . 
Sem custas. 
 
Porto, 17/09/2008 
Manuel Joaquim Braz 
Francisco Marcolino de Jesus 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6266 
 
 
Recurso penal nº 5122/08 
 
 
Acordam, em conferência, na 1ª Secção Criminal 

do Tribunal da Relação do Porto 
 
1. Relatório 
No âmbito dos autos de inquérito que, com o nº 
…./07.3TAVNG-A, correm termos nos serviços do 
Ministério Público de Vila Nova de Gaia, e nos quais se 
investiga a prática de um crime de burla qualificado, 
foi proferido despacho judicial ordenando a notificação 
da B………. para, em 10 dias, diligenciar pela entrega 
de elementos que anteriormente lhe haviam sido 
solicitados pelo MºPº, em concreto a informação da 
identificação do titular da conta com o NIB indicado a 
fls. 11 e 46, cuja apreensão foi desde logo decretada. 
Inconformada com esse despacho, dele veio interpor 
recurso a B………., pretendendo que o mesmo seja 
declarado nulo e substituído por outro que deduza o 
incidente do segredo bancário competente, para o que 
apresentou as seguintes conclusões: 
 
1 - A informação solicitada está abrangida pelo dever 
de segredo bancário, de acordo com o artigo 78° do 
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras (RGICSF) aprovado pelo decreto-lei n° 
292/98, de 31.12: 
2 - Não se verifica nenhuma das excepções constantes 
do artigo 79 do mesmo regime legal: 
3 - Nenhuma norma avulsa derroga o dever de 
segredo bancário no caso de investigação do crime de 
burla, como sucede com outros tipos de crime.  
4 - A B………. usou legitimamente o seu direito de 
escusa decorrente do n° 1 do artigo 135° do Código 

de Processo Penal e do artigo 182°, n° 1 e n° 2 do 
mesmo código.  
5 - O despacho ora recorrido violou  
6 - O despacho ora recorrido, constante destes dois 
documentos, é ilegal porque: 
a) Viola o direito de escusa de depoimento, a que se 
reconduzem as informações decorrente para a ora 
recorrente do n° 1 do artigo 135° do Código de 
Processo Penal; 
b) Viola a parte final do nº 1 e o n° 2 do artigo 182º 
do mesmo código, que reconhece à B………., enquanto 
instituição bancária, o direito de recusar a entrega de 
documentos ou outros objectos que lhe tenham sido 
solicitados para apreensão pela autoridade judiciária 
desde que invoque o dever de segredo bancário. 
c) Violando estas normas viola também o n° 3 do 
artigo 135º do Código de Processo Penal, que em 
cumprimento daquelas deveria ter aplicado, 
requerendo ao Tribunal da Relação de Évora para que 
este julgasse do incidente do segredo bancário e 
dispensasse, ou não, a B………. do dever de segredo 
bancário. 
7 - O nº 3 do artigo 135° do Código de Processo Penal 
é uma norma que atribui competência ao tribunal em 
razão da hierarquia, pelo que sua violação determina a 
nulidade insanável do despacho que a contenha, no 
termos da al. e) do artigo 119º do citado código. 
8 – Por fim, o despacho ora recorrido viola o Acórdão 
do Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2008, publicado 
no DR de 31 de Março de 2008, que uniformizou a 
jurisprudência quanto à matéria do segredo bancário, 
decidindo como acima se propugna. 
 
O MºPº não apresentou resposta. 
O Sr. JIC sustentou o despacho, manifestando o 
entendimento de que, para que houvesse lugar ao 
incidente de quebra de sigilo, a recusa da recorrente 
teria de ter sido apresentada perante ele e não 
perante o MºPº, além do mais porque o pedido que lhe 
dirigiu, sendo de apreensão e da sua exclusiva 
competência, não coincide com o que por este foi 
efectuado. 
O Exmº Sr. Procurador-geral Adjunto nesta Relação 
limitou-se a apor o seu visto. 
Colhidos os vistos, foram os autos submetidos à 
conferência. 
Cumpre decidir. 
 
2. Fundamentação 
Revestem-se de relevo para a decisão do recurso os 
seguintes factos e ocorrências processuais: 
- no decurso da investigação levada a cabo no 
inquérito acima aludido, o MºPº determinou que se 
solicitasse à B………. “que informe identificação do 
titular da conta com o NIB indicado a fls. 11 e 46. 
Informe que se investiga um crime de burla”; 
- notificada para o efeito, aquela entidade bancária 
respondeu nos seguintes termos: 
“1. Os elementos solicitados estão sujeitos a segredo 
bancário, nos termos do Artº. 78º. do Regime Geral 
das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº. 298/92, de 31 de 
Dezembro.  
2. Não se verificando, face aos dados fornecidos, 
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 legalmente vinculados.” 
- perante tal resposta, o MºPº, considerando que a 
obtenção dos elementos em causa constituía diligência 
necessária e essencial para determinar a participação 
da denunciada no crime, entendeu que se impunha 
obter a dispensa de segredo bancário, nos termos do 
disposto nos arts. 135º, 136º e 182º nº 2 do C.P.P., e 
determinou a remessa dos autos ao JIC para que este 
suscitasse o incidente de quebra de sigilo junto desta 
Relação; 
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- no entanto, assim não entendeu o Sr. JIC, antes 
proferindo o despacho recorrido e que é do seguinte 
teor: 
 
Notifique-se a B………., fls. 63, para em dez dias, em 
envelope fechado, confidencial, diligenciar pela 
entrega dos elementos referidos a fls. 57, cuja 
apreensão decreto, art. 268º, nº 1, al. c) do CPP, 
tendo em vista que tais elementos  
se mostram necessários para a descoberta da verdade 
e á realização da justiça, art. 79°, n° 2, al. d) do DL 
298/92 de 31/12, e art. 135º n° 2 do C.P.P., ou em 
igual prazo justificar a não entrega.  
Após remeter-se-á cópia do auto de apreensão.-  
Notifique.-  
 
3. O Direito 
O objecto do recurso, tal como se mostra delimitado 
pelas respectivas conclusões, reconduz-se às questões 
de saber se a decisão recorrida viola o direito de 
escusa da recorrente, fundado em segredo 
profissional, e se a mesma se encontra ferida de 
nulidade insanável por violação da regra de 
competência em razão da hierarquia. 
 
O nº 1 do art. 135º do C.P.P. reconhece a todos 
aqueles a quem a lei permitir ou impuser que guardem 
segredo profissional, entre eles os membros das 
instituições de crédito, a possibilidade de se 
escusarem a depor sobre os factos abrangidos por 
aquele segredo. Por seu turno, o nº 1 do art. 182º do 
mesmo diploma admite que as mesmas pessoas se 
recusem a apresentar “documentos ou quaisquer 
objectos que tiverem na sua posse e devam ser 
apreendidos” se invocarem, por escrito, segredo 
profissional (único que aqui nos interessa), sendo 
nesse caso aplicável o disposto nos nºs 2 e 3 do citado 
art. 135º. 
Assim, sendo apresentada escusa/recusa baseada em 
segredo profissional, três hipóteses se prefiguram: ou 
existem dúvidas fundadas sobre a sua legitimidade, ou 
é manifesto que a escusa/recusa não tem fundamento, 
sendo por isso, ilegítima, ou a escusa/recusa mostra-
se fundamentada e, portanto, é legítima. No primeiro 
caso, a autoridade judiciária perante a qual o incidente 
se tiver suscitado procede às averiguações necessárias 
em ordem a determinar em qual das duas outras 
hipóteses a escusa apresentada se inclui. No segundo, 
a mesma autoridade ordena ou requer que seja 
ordenada a prestação do depoimento/apresentação de 
documentos ou objectos, cuja recusa pode então 
configurar a prática de ilícito de natureza criminal. No 
terceiro, e caso se mantenha o interesse em obter o 
que não foi prestado, aquela autoridade tem de 
suscitar a intervenção do tribunal imediatamente 
superior para que este decida, pela ponderação do 
interesse que no caso deve prevalecer, se se deve 
manter ou se deve ser quebrado o dever de sigilo. É 
esta a disciplina que resulta das disposições contidas 
nos nºs 2 e 3 do referido art. 135º, que só não tem 
aplicação relativamente ao segredo religioso. E foi 
também neste sentido que o STJ uniformizou a 
jurisprudência[1]. 
Do regime legal instituído decorre, pois, que o segredo 
bancário, enquanto instrumento de protecção penal da 
privacidade que encontra tutela no vasto âmbito do 
art.º 195° do C. Penal (que prevê e pune como crime 
a violação de segredo profissional), não é um direito 
absoluto, podendo ceder perante outros direitos 
assegurados pelo Estado, designadamente o de 
acesso, administração e realização da justiça. Em 
concreto no que respeita ao segredo profissional 
invocado pela recorrente, cujo regime substantivo tem 
assento no Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras, aprovado pelo DL nº 298/92, 
de 31/12 (ao qual foram introduzidas alterações pelos 
DL nº 246/95 de 14/9, nº 222/99 de 22/6, nº 
250/2000 de 13/10, nº 285/2001 de 3/11 e nº 201/02 

de 26/9), vêm expressamente previstas, no art. 79º 
deste diploma, várias excepções que dispensam as 
pessoas por ele vinculadas da sua observância, sendo 
uma delas, a da al. d), a que se verifica quando a 
quebra do segredo seja determinada “nos termos 
previstos na lei penal e de processo penal”, ou seja, 
de acordo com o critério da prevalência de interesses 
e observados as regras processuais estabelecidas para 
que o efeito. 
 
No caso dos autos, perante a solicitação que lhe foi 
dirigida no decurso do inquérito pelo MºPº, autoridade 
judiciária com competência para o efeito (cfr. arts. 1º 
al. b) e 53º nº 2 al. b) do C.P.P.), a recorrente 
recusou-se a fornecer os elementos pedidos (no caso, 
a identificação do titular de uma determinada conta 
bancária), apresentando como fundamento para a sua 
recusa o dever de segredo bancário a que está 
vinculada por força do disposto no art. 78º do diploma 
acima mencionado e por não se verificar nenhuma das 
excepções nele previstas que a dispensasse de o 
observar.  
Não se vislumbra, perante o regime instituído naquele 
diploma e os elementos que constam dos autos, como 
possa ser considerada ilegítima a recusa da 
recorrente. Aliás, no sentido da sua legitimidade se 
pronunciou a autoridade judiciária a quem ela foi 
apresentada, ao reconhecer que a informação 
pretendida se encontra abrangida pelo sigilo bancário 
e ao ordenar remessa dos autos ao JIC para que este 
providenciasse para que o tribunal superior 
autorizasse a sua quebra, dada a essencialidade 
daquela informação para a investigação em curso. 
Contrariamente ao que lhe foi requerido e sem se 
pronunciar expressamente sobre a recusa que a 
recorrente havia apresentado, entendeu no entanto o 
Sr. JIC decretar a apreensão dos elementos 
pretendidos. E, posteriormente, apresentou como 
justificação para tal procedimento o facto de as 
apreensões em estabelecimento bancário serem da 
competência do juiz de instrução e o entendimento de 
que a recusa, para ser relevante, teria de ser 
apresentada perante ele. 
Tal entendimento é, no entanto e salvo o devido 
respeito, indefensável. 
Em primeiro lugar, refira-se que, embora ninguém 
ponha em causa a competência exclusiva do juiz de 
instrução para ordenar e levar a cabo apreensões em 
estabelecimento bancário mesmo na fase de inquérito 
(que não dirige), como vem expressamente 
estabelecido na al. c) do nº 1 do art. 268º do C.P.P., a 
lei só prevê e permite que o faça, nessa fase, a 
requerimento do MºPº, da autoridade de polícia 
criminal em caso de urgência ou de perigo na demora, 
do arguido ou do assistente, como também resulta do 
disposto no nº 2 do aludido preceito. 
Ora, não foi apresentado qualquer requerimento no 
sentido de que fosse efectuada a apreensão decretada, 
nomeadamente pelo MºPº. De facto, no requerimento 
que apresentou, o MºPº limitou-se a requerer, nada 
mais, nada menos, que fosse obtida a dispensa do 
segredo bancário invocado pela recorrente pelos meios 
próprios e junto do tribunal competente para o efeito. 
Mas ainda que assim não fosse, certo é que a lei não 
impõe que a escusa/recusa seja apresentada 
directamente perante a autoridade judiciária 
competente para ordenar a prestação do depoimento 
ou o fornecimento de elementos quando a 
escusa/recusa seja ilegítima ou para suscitar perante o 
tribunal superior o incidente de quebra de sigilo 
quando seja legítima mas haja fundamento para a 
necessária dispensa. Aliás, só se compreenderia que 
assim fosse se a lei fizesse depender a validade do 
acto de recusa/escusa da sua prestação perante uma 
determinada autoridade judiciária (e o único requisito 
que a lei exige, no caso da recusa, é que ela seja 
invocada por escrito). Ao invés, infere-se da própria 
letra do nº 2 do art. 135º do C.P.P. que ela pode ser 
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apresentada tanto perante o MºPº como perante o 
juiz, pois de outra forma não se compreenderia a 
alternativa “ordena, ou requer ao tribunal que ordene 
a prestação do depoimentos”, sendo certo que no 
segundo caso o juiz ordena e no primeiro o MºPº tem 
de requerer ao juiz que ordene. 
Assim, inexiste fundamento para exigir que, perante 
os mesmos pressupostos de facto e de direito, a 
pessoa sujeita ao dever de segredo apresente 
novamente perante o juiz uma escusa/recusa que já 
antes havia apresentado perante o MºPº, para mais 
quando a legitimidade da mesma não é de modo 
algum influenciada pela natureza da autoridade a 
quem é apresentada. Sem haver alguma alteração que 
o justifique, o que se recusou validamente a uma 
daquelas autoridades judiciárias pelas mesmas razões 
também não pode/deve ser facultado à outra. 
Ora, nenhum novo fundamento, susceptível de fazer 
alterar a posição que a recorrente já havia assumido 
nos autos, foi indicado no despacho recorrido, não 
bastando obviamente para tal a mera invocação da 
necessidade para a descoberta da verdade e a 
realização da justiça dos elementos pretendidos, 
sendo certo que os fundamentos para dispensar um 
sigilo legitimamente invocado têm necessariamente 
(como acima se já referiu) de ser apreciados por 
tribunal superior e em incidente próprio. Não podia, 
pois, o Sr. JIC, para mais sem considerar ilegítima a 
recusa e sem indicar e fundamentar devidamente as 
razões por que entendia sê-lo (e, repita-se, não 
vislumbramos qualquer fundamento para a considerar 
como tal), torneá-la com o decretamento da 
apreensão dos elementos pretendidos. Neste 
circunstancialismo é manifesta a ilegalidade do seu 
procedimento.  
E porque, ao decretar a apreensão dos elementos 
bancários cuja apresentação foi recusada com a 
invocação de estarem cobertos pelo dever de segredo 
bancário, o despacho recorrido implicitamente 
determinou a quebra de sigilo profissional que, no 
caso de recusa legítima, só podia ser determinada 
através do incidente próprio e pelo tribunal superior 
(veja-se o Ac. de fixação de jurisprudência acima 
citado), foi praticado acto para o qual o tribunal 
recorrido não tinha competência. O que constitui 
nulidade insanável, por violação das regras de 
competência, prevista como tal na al. e) do art. 119º 
do C.P.P. e que tem como efeito a invalidade do 
despacho recorrido (cfr. art. 122º do mesmo diploma 
legal). Despacho esse que deverá ser substituído por 
outro que - a menos que consiga encontrar 
fundamento para divergir do entendimento expresso 
pelo MºPº quanto à legitimidade da recusa - observe o 
estabelecido mormente na parte final do nº 3 do art. 
135º do C.P.P.. 
 
4. Decisão 
Nos termos e pelos fundamentos expostos, julgam 
procedente o recurso e declaram nulo o despacho 
recorrido, que deve ser substituído por outro que 
aprecie antes da mais da legitimidade da recusa e, 
consoante o resultado dessa apreciação e se ainda se 
mantiver o interesse na obtenção dos elementos 
pretendidos, observe a disciplina traçada no art. 135º 
do C.P.P. 
Sem custas. 
 
Porto, 17 de Setembro de 2008 
Maria Leonor de Campos Vasconcelos Esteves 
Vasco Rui Gonçalves Pinhão Martins de Freitas 
 
_________________________ 
[1] cfr. Ac. STJ nº 2/2008, D.R., 1ª s, de 31/3/08, que 
fixou jurisprudência com o seguinte teor:  
“1) Requisitada a instituição bancária, no âmbito de 
inquérito criminal, informação referente a conta de 
depósito, a instituição interpelada só poderá 

legitimamente escusar-se a prestá-la com fundamento 
em segredo bancário; 
2) Sendo ilegítima a escusa, por a informação não 
estar abrangida pelo segredo, ou por existir 
consentimento do titular da conta, o próprio tribunal 
em que a escusa for invocada, depois de ultrapassadas 
eventuais dúvidas sobre a ilegitimidade da escusa, 
ordena a prestação da informação, nos termos do n.º 
2 do artigo 135.º do Código de Processo Penal; 
3) Caso a escusa seja legítima, cabe ao tribunal 
imediatamente superior àquele em que o incidente se 
tiver suscitado ou, no caso de o incidente se suscitar 
perante o Supremo Tribunal de Justiça, ao pleno das 
secções criminais, decidir sobre a quebra do segredo, 
nos termos do n.º 3 do mesmo artigo.” 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6267 
 
 
1. Relatório 
Tribunal recorrido: .º Juízo de Execução das Penas de 
Porto  
Processo: …/06.2 TXPRT  
Sujeitos: Ministério Público e o arguido B………. . 

** 
2. Fundamentação 
O arguido veio requerer, a coberto do disposto no art. 
62º do C. Penal, a adaptação à liberdade condicional. 
Por despacho de 8 de Julho de 2008, foi essa 
pretensão liminarmente indeferida.  
Desta decisão veio o arguido a interpor recurso. 
O art. 62º do C. Penal dispõe que «para efeito de 
adaptação à liberdade condicional, verificados os 
pressupostos previstos no artigo anterior, a colocação 
em liberdade condicional pode ser antecipada pelo 
tribunal, por um período máximo de um ano, ficando o 
condenado obrigado durante o período da antecipação, 
para além do cumprimento das demais obrigações 
impostas, ao regime de permanência na habitação, 
com fiscalização por meios técnicos de controlo à 
distância». 
Os arts. 484º, n.ºs 1 e 2, 485º, n.ºs 3, 4 e 5, e 486º, 
n.º s 2 e 3, do C. de Processo Penal, prevêem o 
regime da adaptação à liberdade condicional no que se 
refere ao início do processo, decisão e renovação da 
instância. 
Intui-se, muito facilmente, que a adaptação à 
liberdade condicional e a liberdade condicional não são 
uma e a mesma coisa, sendo aquela um momento 
necessariamente prévio a esta e que, quando é 
negada não equivale, também, à negação da liberdade 
condicional (em reforço, devem comparar-se os 
respectivos regimes, o daquela, previsto naquele art. 
62º, e, o desta, no art. 64º, n.º 1, do C. Penal). 
Ademais, temos que essa não identidade é claramente 
reforçada ou ainda demonstrada pelos arts. 484º, 1, 2 
e 3, 485º, n.ºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 486º, n.ºs 1, 2, 3 e 
4, do C. de Processo Penal, quando se referem, 
expressamente, mas em termos distintos, mais ou 
menos abrangentes, a ambas. 
Um das situações em que essa distinção se exibe é a 
da susceptibilidade de recurso, que é claramente 
afirmada para o caso de negação da liberdade 
condicional e da revogação da liberdade condicional e 
não, já, para os casos de negação da adaptação à 
liberdade condicional e de revogação da adaptação à 
liberdade condicional (arts. 485º, n.º 6, e 486º, n.º 4, 
do C. de Processo Penal). 
Ora, e numa aproximação, decisiva, ao caso concreto, 
isto só pode querer dizer que a decisão de negação da 
adaptação à liberdade constitucional não era 
susceptível de recurso. 
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Não vemos como se pode sustentar outro 
entendimento, tendo presente o que são as regras de 
interpretação das leis, desde logo, decisivamente, 
porque a interpretação acolhida é aquela que 
corresponde ao único sentido da norma em causa, 
com o consequente afastamento de qualquer outro, 
por não ter na sua letra qualquer apoio, não se 
podendo dizer que o pensamento do legislador foi 
atraiçoado, já que aquelas normas sempre se 
referiram de forma destacada, nos termos ditos, a 
ambas aquelas situações [art. 9º, n.ºs 1, 2 e 3, do C. 
Civil; «o texto é o ponto de partida da interpretação. 
Como tal, cabe-lhe, desde logo, uma função negativa: 
a de eliminar aqueles sentidos que não tenham 
qualquer apoio ou, pelo menos, uma qualquer 
“correspondência” ou ressonância nas palavras da lei. 
Mas cabe-lhe, igualmente, uma função positiva, nos 
seguintes termos. Primeiro, se o texto comporta 
apenas um sentido, é esse o sentido da norma - com a 
ressalva, porém, de se poder concluir com base 
noutras normas que a redacção do texto atraiçoou o 
pensamento do legislador. 
Quando, como é de regra, as normas (fórmulas 
legislativas) comportam mais que um significado, 
então a função positiva do texto traduz-se em dar 
mais forte apoio a ou a sugerir mais fortemente um 
dos sentidos possíveis. E que, de entre o sentidos 
possíveis, uns corresponderão ao significado mais 
natural e directo das expressões usadas, ao passo que 
outros só caberão no quadro verbal da norma de uma 
maneira forçada, contrafeita. Ora, na falta de outros 
elementos que induzam à eleição do sentido menos 
imediato do texto, o intérprete deve optar, em 
princípio, por aquele sentido que melhor e mais 
rapidamente corresponde ao significado natural das 
expressões verbais utilizadas, e designadamente ao 
seu significado técnico-jurídico, no suposto (nem 
sempre exacto) de que o legislador soube exprimir 
com correcção o seu pensamento» - João Baptista 
Machado, in Introdução ao Direito e ao Discurso 
Legitimador, 12ª reimpressão, 2000, pág. 182]. 
Estamos, portanto, face a decisão (aquela de negação 
da adaptação à liberdade condicional) que não era 
susceptível de recurso (arts. 399º e 485º, n.º 6, do C. 
de Processo Penal). 
A decisão que o admitiu não vincula este Tribunal (art. 
414º, n.º 3, do C. de Processo Penal). 
Assim, tem lugar a rejeição do recurso, em decisão 
sumária (arts. 414º, n.º 2, 417º, n.º 6, al. b), e 420º, 
n.º 1, al. b), do C. de Processo Penal). 

** 
3. Dispositivo 
Rejeita-se o recurso interposto pelo arguido B………. . 

** 
 
Porto, 10 de Setembro de 2008 
Custódio Abel Ferreira de Sousa Silva 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6272 
 
 
Recurso Penal nº1683/08 
 
 

Acordam, em audiência, na 1ª Secção Criminal 
do Tribunal da Relação do Porto: 

 
1. Relatório 
No .º Juízo Criminal do Tribunal Judicial de Vila Nova 
de Gaia, em processo comum com intervenção do 
tribunal singular, foram submetidos a julgamento os 
arguidos B………. e “C………., Lda”, devidamente 
identificados nos autos, tendo no final sido proferida 

sentença, na qual se decidiu, além do mais, condenar 
ambos os arguidos, sendo-o o arguido B………., pela 
prática de um crime de abuso de confiança em relação 
à segurança social p. e p. pelos art. 107º e 105º nº 1 
da Lei nº 15/2001 de 5/6, na pena de 7 meses de 
prisão, cuja execução foi suspensa pelo período de 4 
anos sob a condição de pagar ao Instituto da 
Segurança Social, no prazo máximo de 4 anos, a 
quantia de 6.777,73 €, acrescida de juros de mora. 
Inconformado com esta decisão, dela interpôs recurso 
o arguido B………., pugnando pela sua revogação e 
substituição por outra que o absolva criminal e 
civilmente, para o que apresentou as seguintes 
conclusões: 
 
1 - A sentença recorrida, ao condenar o recorrente 
como autor de um crime de abuso de confiança em 
relação à segurança social p. e p. pelos Arts. 27°-B e 
24°-1 do Dec.-Lei N° 20- A/90, de 15 de Janeiro, na 
redacção introduzida pelo Dec.-Lei N° 140/95, de 14 
de Junho, e, actualmente, p. e p. pelos Arts. 107° e 
105°-1 da Lei N° 15/2001, de 5 de Junho, na pena de 
sete meses de prisão, bem como a pagar ao recorrido 
demandante civil o montante global de Euros 
6.777,73, acrescido de juros de mora até efectivo e 
integral pagamento, fez incorrectas decisões quanto à 
matéria de facto e quanto ao direito aplicável; 
2- Através do presente recurso impugna-se a decisão 
proferida sobre a matéria de facto, assim como sobre 
a aplicação do direito, ao abrigo do disposto nos Arts. 
410°-1 e 2, als. b) e c) e 3, e 412°-2, 3 e 4 do CPP, 
conhecendo este V. Tribunal não só de direito, mas 
também e em primeiro lugar de facto; 
3- Do texto da decisão recorrida evidencia-se a 
contradição existente entre, por um lado, os pontos 4 
e 5 dos FP e, por outro lado, a alínea a) dos FNP;  
4- Deverá ser dado como provado que a esposa do 
arguido, embora fosse sócia da arguida C………., Lda, 
nunca foi gerente, designadamente no período de 
Dezembro de 1997 a Dezembro de 1999, neste 
sentido a certidão do registo comercial e a testemunha 
D………. cujo depoimento se acha gravado em duas 
fitas magnéticas n° 1, desde as voltas n° 0896 até ao 
n° 2496 do lado A, conforme se menciona na acta de 
audiência e discussão e julgamento, a fls. 385, cujo 
conteúdo aqui se dá como reproduzido; 
5- Em cada um dos montantes mensais discriminados 
no ponto 7 dos FP está incluída erradamente uma 
verba correspondente ao desconto de 10% sobre uma 
inexistente “remuneração como membro de órgãos 
sociais” (MOE) que alegadamente seria auferida pela 
dita esposa do arguido;  
6- Do texto da decisão recorrida ressalta que houve 
erro notório na apreciação da prova e, 
consequentemente, foram incorrectamente julgados 
como provados os pontos 6,7, 8 (quanto à expressão 
“persistindo em dívida para com a Segurança Social, 
até ao presente, o valor global de € 6.777,73”), 9, 10, 
11, 12 (quanto à expressão “cotizações devidas (….) 
“), e 19 (quanto à expressão “(…) os salários dos 
trabalhadores eram pagos e as despesas correntes 
para garantir a laboração asseguradas.”) dos FP, 
assim como foram incorrectamente considerados como 
não provados os factos alegados pela defesa, vertidos 
nas alíneas b), c) e d) dos FNP - neste sentido, a 
referida testemunha D……….; 
7- Nenhum valor pode ser atribuído aos documentos 
referenciados na fundamentação da sentença, 
elencados em I), 2.4., alíneas a), b), c) e d) supra, 
porquanto não foram sequer produzidos ou 
examinados na audiência final, como expressamente 
determina o Art. 355°-1 do CPP; 
8 – SEM PRESCINDIR, por mera cautela e de toda a 
maneira, perante a factualidade provada constante 
dos nos. 14, 15, 16, 17, 18 dos FP e das als. b), c) e 
d) dos FNP, que deverão ser julgados provados, 
sempre seria de qualificar a situação concreta dos 
presentes autos, como de estado de necessidade 
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desculpante, previsto no Art. 35°-1 do Cód. Penal 
Revisto;  
9- A sentença recorrida alterou a qualificação jurídica 
dos factos descritos na acusação, nos termos do Art. 
358°-1 e 3 do CPP, e considerou que se verificava, não 
um crime continuado, mas antes, um só crime, 
referente ao mês de Dezembro de 1997 e consumado 
em 15 de Abril de 1998, e assim condenou o arguido; 
10 – No crime agora convolado, o prazo de prescrição 
do procedimento criminal corre desde o dia em que o 
facto se tiver consumado (Art. 119°-1 ambos do Cód. 
Penal Revisto);  
11a- Tendo-se o alegado crime consumado em 15-04-
1998, o procedimento criminal extinguiu-se, por efeito 
da prescrição, uma vez decorridos cinco anos, ou seja, 
em 15-04-2003; 
12 - Não ocorre a causa de interrupção da prescrição 
com a constituição de arguido, a qual e deu somente 
em 22-03-2004;  
13- O procedimento criminal dos presentes autos 
encontra-se prescrito - prescrição essa que aqui e 
expressamente se argui, para todos os devidos e 
legais efeitos; 
14- Foram, deste modo, violadas pela decisão 
recorrida, entre outras, as normas constitucionais 
previstas nos Arts. 24°-1 e 32°-1 e 2 da ConstRep; e 
as normas legais constantes dos Arts. 35°-1, 119°-1 e 
2, al. b) do Cód. Penal Revisto; Arts. 127°, 128°-1 e 
355°-1 do CPP; Arts. Arts. 27°-B e 24°-1 do RJIFNA, 
aprovado pelo Dec.-Lei N° 20-A/90, de 15 e Janeiro, 
na redacção introduzida pelo Dec.-Lei N° 140/95, de 
14 de Junho; e Arts. 107° e 105°-1 do RGIT aprovado 
pela Lei N° 15/2001,de 5 de Junho. 
 
Simultaneamente, requereu que, com esse recurso, 
subisse também um outro que anteriormente havia 
interposto de um despacho intercalar, recurso esse 
que já havia sido admitido com subida deferida e que 
havia rematado com as seguintes conclusões: 
 
1- O despacho, de fls. 238/239, ao determinar "a 
notificação dos arguidos para, querendo, no prazo de 
30 dias, procederem ao pagamento da prestação em 
falta à Segurança Social, acrescida de juros e da 
coima aplicável que se fixa pelo mínimo legal", fez 
incorrectas interpretação e aplicação da lei 
2- Com a nova redacção dada ao Art. 105°-4 do RGIT, 
a lei passou a considerar que os factos previstos nos 
seus n.1 a 3 que antes eram crime passaram a ser 
apenas contra-ordenação. 
3- Pelo que se operou uma verdadeira 
descriminalização ou despenalização daquele tipo-de- 
lícito (abuso de confiança). 
4- De toda a maneira, e sem prescindir, jamais 
poderia ser o Tribunal a mandar notificar o(s) 
arguido(s) para os efeitos previstos na al. b) do n° 4 
do Art. 105° do RGIT. 
5- O despacho recorrido sempre seria de considerar 
ilegal e nulo por tal notificação ao(s) arguido(s) não 
concretizar, fundamentadamente, quais as 
importâncias a pagar “de juros” e de “coima” 
6- Foram, deste modo, violadas pela decisão recorrida, 
além de outras, as normas e princípios constitucionais 
consagrados no Art. 29°-1 da ConstRep. e legais 
substantivas contidas nos Art105°-4, als a) e b) do 
RGIT, aprovado pela Lei N° 15/2001, de 5 de Junho, 
na redacção do Art. 95° da Lei N° 53-A/2006, de 29 
de Dezembro, Arts. 1°-1 e 2°-4 do Cód. Penal Revisto 
e adjectivas previstas nos Arts. 311° -1 e 3-d) , 358° 
e 359° do CPP. 
 
Também o recurso da decisão final foi admitido. 
O MºPº apresentou resposta tanto a um como ao 
outro, sempre pugnando pela respectiva 
improcedência e consequente confirmação de ambas 
as decisões recorridas, tendo apresentado apenas 
relativamente ao recurso interlocutório conclusões, 
que foram as seguintes: 

 
1- A alteração legal introduzida pela Lei 53-A/2006 ao 
art. 105º R.G.I.T. não representa a conversão em 
contra-ordenação do ilícito imputado ao arguido. 
2- Não ocorre assim a invocada descriminalização da 
conduta do arguido. 
3- Trata-se na verdade da introdução de uma condição 
objectiva de punibilidade que pode/deve ser satisfeita 
a todo o tempo antes da sentença. 
4- A notificação ao arguido para poder integração ou 
afastamento da condição de punibilidade introduzida 
no âmbito do processo por tal lei deve ter lugar no 
âmbito do processo instaurado. 
5- Não há por isso fundamento para que se revogue o 
despacho recorrido, pelo que, confirmando-o, se fará a 
habitual 
JUSTIÇA 
 
Nesta Relação, o Exmº Sr. Procurador-geral Adjunto 
emitiu parecer no sentido da improcedência de ambos 
os recursos. 
Foi cumprido o disposto no art. 417º nº 2 do C.P.P., 
tendo o recorrente apresentado resposta na qual 
manifestou a sua discordância relativamente ao teor 
daquele parecer e reiterou e desenvolveu os 
argumentos já antes utilizados para fundamentar os 
recursos. 
Colhidos os vistos, procedeu-se à audiência de 
julgamento, com observância do legal formalismo. 
Cumpre decidir. 
 
2.Fundamentação 
É do seguinte teor o despacho do qual foi interposto o 
recurso interlocutório: 
 
Nos presentes autos encontram-se os arguidos 
acusados da prática de um crime de abuso de 
confiança em relação à Segurança Social, p. e p. à 
data da prática dos factos pelos art. 24°, nº 1, 27°-8 
do RJIFNA e, actualmente, p. e p. pelos art. 105°, nº 1 
e 107° da Lei 15/01 de 516 (RGIT).  
No dia 1 de Janeiro de 2007, entrou em vigor a Lei nº 
53-A/2006,de 29 de Dezembro, que aprovou o 
Orçamento de Estado para 2007 que introduziu várias 
alterações ao Regime Geral das Infracções Tributárias 
(aprovado pela Lei nº 15/2001, de 5 de Junho, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 109-8/2001, de 27 
de Dezembro).  
Uma das alterações introduzidas é a implementação 
de uma condição de punibilidade (mediante o seu 
enquadramento formal, é pelo menos o que o legislado 
parece querer dizer) no que concerne ao crime de 
abuso de confiança fiscal tipificado no art. 105° do 
diploma já citado e aplicável ao crime de abuso de 
confiança em relação à Segurança Social, por força do 
nº 2 do art. 107° do referido diploma.  
Assim, o artigo 105° do Regime Geral das Infracções 
Tributárias, aprovado pela Lei nº 15/2001, de 5 de 
Junho, abreviadamente designado por RGIT, passou a 
ter seguinte redacção:  
“1-[…].  
2-[…]. 
3-[…].  
4 - Os factos descritos nos números anteriores só são 
puníveis se:  
a) Tiverem decorrido mais de 90 dias sobre o termo do 
prazo legal de entrega da prestação;  
b) A prestação comunicada à administração tributária 
através d correspondente declaração, não for paga, 
acrescida dos juros respectivos e do valo da coima 
aplicável, no prazo de 30 dias após notificação para o 
efeito.  
5 - […]. 
6 - […]. 
7 - […].” 
Confrontando o regime anterior (RGIT) com aquele 
que entrou em vigor n transacto dia 1 de Janeiro para 
que se verifique um crime de abuso de confiança fiscal 
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ou um crime de abuso de confiança à Segurança Social 
é sempre necessário, para além do decurso do prazo 
de 90 dias sobre o termo do prazo legal da entrega d 
prestação, existir o não pagamento na sequência de 
uma notificação para que agente, em 30 dias, proceda 
ao pagamento da prestação comunicada à Segurança 
Social (neste caso), acrescida de juros e o valor da 
coima aplicável.  
Daqui se infere que só o pagamento da prestação 
comunicada à administração fiscal ou à Segurança 
Social, acrescida de juros e o valor da coima aplicável, 
poderá determinar a extinção do procedimento 
criminal.  
Assim sendo, e porque não se encontra demonstrada 
nos autos essa notificação, determino a notificação dos 
arguidos para, querendo, no prazo de 30 dias, 
procederem ao pagamento da prestação em falta à 
Segurança Social, acrescida de juros e da coima 
aplicável que se fixa pelo mínimo legal.  
Comunique à Segurança Social do Norte o teor do 
presente despacho.  
D.N.  
 
Na sentença recorrida, foram dados como provados os 
seguintes factos: 
 
1 - A sociedade “C………., Lda” possui como objecto a 
actividade de indústria e comércio de bilhares.  
2 - Pessoa colectiva constituída em 1991, veio desde 
então a desenvolver essa actividade económica a 
partir das instalações que constituem a sua sede, na 
área desta comarca.  
3 - A referida sociedade identifica-se junto da 
Segurança Social como contribuinte com o nº ……… .  
4 - O arguido B………. foi, desde a constituição da 
referida sociedade e até ao ano 2000, o único gerente 
da mesma.  
5 - Nessa qualidade, o arguido conhecia as obrigações 
legais que impendiam sobre a sociedade que geria, em 
especial no que concerne ao pagamento das 
remunerações aos seus trabalhadores ou a si próprio, 
sabendo, designadamente, que do total das 
remunerações pagas pela sociedade deveria ser 
efectuada declaração ao Centro Regional de Segurança 
Social da área, até ao dia 15 de cada mês 
subsequente ao do pagamento dos salários, 
acompanhada do valor neles descontado a título de 
contribuições para a Segurança Social, 
correspondendo a 11% ou a 10%, respectivamente, 
consoante se tratasse de remunerações pagas aos 
trabalhadores dependentes ou aos membros dos 
órgãos sociais.  
6 - Ora, apesar de ter providenciado regularmente 
pela atempada declaração das retribuições pagas e de 
não ter disponibilizado aos trabalhadores ou a si 
próprio - enquanto gerente - a totalidade dessas 
retribuições, mas apenas os valores que resultavam da 
dedução dos impostos e das contribuições para a 
Segurança Social na proporção já referida, em data 
concretamente não apurada, mas sempre situada 
antes de meados de Janeiro de 1998, decidiu o 
arguido B………. e assim o determinou que, doravante, 
não se procederia à remessa das contribuições 
deduzidas aos vencimentos pagos pela sociedade, ao 
competente organismo da Segurança Social.  
7 - Assim, actuando em nome, no interesse e em 
proveito da referida sociedade ou em benefício 
próprio, em execução dessa resolução que fez 
prolongar no tempo, o arguido B………. determinou a 
dedução aos salários efectivamente pagos aos 
trabalhadores e a si mesmo enquanto gerente, a título 
de contribuições devidas à Segurança Social, das 
seguintes quantias - mantendo-as à sua disposição -, 
nos períodos de tempo que a seguir se referem:  
Ano Mês Valor da apropriação (unidade monetária 
actualizada €)  
1997 Dezembro 480,96  
1998 Janeiro 250,76  

Fevereiro 250,76  
Março 253,18  
Abril 253,18  
Maio 239,67  
Junho 207,09  
Julho 368,84  
Agosto 253,18  
Setembro 253,18  
Outubro 246,34  
Novembro 203,79  
Dezembro 367,19  
1999 Janeiro 203,79  
Fevereiro 253,18  
Março 255,81  
Abril 255,81  
Maio 255,81  
Junho 255,81  
Julho 421,84  
Agosto 255,81  
Setembro 255,81  
Outubro 206,43  
Novembro 206,43  
Dezembro 323,08  
Valor Total: 6777,73  
8 - O arguido, bem como a sociedade de que é 
gerente, não procedeu à regularização dos 
pagamentos em falta dentro dos 90 dias subsequentes 
ao termo de cada uma das datas limite para a entrega 
das referidas contribuições, persistindo em dívida para 
com a Segurança Social, até ao presente, o valor 
global de € 6.777,73.  
9 - O volume de negócios alcançado pela sociedade 
arguida durante o período em apreço disponibilizou 
alguns meios financeiros susceptíveis de permitir o 
pagamento das contribuições à Segurança Social, 
sendo certo que, nesse lapso de tempo, foram sendo 
realizados os pagamentos de salários e a fornecedores 
da empresa.  
10 - O arguido agiu de forma livre e consciente, em 
nome e no interesse da sociedade “C………., Lda”, bem 
sabendo que as quantias pecuniárias que descontava 
das remunerações próprias e dos trabalhadores desta 
sociedade, enquanto entidade empregadora e em 
cumprimento das normas legais que o Estado definiu a 
título de contribuição para a Segurança Social, a esta 
deviam ser entregues juntamente com as 
correspondentes folhas de remunerações e que, 
agindo diferentemente, ou seja, decidindo conservar 
para si ou para a sociedade arguida os montantes em 
causa, determinava prejuízo patrimonial à Segurança 
Social, actuação que fez perdurar no tempo e pela 
qual foi o efectivo responsável e decisor.  
11 - Conhecia o arguido o carácter proibido e punível 
desse seu comportamento.  
12 - Os arguidos não procederam ao pagamento das 
referidas cotizações devidas à segurança social, até à 
presente data. 
13 - No dia 22 de Março de 2004 a sociedade “C………., 
Lda.” e o seu legal representante B………. foram 
notificados da existência de divida à segurança social 
referente aos períodos e montantes descriminados nos 
autos respeitantes às cotizações retidas na fonte 
correspondentes aos salários pagos aos seus 
trabalhadores naqueles períodos e para procederem ao 
seu pagamento voluntário conforme notificação de fls. 
160 cujo teor se dá por integralmente reproduzido. 
14 - Actualmente a sociedade arguida encontra-se 
encerada, tendo cessado a laboração por diminuição 
de encomendas e dos lucros. 
15 - No período a que se reportam os autos a 
sociedade arguida atravessou dificuldades económicas 
traduzidas na diminuição das encomendas, devido ao 
mercado do fabrico e comercialização dos bilhares ser 
fortemente concorrencial, dotado de um número 
excessivo de empresas do ramo.  
16 - As instalações onde a sociedade arguida teve a 
sua sede e fábrica eram arrendadas. 
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17 - Em 27 de Abril de 1994 foram penhoradas no 
âmbito de execução fiscal máquinas e utensílios 
existentes na sede da sociedade arguida. 
18 - Em 4/4/95 foi penhorado o direito ao trespasse e 
arrendamento da sociedade arguida no âmbito de 
execução fiscal. 
19 - No período a que se reportam os autos a 
sociedade laborava, os salários dos trabalhadores 
eram pagos e as despesas correntes para garantir a 
laboração asseguradas. 
20 - O arguido é casado, tem um filho maior que não 
está a seu cargo, exerce a actividade de marceneiro, 
aufere mensalmente € 650, a mulher é doméstica e 
não aufere qualquer rendimento, reside em casa 
arrendada com o que despende mensalmente € 
311,75. 
21 - Tem como habilitações literárias a 4ª classe. 
22 - Os bens da casa de habitação do arguido foram 
penhorados, em processo de execução pendente na .ª 
Vara Mista desta comarca, conforme documento de fls. 
328 a 333. 
23 - Com referência ao ano fiscal de 2003, não consta 
qualquer declaração de rendimentos sujeitos a IRS em 
nome de B………., nem que possua rendimentos que 
obriguem à sua apresentação, conforme declaração de 
fls. 334 e 335. 
24 - O arguido é pessoa estimada e considerada por 
aqueles que com ele convivem.  
25 - Ao arguido não são conhecidos antecedentes 
criminais. 
 
Foram considerados como não provados os seguintes 
factos: 
 
a) A esposa do arguido B………., E………., nunca auferiu 
qualquer quantia a título de remuneração, seja como 
trabalhadora, seja como gerente da sociedade 
arguida, “C………., Lda”. 
b) O arguido B………. não deduziu ou determinou a 
dedução aos salários efectivamente pagos aos 
trabalhadores da sociedade arguida e a si mesmo 
enquanto gerente, a título de contribuições devidas à 
Segurança Social, das quantias supra referidas, nem 
as manteve à sua disposição.  
c) Em consequência das dificuldades económicas os 
salários dos trabalhadores não eram pagos 
mensalmente e de forma regular, mas, mediante 
entregas por conta, e apenas quando entrava dinheiro.  
d) No período a que se reportam os autos a retribuição 
do gerente não era satisfeita. 
Não se provaram outros factos que não se mostrem 
descritos como provados ou não provados. 
 
A motivação da decisão foi explicada como segue: 
 
O tribunal formou a sua convicção a partir de toda a 
prova produzida em audiência, devidamente 
documentada, depois de criticamente analisada à luz 
das regras de experiência comum.  
Assim, foram valorados os depoimentos das 
testemunhas: 
- F………., Técnica Superior do ISS que elaborou o 
mapa de valores junto aos autos, analisou as 
declarações de remuneração remetidas pela sociedade 
e constatou que, pese embora das mesmas constasse 
o desconto obrigatório das quotizações para a 
segurança social, esses montantes nunca foram 
entregues, encontrando-se ainda em dívida; 
- G………., Assessor economista do ISS, que efectuou a 
análise da declaração fiscal da empresa respeitante ao 
ano de 1998 de onde resulta, como referiu, que a 
empresa apresentou um volume de negócios de cerca 
de vinte e um mil contos, efectuou compra de 
mercadorias no valor de cerca de dez mil contos e 
suportou custos, de electricidade, água, telefone e 
rendas no valor de cerca de quatro mil contos, 
declarou as remunerações pagas aos seus 
trabalhadores, donde concluiu que dispôs de meios 

financeiros para proceder ao pagamento das 
quotizações devidas à segurança social; 
- D………., motorista e funcionário da sociedade desde 
a sua constituição até, pelo menos, ao final do ano de 
1999 (até Dezembro de 1999 foi funcionário da 
empresa), referiu ser o arguido o gerente da mesma e 
responsável pelo pagamento dos salários e bem assim 
pelas encomendas, despesas e todas as questões 
relacionadas com o giro normal da empresa. Mais 
referiu que, durante o período em que ali prestou 
serviço, a empresa sempre laborou, os salários eram 
pagos, pese embora nem sempre no mesmo dia do 
mês, devido às dificuldades financeiras que, 
entretanto, se começaram a fazer sentir, fruto da 
diminuição das encomendas e da concorrência de 
outras empresas que prestavam os mesmos serviços a 
preços inferiores. Declarou ainda que nunca teve 
salários em atraso e sempre recebeu a sua 
remuneração, que a empresa tinha máquinas e 
encomendas e que, no exercício das suas funções, 
entregava as encomendas e recebia dos clientes o 
respectivo pagamento que entregava ao arguido; 
- H………., vizinho do arguido há 10 anos, abonou o seu 
comportamento e depôs ainda quanto às suas actuais 
condições de vida. 
No que à prova documental concerne o tribunal 
valorou o teor das folhas de remuneração relativas aos 
salários dos trabalhadores da empresa juntas a fls. 28 
a 51 e 67 a 92, da certidão da Conservatória do 
Registo Comercial junta a fls. 99 a 102 e 369 a 364, 
das declarações fiscais e documentos fiscais de fls. 
165 a 182, dos mapas de valores de fls. 20 a 23 e 63 
a 66, da notificação efectuada pela segurança social 
aos arguidos comunicando a existência das dividas e 
concedendo prazo para o seu pagamento junta a fls. 
160 e do teor dos autos de penhora de fls. 325, 326, 
328 a 330, do documento de fls. 327, recibo de renda, 
de fls. 331 a 333 e do teor da certidão emitida pelas 
finanças a fls. 334 e 335, relativa à situação fiscal do 
arguido no ano de 2003. 
Relativamente à ausência de antecedentes criminais o 
tribunal valorou o teor do certificado do registo 
criminal de fls. 382. 
Quanto às condições de vida do arguido foram 
valoradas as declarações que prestou já que, 
relativamente aos factos que lhe vinham imputados, 
usou da faculdade conferida por lei de, sobre eles, não 
prestar declarações. 
Perante a prova documental e testemunhal produzida 
para o tribunal não restaram quaisquer dúvidas de que 
o arguido exercia a gestão da empresa e que a 
empresa, no período a que se reportam os autos, 
detinha os meios económicos indispensáveis ao 
pagamento das prestações devidas à segurança social, 
só não os efectuando porque entendeu o arguido, 
aplicar esses valores em proveito da empresa.  
Os factos não provados assim se consideraram por se 
mostrarem em contradição com os factos provados e, 
quanto a eles, não ter sido produzida prova que os 
corroborasse. 
 
3. O Direito 
O âmbito do recurso é delimitado pelas conclusões 
extraídas pelo recorrente da respectiva motivação, 
sendo apenas as questões aí sumariadas as que o 
tribunal de recurso tem de apreciar[1], sem prejuízo 
das de conhecimento oficioso, designadamente os 
vícios indicados no art. 410º nº 2 do C.P.P.[2]. 
No caso dos autos, face às conclusões da motivação 
do recurso, são as seguintes as questões submetidas à 
nossa apreciação: 
- descriminalização operada pela Lei nº 53-A/2006 das 
condutas praticadas anteriormente e que integravam 
os crimes de abuso de confiança previstos e punidos 
no RGIT; 
- (im)possibilidade de o tribunal efectuar a notificação 
a que alude a al. b) do nº 4 do art. 105º do RGIT e 
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imprescindibilidade de nela serem concretizadas as 
importâncias a pagar; 
- contradição insanável entre os pontos 4 e 5 dos 
factos provados e a al. a) dos não provados e erro de 
julgamento ao não se dar como provado que a esposa 
do recorrente não era gerente da sociedade arguida; 
- erro de julgamento relativamente aos pontos 6 a 12 
inclusive e 19 dos factos provados e às als. b), c) e d) 
dos não provados; 
- violação do disposto no art. 355º nº 1 do C.P.P. ao 
valorarem-se documentos que não foram produzidos 
ou examinados na audiência de julgamento; 
- prescrição do procedimento criminal; 
- verificação de causa que exclui a culpa (estado de 
necessidade desculpante). 
A ordem seguida no conhecimento destas questões 
será alterada de acordo com a respectiva precedência 
lógica. 
 
3.1. Começaremos pela primeira questão acima 
enunciada, que se prende com as alterações que o art. 
95º da Lei nº 53-A/2006 de 29/9 (OE para 2007) 
introduziu ao art. 105º do RGIT (Lei nº 15/2001 de 
5/6), sustentando o recorrente que com a nova 
redacção dada ao nº 4 deste preceito os factos 
previstos nos nºs 1 a 3 do mesmo passaram a ser 
apenas contra-ordenação e, por isso, operou-se uma 
verdadeira descriminalização do tipo-de-ilícito neles 
previsto. 
 
Com as alterações introduzidas pelo art. 95º da Lei nº 
53-A/2006, o nº 4º do art. 105º do RGIT (cuja 
redacção original, vigente à data da prática dos factos, 
era a seguinte: “Os factos descritos nos números 
anteriores só são puníveis se tiverem decorrido mais 
de 90 dias sobre o termo do prazo legal de entrega da 
prestação.”) passou a ter a seguinte redacção: 
“Os factos descritos nos números anteriores só são 
puníveis se: 
a) Tiverem decorrido mais de 90 dias sobre o termo do 
prazo legal de entrega da prestação;  
b) A prestação comunicada à administração tributária 
através da correspondente declaração não for paga, 
acrescida dos juros respectivos e do valor da coima 
aplicável, no prazo de 30 dias após notificação para o 
efeito.” 
O disposto no nº 4 do referido art 105º é aplicável ao 
crime de abuso de confiança contra a segurança social 
pelo qual o recorrente foi condenado, por força do 
disposto no nº 2 do art. 107º do RGIT. 
A relevância do acrescento contido naquela al. b) e as 
consequências que dele resultam para os processos 
que já anteriormente se encontravam pendentes foi 
amplamente debatida na jurisprudência e na doutrina, 
merecendo diferentes respostas de acordo com a 
forma como é configurada, em termos dogmáticos, a 
nova exigência de notificação dela constante (condição 
de punibilidade, condição de procedibilidade, causa de 
exclusão da punição). Consensual a todos os 
entendimentos que se foram consolidando era, 
apenas, que a questão só se coloca relativamente aos 
casos em que foi feita a declaração do montante do 
imposto devido ou das contribuições devidas embora 
sem a entrega do respectivo montante (como sucede 
no caso de que nos ocupamos), estando excluídos 
aqueles em que o sujeito passivo omite tal declaração. 
Esta querela mostra-se ultrapassada com o Ac. STJ nº 
6/2008 de 9/4/08 (D.R. I série de 15/5/08) que fixou 
a seguinte jurisprudência uniformizadora: 
“A exigência prevista na alínea b) do n.º 4 do artigo 
105.º do RGIT, na redacção introduzida pela Lei n.º 53 
-A/2006, configura uma nova condição objectiva de 
punibilidade que, por aplicação do artigo 2.º, n.º 4, do 
Código Penal, é aplicável aos factos ocorridos antes da 
sua entrada em vigor. Em consequência, e tendo sido 
cumprida a respectiva obrigação de declaração, deve o 
agente ser notificado nos termos e para os efeitos do 

referido normativo [alínea b) do n.º 4 do artigo 105.º 
do RGIT].” 
Não invocando o recorrente, nem vislumbrando nós, 
quaisquer argumentos que não hajam sido ponderados 
nesse acórdão uniformizador, temos de concluir que a 
conduta praticada pelo recorrente não se mostra 
descriminalizada e que a mesma só não seria punível 
se, efectuada a notificação a que alude aquela norma, 
tivesse havido, dentro do prazo de 30 dias a contar da 
mesma, pagamento das quantias também nela 
referidas. Ora, esse pagamento não ocorreu, não 
obstante o recorrente ter sido notificado para o fazer 
(quanto à regularidade e validade dessa notificação, 
adiante nos pronunciaremos), pelo que é forçoso 
concluir que a sua conduta se não encontra 
descriminalizada.  
 
3.2. Sustenta o recorrente que o crime se consumou 
em 15/4/98 e, por terem decorrido mais de 5 anos 
sobre essa data, o procedimento criminal se extinguiu 
por efeito da prescrição. Trata-se de questão que 
também já havia suscitado na contestação que fez 
juntar aos autos e que já havia sido decidida, em 
sentido negativo, por despacho proferido em 19/4/07 
(posteriormente à data em que foi interposto o recurso 
interlocutório) e relativamente ao qual o ora 
recorrente não reagiu. Veio repristiná-la no recurso da 
decisão final baseando-se agora no facto de esta ter 
decidido que o recorrente praticou um único crime, 
assim introduzindo uma alteração na qualificação 
jurídica dos factos, já que lhe vinha imputada a prática 
do mesmo ilícito criminal mas na forma continuada. 
Vejamos se dessa alteração se pode retirar 
fundamento para alterar o decidido quanto a esta 
questão, ou mesmo se, com o tempo que entretanto 
decorreu, o prazo prescricional se completou. 
Os crimes de abuso de confiança previstos no RGIT 
são inequivocamente crimes omissivos, e crimes 
omissivos próprios, de mera actividade negativa, já 
que é com a mera inacção que o crime se consuma. 
Em ordem a determinar o momento em que se 
consideram consumados os crimes desta natureza, há 
que ter em atenção o nº1 do art. 5º do RJIFNA, que 
dispunha que “as infracções fiscais consideram-se 
praticadas no momento (…) em que o agente actuar, 
de harmonia com os princípios constantes do Código 
Penal (…)”. Por seu turno, o art. 3º deste último 
diploma estabelece que “o facto considera-se praticado 
no momento em que o agente actuou ou, no caso de 
omissão, deveria ter actuado (…)”. Regra esta que o 
RGIT manteve, ao estatuir no nº 1 do seu art. 5º que 
“as infracções tributárias consideram-se praticadas no 
momento (…) em que (…) o agente actuou, ou, no 
caso de omissão, devia ter actuado (…)”. 
Logo, o momento relevante é aquele em que o agente 
devia ter actuado, no caso o momento em que o 
recorrente devia ter efectuado a entrega das 
contribuições devidas. 
Ora, como resulta dos factos que se vieram a 
considerar como provados, as sucessivas faltas de 
entrega das contribuições devidas, embora presididas 
por uma única resolução, prolongaram-se no tempo 
por mais de 2 anos, sendo que o prazo para a última 
entrega terminava no 15 de Janeiro de 2000 (tendo 
em conta que se reportava à contribuição referente ao 
mês de Dezembro de 1999 e que a lei estabelece que 
a respectiva entrega deve ser feita até ao dia 15 do 
mês seguinte àquele a que diga respeito). 
Assim, é esta a data relevante para determinar o 
momento a partir do qual o crime se deve considerar 
consumado para efeitos de início de contagem do 
prazo prescricional. E, para este efeito, valem aqui as 
considerações expendidas no despacho recorrido 
acerca do diferimento do momento da consumação, 
por inclusão do prazo de 90 dias durante o qual o 
procedimento criminal se não pode iniciar (pois que 
não faria sentido que a prescrição começasse a correr 
antes de este se poder iniciar) . 
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Chegamos, assim, à conclusão de que a alteração 
operada ao nível da qualificação jurídica não tem, no 
caso, reflexos ao nível da determinação do momento 
da consumação relevante para a contagem da 
prescrição. E que é o dia 15/4/00. 
Vejamos, então, se entretanto o prazo se completou. 
O prazo prescricional aplicável é o de 5 anos (quer se 
considere o RJIFNA ou o RGIT - cfr. nº 1 do art. 15º 
do primeiro e nº 1 do art. 21º do segundo). 
As regras e causas respeitantes à interrupção e 
suspensão deste prazo são, (para além de algumas 
específicas) as que vêm estabelecidas no C. Penal (cfr. 
nº 1 do art. 4º do RJINA e nº 4 do art. 21º do RGIT). 
Iniciando-se o mesmo desde o dia em que o facto se 
consumou (cfr. nº 1 do art. 119º do C. Penal), 
terminaria em 15/4/2005. 
No entanto, sofreu interrupções e esteve suspenso: 
- interrompeu-se em 22/3/2004 (quando o recorrente 
foi constituído como arguido – cfr. fls. 161) e em 
4/1/05 (quando foi notificado da acusação – cfr. fls. 
228); 
b) suspendeu-se a partir de 4/1/05 (com a notificação 
da acusação) 
Depois de cada interrupção, começa a correr novo 
prazo de prescrição (nº 2 do art. 121º do C. Penal) 
A suspensão, quando o procedimento criminal se 
encontra pendente a partir da notificação da acusação, 
não pode ultrapassar 3 anos, voltando a correr a partir 
do dia em que cessar a causa da suspensão (nºs 2 e 3 
do art. 120º do C. Penal). 
Não obstante, “a prescrição do procedimento criminal 
tem sempre lugar quando, desde o seu início e 
ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o 
prazo normal acrescido de metade (cfr. nº 3 do citado 
art. 121º). 
Assim, pela aplicação desta regra, o prazo 
prescricional (o de 5 anos fixado na lei), nos casos em 
que a suspensão não pode ultrapassar 3 anos, sempre 
se completa ao cabo de 10 anos e 6 meses (5 anos do 
prazo normal + 2 anos e 6 meses correspondentes à 
sua metade + 3 anos de suspensão). 
Ora, nem decorreram 5 anos entre cada uma das 
datas acima referidas, nem à presente data 
decorreram 10 anos e 6 meses sobre aquela em que o 
crime se consumou. 
Donde se conclui que o procedimento criminal não se 
mostra prescrito. 
 
3.3. O recorrente defende que jamais poderia ser o 
tribunal a mandá-lo notificar para os efeitos previstos 
na al. b) do art. 105º do RGIT. E que, ainda que assim 
não fosse, o despacho recorrido sempre seria nulo por 
tal notificação não concretizar as importâncias (de 
juros e de coima) a pagar. 
 
A primeira destas questões prende-se com a 
determinação de qual a entidade que tem competência 
para efectuar a notificação a que o normativo acima 
referido alude e não é nova, tendo vindo a ser alvo de 
várias decisões dos tribunais superiores.  
Adiantamos desde já que estamos com a corrente que 
pensamos ser a maioritária e que entende que, pelo 
menos no caso em que os processos pendentes já 
tinham transitado para fase subsequente ao inquérito 
no momento em que entrou e vigor a alteração 
legislativa que veio estabelecer aquela notificação 
(como sucede no presente caso, em que já se tinha 
aberto, com o recebimento da acusação por despacho 
proferido em 4/2/05, a fase de julgamento), é 
indiferente que seja o tribunal a efectuá-la ou a 
solicitar à administração fiscal ou à segurança social 
(conforme seja o caso) que o faça[3]. E isto porque, 
desde logo, a lei nada diz sobre quem deve efectuar a 
notificação em causa. É possível que, neste caso como 
em outros, o legislador não tenha previsto as 
perplexidades e divergências que a alteração ao nº 4 
daquele art. 105º iria causar, em particular no que 
concerne aos processos que já se encontravam 

pendentes à data da sua entrada em vigor, não tendo 
cuidado de regular estas situações, seja através de 
comandos explícitos, seja através de normas 
transitórias. E, até, que tenha pressuposto como 
padrão para a previsão que fez ao criar a norma que 
ela se iria aplicar a processos iniciados a partir de 
então em que, pelo normal fluir dos mesmos, a 
notificação iria ser efectuada na fase inicial das 
investigações e, por isso, pela administração tributária 
ou pela segurança social, conforme a natureza das 
prestações devidas e declaradas, mas não entregues. 
Mas também se pode cogitar a hipótese de a omissão 
de regulamentação neste particular ter sido 
intencional, deixando em aberto a possibilidade de o 
tribunal decidir, nos casos em que o processo já se 
encontrasse em fases mais avançadas, se a devia 
efectuar ele próprio ou não. Sobretudo se tivermos em 
conta que, relativamente à notificação para fins 
similares estabelecida no nº 6 do mesmo preceito 
legal, vem expressamente estabelecido que ela é 
efectuada pela administração tributária (sê-lo-á pela 
segurança social quando em causa esteja o crime do 
art. 107º, já que a este também é aplicável o disposto 
naquele nº 6). E bem se compreende que assim seja, 
pois são estas entidades que efectuam as 
averiguações preliminares e é no decurso destas que 
se impõe determinar se os autos hão-de ou não 
prosseguir, sendo certo que o devedor pode provocar 
a extinção do procedimento criminal pelo pagamento 
das prestações ou contribuições em dívida, acrescidas 
de juros e coima dentro do prazo de 30 dias 
subsequente à notificação para efectuar tal 
pagamento. 
Seja como for, o certo é o que legislador se limitou a 
fazer depender a punibilidade dos crimes de abuso de 
confiança previstos no RGIT do não pagamento das 
prestações devidas e legais acréscimos em prazo 
contado a partir da notificação que para o efeito há-de 
ser feita ao agente do ilícito, sem definir quem a ela 
há-de proceder. Assim, onde a lei não distingue, não 
vemos como se possa defender que só a 
administração tributária ou a segurança social – e não 
o tribunal, quando os autos ultrapassaram a fase de 
inquérito – tenham competência para a efectuar. 
Em contrário também não nos parece colher o 
argumento de que só aquelas, e não este, estarão em 
condições de contabilizar devidamente os montantes 
que o agente responsável pelo seu pagamento é 
chamado a pagar para evitar ser criminalmente 
punido. Nada na lei nos permite concluir pela 
exigência acrescida de que o concreto montante em 
que as prestações, os juros e a coima a pagar se 
traduzem seja indicado na própria notificação. O que o 
legislador teve em vista, na prossecução de objectivos 
de política criminal e fiscal que visavam não só a 
diminuição de processos, mas sobretudo uma mais 
rápida e fácil arrecadação de receitas, foi, tão só, dar 
aos agentes devedores uma segunda oportunidade de 
efectuarem o pagamento das quantias devidas a cada 
um daqueles títulos, interpelando-os para o efeito, e 
oferecendo-lhes como contrapartida (caso 
correspondam positivamente a essa interpelação), a 
impunibilidade criminal das respectivas condutas. Ora, 
os devedores tributários que estejam interessados em 
fazê-lo dispõem de tempo mais do que suficiente para 
diligenciarem no sentido de, junto da entidade própria 
e que também é naturalmente aquela junto da qual o 
pagamento há-de ser efectuado, averiguarem o 
montante concreto e total que devem pagar, sendo 
certo que, pelo menos o montante das prestações ou 
contribuições já o saberão, além do mais porque já as 
declararam. E é evidente que, no caso de sentirem 
dificuldades em obter as informações necessárias 
junto daquelas entidades, sempre poderão transmiti-
las ao tribunal, que não deixará de providenciar para 
que daí não resulte prejuízo para aqueles que só não 
efectuem o pagamento atempado devido a falhas que 
não sejam da sua responsabilidade. 
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Em conclusão: nada na lei impõe que seja a 
administração tributária ou a segurança social a 
efectuar a notificação, nem impede o tribunal de a 
efectuar[4], assim como também nada impõe que a 
notificação contenha a concretização dos montantes 
que hão-de ser pagos a título de prestações ou 
contribuições, de juros ou de coima. 
Donde resulta não assistir razão ao recorrente. 
Refira-se, por último que a incorrecção que o 
recorrente veio apontar - já muito depois de ter 
interposto o recurso e apenas quando apresentou 
resposta ao parecer do Exmº Sr. PGA -, à notificação 
que lhe foi efectuada, por incluir na interpelação a 
coima indevidamente fixada pelo mínimo legal[5], 
nunca constituiria mais do que uma mera 
irregularidade, que não foi arguida nem no local 
próprio (em primeira linha, na 1ª instância), nem 
atempadamente (no prazo do nº 1 do art. 123º do 
C.P.P.), pelo que, a existir, já se encontraria há muito 
sanada. 
 
3.4. O recorrente defende que houve violação do 
disposto no art. 355º do C.P.P. por terem sido 
valorados documentos que não foram produzidos nem 
examinados na audiência de julgamento, referindo-se, 
em concreto, às folhas de remuneração juntas a fls. 
28 a 51 e 67 a 92, à certidão da CRC junta a fls. 99 a 
102 e 369 a 364, às declarações e documentos fiscais 
a fls. 165 a 182 e aos mapas de valores a fls. 20-23 e 
63-66. 
 
Muito embora o nº 1 do art. 355º do C.P.P. estabeleça 
que “não valem em julgamento, nomeadamente para 
efeito de formação da convicção do tribunal, quaisquer 
provas que não tiverem sido produzidas ou 
examinadas em audiência”, o nº 2 do mesmo preceito 
excepciona “as provas contidas em actos processuais 
cuja leitura em audiência seja permitida, nos termos 
dos artigos seguintes”. 
Assim, de acordo com o preceituado nestas normas, a 
regra é a de que as provas que podem ser objecto de 
valoração pelo tribunal são aquelas que forem 
produzidas na audiência de julgamento e aquelas que, 
embora produzidas noutro contexto, hajam nela sido 
examinadas. Desta forma se garante uma maior 
proximidade com a prova e a possibilidade de pleno 
exercício do contraditório. No entanto, a lei não faz 
depender a possibilidade de valoração de todas as 
provas não produzidas na audiência do seu efectivo 
exame durante esta, admitindo que aquelas que 
estejam documentadas nos autos (aos quais os 
sujeitos processuais têm acesso, podendo aperceber-
se da relevância probatória das mesmas, infirmá-las e 
contraditá-las), ainda que não sejam alvo de exame 
naquele momento processual, possam ser objecto de 
valoração. Ponto é que a leitura dos actos processuais 
onde se contêm não esteja abrangida pelas proibições 
que resultam dos arts. 356º e 357º do C.P.P. Parece-
nos ser esta a melhor leitura que resulta da 
interpretação conjugada dos nº 1 e 2 do preceito em 
referência e é também neste sentido que se vem 
inclinando a jurisprudência dos nossos tribunais 
superiores, na sequência do entendimento expresso 
por Maia Gonçalves[6]. Além de que, chamado a 
pronunciar-se, já o Tribunal Constitucional sufragou 
este entendimento[7], não considerando 
inconstitucionais os normativos do art. 355º em 
análise, interpretados no sentido de que os 
documentos juntos aos autos não são de leitura 
obrigatória na audiência de julgamento, considerando-
se nesta produzidos e examinados, desde que se trate 
de caso em que a sua leitura não seja proibida. 
 
Isto dito, verificamos que a generalidade dos 
documentos a que o recorrente alude e que o tribunal 
teve em devida conta na formação da convicção, 
aludindo-lhes expressamente na motivação da decisão 
de facto, já se encontravam juntos aos autos aquando 

da dedução da acusação e vêm aí indicados como 
meios de prova, sendo além disso alguns deles (pelo 
menos) assinados pelo próprio recorrente e todos 
indubitavelmente do seu conhecimento. Além disso, 
nada na lei obstava a que a leitura de qualquer deles 
pudesse ser feita durante a audiência. E, embora não 
tenham nela sido objecto de exame expresso, do teor 
de vários dos depoimentos percebem-se aqui e ali 
alusões aos mesmos. 
Donde concluímos que não houve qualquer indevida 
valoração dos documentos em questão, sendo que a 
apreciação dessas provas não se encontrava subtraída 
à regra do art. 127º do C.P.P. e da qual o tribunal 
recorrido fez o pertinente uso. 
 
3.5. O recorrente entende que o texto da decisão 
recorrida evidencia uma contradição insanável entre, 
por um lado, os pontos 4 e 5 dos factos provados e, 
por outro, a al. a) dos factos não provados. E isto 
porque foi dado como provado que o recorrente foi, 
desde a constituição da arguida sociedade e até ao 
ano de 2000, o único gerente da mesma, e como não 
provado que a esposa dele, E………. nunca auferiu 
qualquer quantia a título de remuneração, 
nomeadamente com gerente daquela sociedade. 
Neste particular entende ter havido, igualmente, erro 
de julgamento, já que devia ter sido dado como não 
provado que a referida E………., conquanto fosse sócia 
da sociedade arguida, nunca dela foi gerente, 
designadamente no período de Dezembro de 1997 a 
Dezembro de 1999, por tal resultar da certidão do 
registo comercial e do depoimento da testemunha 
D………. . 
Mais entende que em cada um dos montantes mensais 
discriminados no ponto 7 dos factos provados está 
indevidamente incluída uma verba correspondente ao 
desconto sobre uma inexistente remuneração como 
membro de órgãos sociais (MOE) que alegadamente 
seria auferida pela sua esposa. 
 
No nº 2 do art. 410º do C.P.P. vêm previstos três 
vícios da decisão (e não do julgamento), a saber a 
insuficiência para a decisão da matéria de facto 
provada, a contradição insanável da fundamentação 
ou entre a fundamentação e a decisão e o erro notório 
na apreciação da prova, que podem constituir 
fundamentos possíveis do recurso, mesmo nos casos 
em que a lei restrinja a cognição do tribunal de 
recurso a matéria de direito, e qualquer um deles tem 
de resultar do próprio texto da decisão recorrida - sem 
a consulta de outros elementos constantes do 
processo – por si ou conjugada com as regras da 
experiência comum. Por outro lado, “estes vícios não 
podem (…) ser confundidos com a divergência entre a 
convicção pessoal do recorrente sobre a prova 
produzida em audiência e a convicção que o tribunal 
firme sobre os factos, no respeito pelo princípio da 
livre apreciação da prova inscrito no artigo 127º do 
CPP. Neste aspecto, o que releva, necessariamente, é 
a convicção que o tribunal forme perante as provas 
produzidas em audiência, sendo irrelevante, no âmbito 
da ponderação exigida pela função do controlo ínsita 
na identificação dos vícios do artigo 410º, nº 2, do 
CPP, a convicção pessoalmente formada pelo 
recorrente e que ele próprio alcançou sobre os 
factos.”[8] 
No que concerne à contradição insanável da 
fundamentação ou entre a fundamentação e a decisão, 
este vício tanto pode existir ao nível da factualidade, 
como ao nível do direito que é apreciado na decisão 
proferida; pode reportar-se quer à fundamentação da 
matéria de facto, quer à contradição na matéria de 
facto com o consequente reflexo no fundamento da 
decisão de direito, quer aos meios de prova que 
serviram para formar a convicção do juiz. 
Há contradição insanável da fundamentação quando, 
fazendo um raciocínio lógico, for de concluir que a 
fundamentação leva precisamente a uma decisão 
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contrária àquela que foi tomada ou quando, de 
harmonia com o mesmo raciocínio, se concluir que a 
decisão não é esclarecedora, face à colisão entre os 
fundamentos invocados; há contradição entre os 
fundamentos e a decisão quando haja oposição entre o 
que ficou provado e o que é referido como fundamento 
da decisão tomada; e há contradição entre os factos 
quando os provados e os não provados se contradigam 
entre si ou de forma a excluírem-se mutuamente[9]. 
 
Feito o enfoque jurídico da questão, comecemos por 
relembrar os pontos relativamente aos quais o 
recorrente considera verificar-se a apontada 
contradição: 
4 - O arguido B………. foi, desde a constituição da 
referida sociedade e até ao ano 2000, o único gerente 
da mesma.  
5 - Nessa qualidade, o arguido conhecia as obrigações 
legais que impendiam sobre a sociedade que geria, em 
especial no que concerne ao pagamento das 
remunerações aos seus trabalhadores ou a si próprio, 
sabendo, designadamente, que do total das 
remunerações pagas pela sociedade deveria ser 
efectuada declaração ao Centro Regional de Segurança 
Social da área, até ao dia 15 de cada mês 
subsequente ao do pagamento dos salários, 
acompanhada do valor neles descontado a título de 
contribuições para a Segurança Social, 
correspondendo a 11% ou a 10%, respectivamente, 
consoante se tratasse de remunerações pagas aos 
trabalhadores dependentes ou aos membros dos 
órgãos sociais.  
a) A esposa do arguido B………., E………., nunca auferiu 
qualquer quantia a título de remuneração, seja como 
trabalhadora, seja como gerente da sociedade 
arguida, “C………., Lda”. 
Lidos e analisados os mesmos, não se detecta 
nenhuma contradição, e muito menos insanável. Uma 
coisa é figurar como gerente ou exercer a gerência, 
outra é ser remunerado como tal. O facto de se ter 
dado como provado que o recorrente era o único 
gerente da sociedade arguida não implica 
necessariamente que a sua esposa, ainda que não 
exercesse a gerência, não pudesse também ela ter 
sido remunerada a esse título. O que até nem é 
situação inédita. 
O que se regista, sim, é uma incorrecção perante a 
prova que foi produzida e que decorreu do facto de se 
ter transposto ipsis verbis para os factos não provados 
o que o recorrente havia alegado no art. 10º da sua 
contestação. É que, dos elementos de prova juntos 
aos autos resulta que a esposa do recorrente - ainda 
que pudesse não desempenhar efectivamente 
quaisquer funções na arguida sociedade e aí apenas se 
deslocasse de vez em quando para visitar o marido, no 
dizer da testemunha D………. - constava das folhas de 
remunerações apresentadas pelo próprio recorrente e 
juntas aos autos como “sócio” e como recebendo uma 
remuneração idêntica àquela que ele próprio auferia. 
Assim, o tribunal convenceu-se – de forma que não 
merece censura – que ela também auferia as quantias 
declaradas naquelas folhas como remuneração. Aliás, 
se não as auferia, porque carga de água o recorrente 
as teria declarado? É facto para o qual não se 
vislumbra nenhuma explicação – e o recorrente optou 
por também não a dar, remetendo-se ao silêncio, 
como é seu direito. Daí que o tribunal recorrido tenha 
dado como não provado que ela não auferiu qualquer 
quantia a título de remuneração, ao contrário do que 
havia sido alegado. O título a que auferiu tais 
remunerações é perfeitamente irrelevante para a 
decisão, já que o que apenas importava indagar era se 
ela as não auferia (caso em que as folhas de 
remunerações continham incorrecções com reflexos no 
montante das contribuições devidas) – e isso não ficou 
provado. Igualmente é totalmente carecido de 
interesse registar-se que ela nunca foi gerente da 

sociedade arguida, facto que não merece contestação 
mas que também é inócuo para a decisão da causa. 
Razões pelas quais falece mais este fundamento do 
recurso. 
 
3.6. Embora sustente ter havido erro notório na 
apreciação da prova, resulta evidente que o recorrente 
não pretendeu invocar o erro-vício, mas sim o erro de 
julgamento, e que, segundo ele, se verificou 
relativamente aos pontos 6, 7, 8 (quanto à expressão 
“persistindo em dívida para com a Segurança Social, 
até ao presente, o valor global de € 6.777,73”), 9, 10, 
11, 12 (quanto à expressão “cotizações devidas (…)”) 
e 19 dos factos provados e às als. b), c) e d) dos não 
provados. E isto porque, por um lado, a prova 
produzida a que o tribunal recorrido alude na 
fundamentação de facto, nomeadamente os 
depoimentos das testemunhas F………., G………. e 
D………. e a prova documental, não sustenta os factos 
dados como provados, enquanto que a prova dos que 
foram indevidamente considerados como não provados 
resulta do depoimento da testemunha D………. . 
 
Antes de procedermos à análise da prova produzida 
com o objectivo de determinarmos se ela consente a 
convicção formada pelo tribunal recorrido, há que 
salientar que “o Tribunal de segunda jurisdição não vai 
à procura de uma nova convicção, mas à procura de 
saber se a convicção expressa pelo Tribunal “a quo” 
tem suporte razoável naquilo que a gravação da prova 
pode exibir perante si”.[10]  
De facto, “o recurso da matéria de facto não visa a 
prolação de uma segunda decisão de facto, antes e tão 
só a sindicação da já proferida, e o tribunal de recurso 
em matéria de exame crítico das provas apenas está 
obrigado a verificar se o tribunal recorrido valorou e 
apreciou correctamente as provas”. [11]  
Ora, na apreciação da prova, vale a regra geral 
consagrada no art. 127º do C.P.P., de acordo com a 
qual a prova é apreciada segundo as regras de 
experiência[12] e a livre (mas não arbitrária, e 
necessariamente fundamentada) convicção do 
tribunal. Regra esta que comporta algumas excepções 
(cfr. arts. 84º, 169º, 163º e 344º do C.P.P.), 
integradas no princípio da prova legal ou tarifada, e 
está sujeita aos princípios estruturantes do processo 
penal, nomeadamente ao princípio da legalidade da 
prova (cfr. arts. 32º nº 8 da C.R.P., 125º e 126º do 
C.P.P.) e ao princípio “in dubio pro reo”. 
Assim, o tribunal de recurso só poderá censurar a 
decisão do julgador, fundamentada na sua livre 
convicção e assente na imediação e na oralidade, se 
se evidenciar que decidiu contra o arguido não 
obstante terem subsistido (ou deverem ter subsistido) 
dúvidas razoáveis no seu espírito ou se a solução por 
que optou, de entre as várias possíveis, é ilógica e 
inadmissível face às regras da experiência 
comum.[13].  
 
Vejamos, então, se a prova produzida e que foi levada 
em consideração pelo tribunal recorrido para formar a 
sua convicção lhe confere suficiente suporte ou se, ao 
invés, existem provas que impunham decisão diversa, 
como defendido pelo recorrente. Não sem antes 
referirmos que o juízo valorativo do tribunal não deve 
ser aferido apenas em relação a parte da prova, mas 
sim ao que emerge do seu conjunto, e não tem 
necessariamente de assentar na prova directa de um 
facto, podendo alicerçar-se na relacionação, lógica e 
conforme com as regras da experiência, de vários 
dados indiciários provados, concordantes e 
plenamente credíveis[14]. 
Ouvido o registo dos depoimentos prestados pelas 
testemunhas relativamente às quais se reportam as 
objecções do recorrente, é o seguinte o que, em 
resumo e com interesse, se colhe dos mesmos: 
- a testemunha F………., técnica superior na segurança 
social, afirmou não ter feito qualquer fiscalização à 
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sociedade arguida nem ter tido qualquer contacto com 
esta ou com o seu sócio-gerente, tendo apenas 
procedido à análise das declarações de remunerações, 
que se encontram juntas aos autos e que foram 
entregues pelo próprio contribuinte, nas quais este 
declara ter pago salários aos trabalhadores e 
descontado dos mesmos as quantias devidas à 
segurança social, bem como à análise da dívida no 
período de Dezembro de 1997 a Dezembro de 1999, 
tendo procedido ao respectivo cálculo; que, da análise 
daquelas declarações, concluiu que os salários foram 
efectivamente pagos, “só que não foram entregues as 
quantias à segurança social; entregava as declarações, 
mas não fazia acompanhar do respectivo pagamento”; 
que até àquela data todos os valores que vêm 
indicados na acusação “permanece tudo integralmente 
em débito”; 
- a testemunha G………., assessor economista da 
segurança social, afirmou ter apenas conhecimento 
documental da situação financeira da sociedade 
arguida e circunscrito à análise do ano de 1998, por só 
lhe terem sido remetidos os elementos a este 
respeitantes; que nesse ano aquela sociedade, embora 
tenha tido prejuízo a rondar os 3.700 contos, houve 
um mês em que teve um saldo bruto de cerca de 7 mil 
contos, que lhe permitia pagar as remunerações, no 
montante declarado de 6 mil contos; 
- a testemunha D………., que trabalhou para a 
sociedade arguida durante vários anos e até finais de 
1999, afirmou que quem geria aquela sociedade era o 
recorrente, que nunca viu mais ninguém a dar ordens, 
sendo ele que considerava como seu patrão; que 
antes de a empresa começar a trabalhar muito mal, 
sempre recebia o salário ao fim do mês, passando 
depois a recebê-lo “aos bocados (…) uns meses 20 
contos, outros meses 10, conforme”, nunca o 
recebendo “em cheio”; que de mês para mês as 
encomendas e os clientes começaram a desaparecer 
“e quando apareciam o dinheiro (…) era dividido um 
bocado por cada funcionário”, chegando-se por vezes 
ao fim de um mês sem o anterior estar 
completamente recebido; que nada sabe 
relativamente ao pagamento aos fornecedores, apenas 
que nos últimos 2 anos e meio que lá trabalhou “havia 
fornecedores que (…) começaram a não entregar o 
material que tinham”; que no último ano que lá esteve 
“houve lá algumas situações, houve corte de luz, 
agora da água não (…) deve ter sido por falta de 
pagamento (…) foi uns dias (…) agora a água, havia 
sempre”; que recebia o pagamento das encomendas e 
entregava-o à sociedade; que neste momento o 
recorrente não lhe deve nada e, quando saiu, “tinha 
algum dinheiro em atraso, prontos, praí um mês em 
atraso, depois, conforme ele foi arranjando algum 
dinheiro, entregou-me”; que, embora houvesse atraso 
no pagamento dos salários, eles iam sendo pagos; que 
na altura havia várias empresas no mesmo ramo, que 
utilizavam materiais de menor qualidade e praticavam 
preços irrisórios, dando origem a que a clientela 
baixasse drasticamente. 
Do teor destes depoimentos (aliás, os únicos que 
revelaram algum conhecimento dos factos que vinham 
imputados ao recorrente, pois a outra testemunha 
ouvida se limitou a falar sobre as condições de vida e 
o comportamento deste), conjugado com os elementos 
documentais juntos aos autos e expressamente 
mencionados na fundamentação de facto como tendo 
servido para alicerçar a convicção do tribunal, é, em 
primeiro lugar, legítimo concluir que o recorrente 
formulou o propósito que vem descrito no ponto 6 dos 
factos provados e que tal sucedeu antes da data em 
que passou a entregar as declarações de 
remunerações desacompanhadas dos meios de 
pagamento das contribuições devidas. Com efeito, o 
recorrente era o único gerente da sociedade arguida e 
a única pessoa que nela dava ordens, sendo também 
sobre ele que impendia a obrigação de apresentar 
aquelas declarações, proceder ao desconto das 

contribuições nos salários dos trabalhadores e fazer 
entrega do respectivo montante. Ora, se as 
declarações foram entregues e os descontos 
efectuados, mas as contribuições não foram pagas, é 
forçoso concluir que houve uma decisão nesse sentido. 
E quem a poderia ter tomado, se não o recorrente? A 
resposta a esta pergunta, na ausência de qualquer 
outra explicação plausível, só se pode colher nas 
regras da lógica e da experiência comum que no caso 
foram devidamente observadas. 
Em segundo lugar, é igualmente legítimo concluir que 
o recorrente procedeu de acordo com o que vem 
descrito no ponto 7. Que foi feita dedução aos salários 
do montante das contribuições devidas à segurança 
social e durante o período que vai de Dezembro de 
1997 a Dezembro de 1999 resulta das declarações 
apresentadas e subscritas pelo próprio recorrente. Não 
se conhece o destino concreto que o recorrente deu 
aos montantes em que elas se traduziram (ele, melhor 
que ninguém, o podia ter esclarecido, mas optou por 
fazer uso do direito ao silêncio), admitindo-se que, 
pelo menos parte, tenha sido destinado a fazer face a 
despesas resultantes da laboração da sociedade 
arguida, mas é inquestionável que só ele deles podia 
dispor. Logo, têm de ter ficado à sua disposição. 
Em terceiro lugar, o valor total das contribuições em 
dívida resulta da soma dos montantes que foram 
declarados e foi confirmado pela testemunha F………., 
que procedeu à análise das declarações e ao cálculo da 
dívida, tendo também afirmado de forma peremptória 
que o mesmo permanecia em dívida. Assim, e porque 
não foi produzida prova que infirmasse este 
depoimento, nomeadamente não foi provado (nem 
sequer alegado) que tivesse ocorrido pagamento total 
ou parcial da quantia em dívida, e sendo 
inquestionável que as contribuições eram devidas à 
segurança social, inexiste fundamento para alterar 
quer o ponto 8, quer o ponto 12. 
Em quarto lugar, nenhuma incorrecção se vislumbra 
ao dar-se como provada a matéria vertida no ponto 9. 
Se é certo que a sociedade arguida se debateu, 
particularmente nos anos em que as contribuições 
deixaram de ser entregues, com dificuldades 
económicas decorrentes da concorrência de outras 
empresas e da consequente quebra nas encomendas, 
também não é menos certo que durante esse período 
esteve em laboração, fez entrega de encomendas e 
recebeu o respectivo pagamento, foi pagando aos 
trabalhadores, embora com alguns atrasos, e 
necessariamente também aos fornecedores, pois de 
outra forma não teria condições para continuar a 
laborar. Ora, se teve meios financeiros para ir 
efectuando o pagamento dessas despesas, também 
poderia ter procedido (rectius, optado por proceder) 
ao pagamento das contribuições devidas, ainda que se 
admita que os meios de que dispôs não lhe 
permitissem efectuar simultaneamente o pagamento 
daquelas e destas. 
Em quinto lugar, também não nos parece susceptível 
de censura - e nenhuma em concreto lhe foi dirigida 
pelo recorrente - terem-se dado como provados os 
factos vertidos nos pontos 10 e 11. O recorrente agiu 
de forma livre, no interesse da sociedade arguida da 
qual era gerente, e não podia deixar de conhecer as 
obrigações a que, na qualidade de representante da 
entidade empregadora, estava sujeito, bem como da 
ilicitude da sua actuação ao deixar de as cumprir. 
Em sexto lugar, resulta inequivocamente dos 
documentos juntos aos autos e também do 
depoimento da testemunha D………. que, não obstante 
as dificuldades económicas com que se debatia e o 
acentuado decréscimo nas encomendas, a sociedade 
arguida continuou a laborar durante o período em que 
se registou a falta de entrega das contribuições, os 
salários aos trabalhadores foram sendo pagos, ainda 
que em várias parcelas e com alguns atrasos, e as 
despesas correntes para garantir a laboração 
asseguradas (recorde-se que água houve sempre e, 



Texto Integral 
Boletim nº 32 

 151 

quanto a energia eléctrica, houve apenas um corte 
temporário de alguns dias durante o ano de 1999, não 
sendo crível que o fornecimento se mantivesse 
durante 2 anos se se tivesse verificado falta de 
pagamento durante um período tão longo). Logo, 
também inexiste fundamento para alterar o ponto 19. 
Finalmente, e no que aos factos das als. b), c) e d) 
que foram dados como não provados concerne, as 
objecções do recorrente não colhem, manifestamente, 
quanto aos que constam das primeira e última 
daquelas alíneas. Quanto ao da al. b), não constitui 
mais do que a formulação negativa do que já havia 
sido feito constar dos pontos 6 e 7 dos factos 
provados; relativamente ao da al. c), nenhuma prova 
foi produzida que contrariasse o teor das declarações 
apresentadas pelo recorrente e com base nas quais é 
legítimo concluir que a retribuição ali aludida foi sendo 
paga. Já no que respeita aos factos vertidos na al. b), 
parece-nos inquestionável que a prova produzida 
impunha que os mesmos, pelo menos em parte, 
tivessem sido dados como provados. Isso mesmo 
resulta do depoimento da testemunha D………., cuja 
credibilidade em passo algum foi posta em causa, e 
que não se mostra contrariado por qualquer outro 
elemento de prova. Ora, de acordo com o que foi 
afirmado por esta testemunha, houve, devido às 
dificuldades económicas com que a sociedade arguida 
se debatia, atrasos no pagamento dos salários dos 
respectivos trabalhadores, aos quais foram sendo 
efectuadas entregas por conta e à medida que ia 
entrando dinheiro proveniente do pagamento das 
encomendas. Assim, existe fundamento para eliminar 
a al. c) dos factos não provados e para criar nos factos 
provados um novo número, o 20, com a seguinte 
redacção: 
“Devido às dificuldades económicas aludidas no ponto 
15, registaram-se alguns atrasos no pagamento dos 
salários dos trabalhadores, a quem iam sendo feitas 
entregas por conta à medida que ia entrando dinheiro 
proveniente do pagamento de encomendas.” 
Adiante-se, desde já, que esta alteração não implica 
qualquer alteração ao nível da decisão de direito que 
no caso foi proferida pelo tribunal recorrido. 
 
3.7. O recorrente defende, enfim, que, perante a 
factualidade provada constante dos pontos 14 a 18 
inclusive dos factos provados e das als. b), c) e d) dos 
que foram dados como não provados, mas que 
entende deverem ser considerados como provados, a 
situação concreta sempre seria de qualificar como de 
estado de necessidade desculpante prevista no nº 1 do 
art. 35º do C. Penal. 
 
A figura jurídica do estado de necessidade vem 
contemplada nos arts. 34º e 35º do C. Penal (diploma 
ao qual pertencerão os preceitos adiante citados sem 
menção especial), no primeiro revestindo a natureza 
de um verdadeiro direito de necessidade e 
constituindo causa de exclusão da ilicitude, e no 
segundo como mera causa de exclusão ou diminuição 
da culpa. 
Centraremos a nossa atenção naquele art. 35º, que 
regula o estado de necessidade desculpante invocado 
pelo recorrente. De acordo com o nº 1 deste preceito, 
“Age sem culpa quem praticar um facto ilícito 
adequado a afastar um perigo actual, e não removível 
de outro modo, que ameace a vida, a integridade 
física, a honra ou a liberdade do agente ou de terceiro, 
quando não for razoável exigir-lhe, segundo as 
circunstâncias do caso, comportamento diferente.” 
Esta norma reporta-se unicamente à defesa de bens 
jurídicos eminentemente pessoais, do agente ou de 
terceiro, e exige que o perigo que ameaça bens dessa 
natureza seja actual, que a conduta adoptada pelo 
agente seja o único modo de o remover, e que, 
segundo as circunstâncias do caso, não seja razoável 
exigir-lhe comportamento diferente. 

Para os casos em que não esteja em causa nenhum 
bem jurídico daquela natureza, rege o nº 2 do mesmo 
preceito: “Se o perigo ameaçar interesses jurídicos 
diferentes dos referidos no número anterior, e se 
verificarem os restantes pressupostos ali 
mencionados, pode a pena ser especialmente 
atenuada ou, excepcionalmente, o agente ser 
dispensado de pena.”. 
Ou seja, a defesa de bens ou interesses jurídicos que 
não os indicados no nº 1, ainda que verificados os 
requisitos exigidos por esta norma, não afasta a culpa 
do agente, mas apenas a mitiga, constituindo mera 
circunstância passível de atenuar especialmente a 
pena ou, em casos excepcionais, fundamento para que 
esta seja dispensada. 
 
Refira-se, em primeiro lugar, que na apreciação desta 
questão não podem ser levados em consideração os 
factos das als. b), e d), que, como vimos supra, se 
têm de considerar definitivamente como não provados.  
Mas, mesmo levando em consideração a alteração 
determinada relativamente à al. c), a conclusão a que 
chegamos não é diferente daquela a que chegou o 
tribunal recorrido no sentido de que não estão, no 
caso, verificados os pressupostos do estado de 
necessidade desculpante. 
Desde logo, o facto de não estar manifestamente em 
causa a defesa de bens eminentemente pessoais obsta 
a que a conduta do recorrente possa ser enquadrada 
na previsão do nº 1 do art. 35º do C. Penal. 
Mas tal conduta também não preenche a do nº 2 do 
mesmo preceito. 
De facto, se é certo que a arguida sociedade, da qual 
o recorrente era (o único) gerente, atravessou 
dificuldades económicas que vieram a culminar no seu 
encerramento, e até se admita (indo além do que foi 
dado como provado) que a actuação daquele, ao 
deixar de entregar as contribuições devidas e 
conservar para si ou para a sociedade os montantes 
em causa, possa ter tido em vista, pelo menos em 
parte, a defesa de interesses de natureza 
patrimonial/social (manter a laboração da sociedade e 
continuar a pagar os salários dos trabalhadores), 
sempre se teriam de considerar como não verificados 
os restantes pressupostos mencionados no nº 1 do 
citado art. 35º, para o qual o nº 2 remete, ou seja, 
que a conduta adoptada pelo recorrente para remover 
os perigos que ameaçavam a sobrevivência da 
sociedade de que era gerente fosse a única viável e 
capaz de os remover, e que, naquelas circunstâncias, 
não lhe fosse razoavelmente exigível outro 
comportamento. 
Donde, e sem necessidade de mais considerações, se 
conclua pela improcedência de mais este fundamento 
do recurso. 
 
4. Decisão 
Em face do exposto, decidem: 
a) eliminar a al. c) dos factos não provados e incluir 
nos factos provados um novo número, o 20, com a 
seguinte redacção: 
“Devido às dificuldades económicas aludidas no ponto 
15, registaram-se alguns atrasos no pagamento dos 
salários dos trabalhadores, a quem iam sendo feitas 
entregas por conta à medida que ia entrando dinheiro 
proveniente do pagamento de encomendas.” 
b) julgar improcedentes os recursos e manter, em 
tudo o mais, as decisões recorridas.  
O recorrente vai condenado a pagar 7 UC de taxa de 
justiça, sem prejuízo do apoio judiciário de que 
beneficia. 
 
Porto, 24 de Setembro de 2008 
Maria Leonor de Campos Vasconcelos Esteves (relatora 
por vencimento) 
João Albino Raínho Ataíde das Neves (relator vencido, 
c/ declaração de voto) 
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Maria do Carmo Saraiva de Menezes da Silva Dias (2ª 
adjunta, vencida nos termos da declaração de voto do 
Des. João Ataíde) 
José Manuel Baião Papão (Presidente da secção, c/ 
declaração de voto) 
 
______________________ 
[1] (cfr. Prof. Germano Marques da Silva, "Curso de 
Processo Penal" III, 2ª ed., pág. 335 e jurisprudência 
uniforme do STJ (cfr. Ac. STJ de 28.04.99, CJ/STJ, ano 
de 1999, p. 196 e jurisprudência ali citada). 
[2] Ac. STJ para fixação de jurisprudência nº 7/95, de 
19/10/95, publicado no DR, série I-A de 28/12/95. 
[3] cfr., entre outros, os Acs. RP 11/7/07, proc. nº 
0713147, 24/10/07, proc. nº 0713235, e 12/12/07, 
proc. nº 0744647, e RG 18/6/07, proc. nº 983/07-1. 
[4] Aliás, o Ac. TC nº 410/2008 de 31/7/08, publicado 
hoje mesmo na II série do D.R, sufragou a 
constitucionalidade deste entendimento. 
[5] No caso, a coima até nem seria aplicável/devida, 
mas, ainda que o fosse, o princípio da confiança 
obstaria a que o devedor pudesse ser prejudicado, no 
caso de efectuar o pagamento de quantia inferior à 
realmente devida, unicamente por esta lhe ter sido 
incorrectamente indicada, seja pelo tribunal, seja pela 
administração tributária ou pela segurança social. 
Sempre lhe teria de ser dada oportunidade para, em 
prazo suplementar, completar o pagamento. 
[5] cfr. anotações ao art. 355º, Código de Processo 
Penal, anotado e comentado, 12ª ed., págs. 667-668, 
onde vem citada diversa jurisprudência no mesmo 
sentido.  
Para além dos arestos ali mencionados, cfr., entre 
outros, os Acs. STJ 23/2/05, C.J. STJ, ano XIII, t. 1, 
pág. 210 e 4/7/07, proc. nº 07P2304.  
Em sentido contrário, Germano Marques da Silva, 
Curso de Processo Penal, III, pág. 235-236. 
[6] cfr. Ac. TC nº 87/99, de 9/2/99. 
[7] cfr. Ac. STJ 13/7/05, proc. nº 05P2122. 
[8] cfr. Simas Santos, Recursos em Processo Penal., 
5ª ed. págs. 63-64. 
[9] Ac. RC de 3/10/00, CJ., ano 2000, t. IV, pág. 28 
[10] cfr. Ac STJ 7/6/06, proc. 06P763. 
[11] As regras da experiência são “definições ou juízos 
hipotéticos de conteúdo genérico, independentes do 
caso concreto “sub judice”, assentes na experiência 
comum, e por isso independentes dos casos 
individuais em cuja observação se alicerçam, mas para 
além dos quais têm validade.” - cfr. Prof. Cavaleiro de 
Ferreira, “Curso de Processo Penal”, vol. II, pág. 300. 
[12] cfr. Ac. RC de 6/3/02, CJ, ano XXVII, t. II, pág. 
44, “Quando a atribuição de credibilidade a uma fonte 
de prova pelo julgador se basear em opção assente na 
imediação e na oralidade, o tribunal de recurso só a 
poderá criticar se ficar demonstrado que essa opção é 
inadmissível face às regras da experiência comum” 
[13] Conforme vem salientado no Ac. STJ 10/1/08, já 
acima citado, “«são admissíveis [em processo penal] 
as provas que não forem proibidas por lei» (art. 125.º 
do CPP), nelas incluídas as presunções judiciais (ou 
seja, «as ilações que o julgador tira de um facto 
conhecido para firmar um facto desconhecido»: art. 
349.º do CC). Daí que a circunstância de a presunção 
judicial não constituir «prova directa» não contrarie o 
princípio da livre apreciação da prova, que permite ao 
julgador apreciar a «prova» (qualquer que ela seja, 
desde que não proibida por lei) segundo as regras da 
experiência e a livre convicção do tribunal (art. 127.º 
do CPP). Não estaria por isso vedado às instâncias, 
ante factos conhecidos, a extracção – por presunção 
judicial – de ilações capazes de «firmar um facto 
desconhecido»”. 
 
_____________________ 
Voto de vencido: 
 
Considero que no caso em apreço a notificação a que 
alude a al. b) do n° 4 do Art. 105° do RGIT, foi feita 

com a referência a coima que não é devida e sem 
liquidação dos juros vencidos e das concretas quantias 
em dívida, traduzindo-se, assim, numa notificação 
(que além de conter indicações erradas) que não 
obedece à ratio do preceito e viola os direitos do 
arguido, por este ficar sem saber do que é 
concretamente notificado, o que tem a pagar para os 
factos não serem puníveis. 
Para além desta questão substantiva discordo da 
forma como foi obtida a maioria quanto ao objecto do 
recurso. 
 
Porto, 24 de Setembro de 2008 
João Albino Raínho Ataíde das Neves 
 
 
_________________________ 
Declaração de voto 
 
Votando em inteira conformidade com a Exmª 
Relatora, a presente declaração visa tão-somente 
esclarecer as razões de direito que, perante os dois 
votos discordantes, conduziram ao apuramento do 
vencido em conformidade com o disposto 
conjugadamente nos artigos 61º, 46º e 43º nº 1, al. 
c), da Lei nº 3/99 de 13/1 (Lei de Organização e 
Funcionamento dos Tribunais Judiciais). 
A decisão do recurso em apreço foi tomada com 
precedência de audiência, de acordo com o prescrito 
nos arts. 421º e segs. do Cód. Proc. Penal (a este 
diploma, na versão vigente aquando da prolação das 
decisões recorridas, se referem todos os normativos 
adiante citados sem outra menção), donde resulta que 
a mesma é presidida pelo presidente da secção, 
integrando este, assim, com o relator e dois adjuntos, 
o tribunal de julgamento do recurso. 
Segundo o nº 5 do art. 423º, são subsidiariamente 
aplicáveis as disposições relativas à audiência de 
julgamento em primeira instância. 
E, no art. 424º, sob a epígrafe «Deliberação», dispõe-
se: 
«1. Encerrada a audiência, o Tribunal reúne para 
deliberar. 
2. São correspondentemente aplicáveis as disposições 
sobre deliberação e votação em julgamento, tendo em 
atenção a natureza das questões que constituem o 
objecto do recurso.» 
Remete-se aqui, neste nº 2, para o que vem disposto 
no art. 365º, de cujos nºs 2 a 4 decorre que o 
presidente – no caso em apreço o presidente da 
secção – não apenas dirige a discussão (como nos 
julgamentos em conferência), mas também intervém 
sempre na deliberação e na subsequente votação, sem 
qualquer ressalva que não seja a de que “vota em 
último lugar”, assinando igualmente, sempre, a 
sentença/acórdão (v. os nºs 1 e 2 do art. 372º). 
Certo que o nº 5 do art. 365º dispõe, sem qualquer 
outra especificação, que “as deliberações são tomadas 
por maioria simples de votos”, preceito que não pode 
ser aplicado qua tale ao julgamento do recurso em 
audiência, na exacta medida em que, enquanto na 1ª 
instância é ímpar o número de julgadores (3 no 
tribunal colectivo, 7 no tribunal do júri), já na 2ª 
instância o tribunal de julgamento é constituído por 
um número par (o presidente da secção, o relator e 
dois juízes adjuntos). 
Ora, nada se dispondo expressamente na regulação 
legal da audiência na fase de recurso para a hipótese 
de haver empate na expressão de voto dos quatro 
juízes, verifica-se lacuna que carece de integração, já 
que é imperioso que para tal caso se defina o 
necessário vencimento para a prolação do acórdão. 
Segundo a disciplina inscrita no art. 4º, deve em 
primeira linha recorrer-se às disposições do Código de 
Processo Penal que puderem aplicar-se por analogia. 
E, nesta sede, temos como preceito mais próximo da 
hipótese em presença o nº 2 do art. 419º, 
precisamente na medida em que nele está ínsito que 
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ao voto do presidente da secção é conferido o valor de 
voto qualificado para determinar o vencimento da 
decisão – por dois votos, num universo de quatro 
juízes. 
E apenas nesta vertente esse nº 2 pode ser aplicado 
para integrar a apontada lacuna, porquanto o voto do 
presidente da secção nos julgamentos de recurso em 
audiência não há-de ser exercido só quando verificado 
determinado condicionalismo, como sucede nos 
julgamentos em conferência, mas sempre, em 
qualquer caso, como já acima se deixou sublinhado. 
Sendo que, conforme decorre da conjugação dos arts. 
61º, 46º nº 2, e 43º nº 1, al. d), da Lei nº 3/99, ao 
presidente da secção compete votar sempre que a lei 
o determine e assinar então o acórdão. 
Aliás, o apuramento do vencido por esta forma 
inscreve-se naquela que tenho por uma prática 
reiterada e sem desvios ao nível de ambas as secções 
criminais desta Relação. Do que acabo de afirmar 
temos uma boa ilustração nas notas I e II do muito 
recente acórdão de fixação de jurisprudência do S.T.J., 
publicado in D.R., I série – A, nº 150, de 5/8/2008, 
págs. 5235 e 5244. 
 
Porto, 24 de Setembro de 2008 
José Manuel Baião Papão 
(Presidente da 1ª secção criminal) 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6273 
 
 
Recurso n.º 4991/08-1 
Relator: Joaquim Correia Gomes; Adjunto: Jorge 
França. 
 

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

 
I.- RELATÓRIO. 
 
1.- Na Inquérito n.º …/08.9GDSTS dos Serviços do 
Ministério Público junto do Tribunal de Santo Tirso, ..º 
Juízo Criminal, em que são: 
 
Recorrente: Ministério Público. 
 
Recorrido/Arguido: B………. . 
 
foi proferida decisão em 2008/Mai./19, a fls. 28/29 
deste apenso que não julgou válido o despacho 
proferido pelo Ministério Público de sujeição dos autos 
a segredo de justiça. 
2.- O Ministério Público interpôs recurso deste 
despacho em 2008/Mai./28, a fls. 2-26 deste apenso, 
em que suscita a desaplicação, por 
inconstitucionalidade, da norma do n.º 3, parte final, 
do art. 86.º, do C. P. Penal, ou assim, não se 
entendendo, validada aquela determinação, 
concluindo: 
1.º – A Lei n.º 48/2007 de 29 de Agosto, com as 
alterações introduzidas na discussão na Assembleia da 
República, mudou radicalmente o paradigma anterior e 
constitucionalmente adequado no que se refere à 
conformação do segredo de justiça.  
2.º – Designadamente quando passou a dispor que, 
por regra, o inquérito é público, salvo decisão 
irrecorrível do juiz de instrução que ordene o segredo 
externo do processo e que no caso excepcional da 
determinação da submissão do segredo de justiça pelo 
M.º P.º., esta fica sujeita à validação pelo juiz de 
instrução. 
3.º – O segredo de justiça tutela(va) a integridade e a 
eficácia da investigação, do ponto de vista do CPP e do 

interesse público no exercício da acção penal que 
transporta, prescrevendo então (e agora) o n.º 1 do 
art. 355.º do CPP que «não valem em julgamento, 
nomeadamente para o efeito de formação da 
convicção do tribunal, quaisquer provas que não 
tiverem sido produzidas ou examinadas em 
julgamento»  
4.º – A exclusão da publicidade do processo preliminar 
(o segredo de justiça), num processo de natureza 
acusatória, mas nessa fase sujeita ao princípio do 
inquisitório, protegia, pois, do ponto de vista da 
estrutura, dos conceitos e dos fins, a investigação. 
5.º – E foi esse o sistema quando foi 
constitucionalizado expressamente o segredo de 
justiça, com a LC n.º 1/97, do segredo de justiça no 
n.º 3 do art. 20.º («3. A lei define e assegura a 
adequada protecção do segredo de justiça.»). Essa era 
a matriz do segredo de justiça ao tempo da sua 
constitucionalização. 
6.º – A adopção pela Lei n.º 48/2007 de um regime 
que só, por excepção, admite salvaguardar a 
relevância primordial da exclusão da publicidade para 
a integridade da investigação e que faz depender essa 
excepção não só do responsável funcionalmente pelo 
inquérito, o Ministério Público, com grave prejuízo da 
sua função constitucional mas sim pelo juiz de 
instrução, desenquadrado das suas funções de 
garantia e protecção de direitos fundamentais a que 
está vinculado, na procura de equilíbrio entre valores 
em conflito e que, portanto deveria estar afastado dos 
resultados da investigação, da sua eficácia, viola a 
adequada protecção do segredo de justiça (n.º 3 do 
art. 20.º) e a função constitucional do Ministério 
Público (art. 219.º) 
7.º – É, pois, a norma do n.º 3 do art. 86.º do CPP, 
inconstitucional por desrespeito do n.º 3 do art. 20.º 
da CRP, por não constituir adequada protecção do 
segredo de justiça, na medida em que faz depender a 
validade da sua determinação pelo Ministério Público 
da concordância do juiz de instrução, o que viola 
igualmente os art.ºs 219.º e 32.º, n.º 5 da CRP: o 
princípio do acusatório e o papel constitucional do 
Ministério Público. 
8.º – Deve, assim, desaplicar-se a parte final da 
norma do n.º 3 do art. 86.º do CPP, quando sujeita a 
validação pelo juiz da determinação pelo Ministério 
Público da aplicação ao processo do segredo de 
justiça, quando os interesses da investigação ou os 
direitos dos sujeitos processuais o justifiquem, por 
inconstitucional. 
9.º – Tratando-se de um inquérito por eventual crime 
de maus-tratos, em que o Ministério Público, em 
obediência a Directiva do Procurador-Geral da 
República, determinou a aplicação do segredo de 
justiça, não pode nem deve o Juiz de Instrução 
Criminal, sem mais, não validar essa determinação.  
10.º – Com efeito não pode ignorar as indicações 
sobre politica criminal constantes das Leis Lei n.º 
17/2006 de 23 de Maio e as funções que nesse âmbito 
atribui ao Ministério Público e ao Procurador-Geral da 
República e os objectivos, prioridades e orientações de 
política criminal para o biénio de 2007-2009 (Lei n.º 
51/2007), entre os quais se situa a prioridade e 
eficácia na investigação dos crimes de maus tratos e 
da promoção da protecção das vítimas especialmente 
frágeis. 
11.º – Assim, e a Directiva invocada pelo Ministério 
Público no despacho de aplicação do segredo de 
justiça, apresenta-se também, face às dificuldades 
criadas pela Lei n.º 48/2007, como um instrumento de 
concretização dos objectivos da politica criminal, 
estabelecidos para este biénio e não como um acto 
voluntarista, infundamentado e desproporcional, que a 
decisão recorrida pudesse ignorar, apesar do papel 
que desempenhara no falado despacho não validado. 
12.º – A Directiva teve em conta as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 48/207 em fase de 
investigação, que justificam, pelas implicações na 
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forma como o Ministério Público deverá dirigir o 
inquérito e exercer a acção penal, a adopção de 
orientações adequadas a garantir uma actuação 
uniforme desta magistratura, tendo em conta o seu 
carácter unitário e hierarquizado, designadamente 
quanto ao segredo de justiça quando visam, como no 
caso, crimes cuja investigação eficaz é prioritária, não 
só pelo perigo de reincidência que significam, como 
pelas lesões das vítimas vulneráveis, cuja protecção 
foi tida igualmente como prioritária. 
13.º – O Juiz de instrução criminal, ao validar ou não o 
segredo de justiça cuja aplicação foi determinada pelo 
Ministério Público, não pode deixar de ter presente que 
se trata exactamente de “validar” e não de 
“determinar” (o que já foi feito), o que postula 
atitudes e competências diferentes. 
14.º – Ao Ministério Público compete, apreciando os 
parâmetros legais e tendo presente que está num 
domínio e numa fase de investigação cuja condução 
lhe pertence, determinar se a aplicação do segredo de 
justiça é necessária à investigação, à protecção da 
vítima ou do arguido, e não é excessivamente 
onerosa. 
15.º – Ao juiz de instrução não compete, ao validar 
essa determinação substituir-se ao Ministério Público 
no juízo que a este cabe, mas com bom senso e 
parcimónia, verificar se do seu ponto de vista de juiz 
das liberdades, existem elementos concretos que 
permitam afirmar o carácter excessivamente gravoso, 
desproporcionado daquela determinação. 
16.º – Ora, a decisão recorrida extravasa esse 
controlo, substituindo-se à apreciação do Ministério 
Público, no seu próprio campo, sem tomar em 
consideração a Directiva invocada por este, e os 
objectivos da política criminal. 
17.º – Na verdade, a responsabilidade indeclinável do 
juiz de instrução tem a ver com o equilíbrio e a 
ponderação entre as exigências da investigação 
(aceitando, à partida, que essas exigências são como 
o Ministério Público as configura), por um lado, e o 
direitos de defesa do arguido, por outro lado; e não o 
juízo e ponderação a respeito dos interesses da 
investigação, por si só. 
18.º – Nessa ponderação entre os interesses da 
investigação encabeçados pelo Ministério Público e os 
direitos de defesa do arguido, deve ter em conta se 
está perante situações reais de perigo de lesão grave 
destes direitos, como acontece no caso de aplicação 
de medida de coacção de prisão preventiva, ou se não 
o sendo, os direitos de defesa do arguido têm um peso 
menor, por não comprometidos por espera por fases 
ulteriores do processo, essas sim já dominadas pelo 
princípio do contraditório. 
19.º – A decisão recorrida mostra-se insuficientemente 
fundamentada, pois funciona numa óptica reactiva de 
transferência de uma execução incomportável para o 
Ministério Público. Entrando num criticismo processual 
que lhe não cabe invadindo a função constitucional do 
Ministério Público.  
20.º – Por todas estas razões deveria o M.º Juiz a quo 
ter validado a determinação do Ministério Público de 
aplicar ao presente inquérito o segredo de justiça. 
3.- O despacho recorrido foi sustentado em 
2008/Jul./21, a fls. 133-142, do apenso, referindo-se 
em síntese: “Não se pode partir de certas situações de 
crime catálogo e de considerações abstractas e 
genéricas, teóricas mesmo, para se sujeitar a segredo 
de justiça um Inquérito e, em específico o presente 
Inquérito, devendo proceder-se a uma análise 
casuística; efectuada tal análise no caso dos autos, 
nada nos permite concluir pela necessidade ou 
adequação do despacho do Ministério Público, não 
estando o JIC limitado no despacho a proferir nos 
termos do art.º 86.º, n.º 3, parte final do Código de 
Processo Penal, não integrando esta norma qualquer 
inconstitucionalidade, antes sopesando de forma 
harmoniosa interesses e direitos constitucionais, não 
havendo, ainda, qualquer, diligência de Inquérito em 

curso cujo êxito dependa da manutenção dos autos 
em situação de segredo de justiça.” 
4.- Nesta Relação o Ministério Público emitiu parecer 
em 2008/Jul./29, a fls. 145-151, expressando a sua 
concordância com a substância da argumentação do 
recurso, aditando, no essencial, que o juiz de instrução 
sempre poderia inteirar-se convenientemente da 
matéria sob investigação para aferir da justificação ou 
não da vinculação destes autos ao segredo de justiça, 
não deixando de notar o pouco rigor legislativo da 
abrangência do conceito dos “interesses de 
investigação”, relembrando ainda o voto de vencido 
proferido no Ac. R. Porto de 2008/Mai./28. 
5.- Colheram-se os vistos legais, nada obstando que 
se conheça do presente recurso. 

* 
O objecto deste recurso relaciona-se com a 
inconstitucionalidade do art. 86.º, n.º 3, parte final, do 
Código Processo Penal e, caso assim não suceda, com 
a verificação dos pressupostos legais para a validação 
do decretamento do segredo de justiça. 

* 
* * 

II.- FUNDAMENTAÇÃO. 
1.- Circunstâncias a considerar. 
1.ª) O despacho do Ministério Público, na parte que 
aqui releva: 
“Atenta a determinação efectuada na Directiva de 
09.01.2008, definida por sua Excelência o Conselheiro 
Procurador-Geral da República (remetida com o Ofício-
Circular nº 5/2008, de 15/JAN/2008) no sentido de 
que “Sempre que esteja em causa investigação 
relativa aos crimes previstos no artigo 1º, alíneas j) a 
m) do Código de Processo Penal (…) O Ministério 
Público determinará, no início do inquérito, a sujeição 
deste a segredo de justiça…”, nos termos do disposto 
no artigo 86º, n.º 3, do Código de Processo Penal,  
Dado que o crime em investigação nestes autos (cfr. 
art. 210.º, n.º 1 do C. Penal) é punível com pena de 
prisão de até 8 anos, tratando-se, pois – atenta ainda 
a natureza dos bens jurídicos protegidos pela 
incriminação – da “criminalidade violenta” a que alude 
o art. 1.º, alínea j) do C.P.P. e atendendo à especial 
natureza do ilícito em questão, bem como ao facto de 
a actividade delituosa poder ainda encontrar-se em 
curso e ainda – especialmente – a natureza das 
diligências em curso e aquelas cuja realização se tem 
por provável, a publicidade destes autos seria 
altamente lesiva para os interesse da investigação, 
Determino a aplicação a estes autos do segredo de 
justiça – cfr. art. 86.º, n.º 3 do C.P.P.” 
2.ª) A decisão recorrida, na parte que aqui releva: 
“Não se vislumbra qualquer motivação factual concreta 
procedente para o despacho proferido pelo Ministério 
Público. 
Não é pela simples circunstância de o objecto dos 
autos se reportar a um determinado tipo legal, ainda 
que o mesmo se integre no conceito de criminalidade 
violenta que se justifica a sujeição dos autos a segredo 
de justiça, já que com tal assunção por parte do 
Ministério Público, está a partir-se do abstracto e a 
não ponderar o concreto; não se pode, pelo menos 
não é procedente, determinar como critério para a 
sujeição de um Inquérito a segredo de justiça, o 
simples facto de se estar perante uma situação que 
integra um “crime de catálogo”; já por referência ao 
que em “concreto”, o Ministério Público alegou, 
subsequentemente - o interesse da investigação: nada 
nos autos nos permite concluir que o interesse da 
investigação exija a manutenção dos autos em 
segredo de justiça; a esse propósito, o Ministério 
Público fala em diligências que estão em curso; ora, o 
Inquérito encontra-se em juízo para efeito de 
realização de interrogatório judicial de arguidos 
detidos, nos termos e para os efeitos do art.º 141.º do 
Código de Processo Penal, não se vendo (nem o 
Ministério Público tendo concretizado) quais as 
diligências de investigação que estão em curso e que 



Texto Integral 
Boletim nº 32 

 155 

cujo êxito pode ser colocado em risco pela publicidade 
dos autos; da mesma forma, quanto às diligências de 
investigação que “provavelmente” (sic) se seguirão, 
estamos perante uma hipotética intenção por parte do 
Ministério Público, que nem sequer é capaz de 
concretizar, também, os termos a seguir pela 
investigação; por último e quanto à alegação de que a 
actividade delituosa poderia, ainda, estar em curso, 
mais uma vez, nada nos autos nos permite concluir 
nesse sentido, sendo que também aqui, o Ministério 
Público fala de uma hipótese e tão só, sendo que por 
referência aos arguidos, estando os mesmos detidos, 
não se vislumbra como tal possa ou esteja a ser 
viável.  
Em conformidade com o exposto e nos termos do art.º 
86.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, não julgo 
válido o despacho proferido pelo Ministério Público a 
fls. 29 de sujeição dos autos a segredo de justiça. 

* 
2.- Os fundamentos do recurso. 
Estipula-se no art. 81.º, n.º 1 do Código Processo 
Penal[1], que “O processo penal é, sob pena de 
nulidade, público, ressalvando as excepções previstas 
na lei”, acrescentando-se no seu n.º 3 que “Sempre 
que o Ministério Público entender que os interesses da 
investigação ou os direitos dos sujeitos processuais o 
justifiquem, pode determinar a aplicação ao processo, 
durante a fase de inquérito, do segredo de justiça, 
ficando sujeita essa decisão a validação pelo juiz de 
instrução no prazo máximo de setenta e duas horas”. 
Este último segmento normativo surgiu com a revisão 
do Código de Processo Penal efectuada pela Lei n.º 
48/2007, de 29/Ago., que veio sujeitar o 
decretamento do segredo de justiça no decurso do 
inquérito a despacho do Ministério Público e a 
subsequente validação judicial, por parte do respectivo 
juiz de instrução. 
Trata-se, como é de constatar, de uma mudança 
radical no paradigma da publicidade do processo no 
decurso da fase preliminar a que corresponde o 
inquérito, que é a da investigação processual, a qual é 
integrada pelo conjunto de diligências que visam 
indagar da existência de um crime, determinação dos 
seus agentes e recolha da prova que sustente a sua 
responsabilização penal – cfr. art. 262.º. 
Pese embora esta mudança, que rompeu com o 
carácter da quase plenitude do segredo de justiça, 
tanto interno, como externo, que vigorava 
essencialmente no decurso do inquérito, não 
encontramos qualquer exposição de motivos por parte 
do legislador que justifique esta sua opção, 
certamente válida, sob o ponto de vista da 
legitimidade democrática de quem legisla, mas 
discutível, quanto à opção de política processual-penal 
que foi tomada. 
Tanto assim é que o Ministério Público, a quem cabe a 
direcção do inquérito [263.º], veio, através da PGR, 
constatar que o actual comando da plena liberdade de 
acesso ao inquérito, consagrada por esta revisão de 
2007, criou sérias dificuldades e perturbantes 
disfunções operacionais na investigação de crimes 
relativos à criminalidade mais gravosa – vejam-se 
essas razões em www.pgr.pt/, no item relativo a 
actualidades e sob a epígrafe “Propostas de Alterações 
ao Código de Processo Penal”. 
Para o efeito aventou que no citado segmento 
normativo passasse a constar a seguinte redacção: 
“Ficam sempre sujeitos a segredo de justiça os 
inquéritos que tenham por objecto os crimes previstos 
pelas alíneas i) a m) do art. 1º, pelo art. 1º da Lei nº 
36/94, de 29 de Setembro, e pelo art. 1º da Lei 
5/2002, de 11 de Janeiro, não podendo tal segredo ser 
levantado, em caso algum, antes do decurso do prazo 
previsto nos nºs 1 e 2 do art. 276º ou daquele que 
tiver sido fixado nos termos do nº 6 do art. 89º”  
Mas se sabemos as razões de quem pretende 
reformar, desde já, esta revisão processual penal, 

teremos de descortinar os propósitos que influíram 
esta revisão e o corte epistemológico por si decretado. 

* 
Convém recordar que na “Nota sobre a Revisão do 
Código Processo Penal”, da responsabilidade da 
respectiva Unidade Missão, uma das principais 
alterações preconizadas incidia sobre o segredo de 
justiça, o qual e passa-se a citar, devia ser 
“restringido, passando os sujeitos a aceder ao 
processo sempre que não haja prejuízo para a 
investigação ou para direitos fundamentais” – veja-se 
www.portugal.gov.pt/. 
Justificavam-se, de uma forma genérica, essas 
alterações, na medida em que “algumas normas em 
vigor foram objecto de juízos de inconstitucionalidade; 
as fontes de Direito Internacional a que o Estado 
português está vinculado impõem certas alterações; 
determinados regimes suscitam problemas práticos de 
difícil resolução; outras normas ainda são obscuras ou 
de difícil interpretação; e, por fim, é desejável 
aumentar a celeridade processual”. 
Mais à frente acrescentava-se que “as alterações 
procuram conciliar sempre a protecção da vítima e o 
desígnio de eficácia e celeridade com as garantias de 
defesa próprias do Estado de direito democrático”. 
Tais considerações, no que concerne às alterações a 
conferir à regulamentação do segredo de justiça foram 
precisadas, do seguinte modo: “Consagra-se com 
maior amplitude o princípio da publicidade. Assim, no 
decurso do inquérito, o Ministério Público pode 
determinar a publicidade - “externa” - com a 
concordância do arguido, se a cessação do segredo 
não prejudicar a investigação e os direitos de sujeitos 
e vítimas. Durante a instrução, já só o arguido se pode 
opor à publicidade (artigo 86.º). Mas também o 
“segredo interno” é restringido. No âmbito do inquérito 
é facultado o acesso aos autos ao arguido, ao 
assistente e ao ofendido, ressalvadas as hipóteses de 
prejuízo para a investigação ou para os direitos dos 
participantes ou das vítimas. Findos os prazos do 
inquérito, o arguido, o assistente e o ofendido podem 
consultar todos os elementos do processo, a não ser 
que o juiz de instrução determine, no interesse da 
investigação, um adiamento pelo período máximo e 
improrrogável de três meses (artigo 89.º)” –também 
acessível em www.portugal.gov.pt/.  
O texto proposto pela Unidade Missão para passar a 
constar como art. 86.º e que foi sujeito a discussão 
pública, na parte que para aqui importa, foi o 
seguinte: 
“2 - O processo está sujeito a segredo de justiça até 
ao termo do prazo para requerer a abertura da 
instrução, excepto se o Ministério Público determinar a 
sua publicidade.  
3 - O Ministério Público determina a publicidade do 
processo, em qualquer momento do inquérito, com a 
concordância do arguido, quando entender que a 
cessação do segredo não prejudica a investigação e os 
direitos dos participantes processuais ou das vítimas.  
4 - O processo continua sujeito a segredo de justiça 
até ao trânsito em julgado da decisão instrutória, se o 
arguido declarar que se opõe à publicidade. 
5 - Se a abertura da instrução for requerida pelo 
arguido, a declaração referida no número anterior 
deve ser efectuada no respectivo requerimento; se for 
requerida pelo assistente, deve ser efectuada no prazo 
de 10 dias a contar da notificação do despacho de 
abertura da instrução.  
Na Proposta de Lei 109/X [DAR, II-A, de 
2006/Dez./23, pp. 6-178], concatenando a mesma 
com o referido projecto de revisão, o n.º 4 passava a 
n.º 5 e surgia aquele com a seguinte redacção “no 
caso de o arguido requerer a publicidade mas o 
Ministério Público não a determinar, os autos são 
remetidos ao juiz, que decide, por despacho 
irrecorrível, depois de ouvir o ofendido, se o processo 
continua sujeito a segredo de justiça ou se torna 
público”. 
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Por sua vez, no n.º 2 do artigo 89.º, propunha-se que 
“se o Ministério Público se opuser à consulta ou à 
obtenção dos elementos previstos no número anterior, 
o requerimento é presente ao juiz, que decide por 
despacho irrecorrível”. 
No subsequente debate parlamentar sobre a revisão 
do Código Processo Penal, sua Excelência o Sr. 
Ministro da Justiça, em 2007/Mar./13, justificava deste 
modo, a alteração legislativa que era pugnada: 
“Uma palavra para o regime do segredo da justiça, 
que tutela não só a eficácia da investigação como a 
presunção da inocência do arguido, que é 
constitucionalmente protegida e que não pode ser uma 
figura de retórica, implicando o efectivo respeito pela 
honra e consideração do arguido. 
Com esta revisão, o âmbito de aplicação do segredo é 
restringido, passando em regra a valer o princípio da 
publicidade. Arguido e Ministério Público podem estar 
na origem da abertura dos autos. Porém, em caso de 
divergência, a decisão sobre o regime aplicável é 
atribuída ao Juiz. Sob esta nova solução judicial, 
pretende-se atingir um ponto de equilíbrio entre os 
interesses da investigação e os interesses da defesa, 
restituindo ao segredo de justiça um papel mais 
ajustado ao caso concreto. 
Mas esta revisão leva a sério e promove o respeito 
pelo segredo de justiça. 
Deixa-se claro que o segredo de justiça quando exista 
tem de ser respeitado por todos: não só por quem tem 
contacto com o processo, mas por quem tenha 
conhecimento de elementos dele constantes. 
A flexibilização do regime do segredo, permitindo a 
abertura do processo ao exterior antes do fim do 
inquérito, nos casos previstos, garantirá que o segredo 
só valha quando é realmente necessário. 
Todos têm de compreender e respeitar os valores que 
este regime visa proteger – eficácia da investigação e 
tutela dos direitos das pessoas – e todos têm de se 
empenhar, igualmente, na sua protecção. A ninguém é 
lícito o desprezo pela Justiça, como abertamente se 
assume em diversos ordenamentos jurídicos.” 
Só no decurso da discussão na especialidade, no 
âmbito do grupo de trabalho formado no âmbito da 
Comissão de Assuntos Direitos, Liberdades e 
Garantias, é que surgiu a redacção final agora vigente, 
mas sem que tenha havido qualquer tipo de 
explicação. 
No entanto, entre a proposta legislativa de alteração 
ao regime do segredo de justiça, que mantinha este, 
como regra, para a fase de inquérito, sujeitando a sua 
publicidade à discricionariedade do Ministério Público, 
havendo apenas intervenção judicial no caso de 
divergência entre este e os demais participantes 
processuais, e a solução legislativa encontrada, que 
consagrou a regra da quase plenitude da publicidade 
do autos e a sujeição da pretensão do Ministério 
Público à validação judicial, vai uma mudança de 
quase 180º, sem que ninguém tenho dito quais foram 
essas razões, que à última da hora, justificaram esta 
última opção. 

* 
A nossa tradição jurídica mais recente, consagrou 
sempre o segredo de justiça para a fase preliminar de 
investigação, como sucedeu com o art. 70 do Código 
Processo Penal de 1929 e o art. 86.º do Código 
Processo Penal de 1987. 
Assim segundo o corpo daquele art. 70.º “O processo 
penal é secreto até ser notificado o despacho de 
pronúncia ou equivalente ou até haver despacho 
definitivo que mande arquivar o processo”, 
acrescentando no seu § 1 que “No decurso da 
instrução preparatória, o processo poderá ser 
mostrado ao assistente e ao arguido, ou aos 
respectivos advogados, quando não houver 
inconveniente para a descoberta da verdade”, 
indicando de seguida as peças processuais que a 
defesa podia ter acesso. 

No Parecer da PGR de 1977/Jan./06 [BMJ 273/56], a 
natureza e a extensão do segredo de justiça até então 
implementado, eram assim caracterizados: 
“A formalização, através do auto de notícia ou da 
participação, do conhecimento ou da suspeita de um 
facto criminoso, deve ser protegida pelo segredo de 
justiça, em nome das garantias de defesa concedidas 
ao arguido, do êxito das investigações e do interesse 
do público em se evitarem especulações infundadas”. 
Com a reforma de 1987/88, através do citado art. 
86.º, que reproduziu o art. 86.º do Projecto e que 
correspondia ao art. 84.º, do Anteprojecto, passou a 
dispor-se no seu n.º 1 que “O processo penal é, sob 
pena de nulidade, público a partir da decisão 
instrutória ou, se a instrução não tiver lugar, do 
momento em que já não pode ser requerida, 
vigorando até qualquer desses momentos o segredo 
de justiça”, acrescentando no seu n.º 4 que “Pode 
todavia, a autoridade judiciária que preside à fase 
processual respectiva dar ou ordenar ou permitir que 
seja dado conhecimento a determinadas pessoas do 
conteúdo de acto ou de documento em segredo de 
justiça, se tal se afigurar conveniente ao 
esclarecimento da verdade” ou, segundo o 
subsequente n.º 6 “na medida estritamente necessária 
para a dedução do pedido de indemnização civil”. 
Para o efeito dizia-se que “O Código procura 
estabelecer um equilíbrio de posições numa matéria 
em que à necessidade de se acautelar, mediante o 
sigilo, o sucesso das investigações, sucede, tantas 
vezes sem solução de continuidade, a exigência 
imperativa da publicidade como meio de garantir a 
verificação pelos circundantes da fidedignidade dos 
actos a que assistem” – Maia Gonçalves, em “Código 
Processo Penal – Anotado” (1993), p. 184. 
Tentando estabelecer esse equilíbrio, mormente 
quando estavam em caso os direitos de defesa, o 
Tribunal Constitucional tomou diversas decisões, que 
pelos vistos, inspiraram os propósitos da proposta da 
Unidade Missão para a Revisão de 2007. 
Uma delas foi o Ac. n.º 121/97, de 1997/Fev./19 [DR 
II, n.º 100, de 1997/Abr./30][2] que julgou 
inconstitucionais “as normas conjugadas dos arts. 86º, 
nº 1, e 89º, nº 2, do Código de Processo Penal, na 
interpretação delas feita pela decisão recorrida, 
segundo a qual o juiz de instrução não pode autorizar, 
em caso algum e fora das situações tipificadas nesta 
última norma, o advogado do arguido a consultar o 
processo na fase de inquérito para poder impugnar a 
medida de coacção de prisão preventiva que foi 
aplicada ao arguido, por violação das disposições 
conjugadas dos arts. 20º, nº1, e 32º, nºs. 1 e 5, da 
Constituição”. 
O acesso aos elementos probatórios do processo na 
pendência do inquérito, de modo a assegurar uma 
efectiva garantia de defesa, teve igualmente na base 
do Ac. n.º 416/2003, de 2003/Set./24, que decidiu 
“Julgar inconstitucional, por violação dos artigos 28.º, 
n.º 1, e 32.º, n.º 1, da CRP, a norma do n.º 4 do 
artigo 141.º do Código de Processo Penal, interpretada 
no sentido de que, no decurso do interrogatório de 
arguido detido, a “exposição dos factos que lhe são 
imputados” pode consistir na formulação de perguntas 
gerais e abstractas, sem concretização das 
circunstâncias de tempo, modo e lugar em que 
ocorreram os factos que integram a prática desses 
crimes, nem comunicação ao arguido dos elementos 
de prova que sustentam aquelas imputações e na 
ausência da apreciação em concreto da existência de 
inconveniente grave naquela concretização e na 
comunicação dos específicos elementos probatórios 
em causa”. 
Este posicionamento do Tribunal Constitucional, seguia 
a jurisprudência, até aí então corrente, da 
desproporcionalidade concedida à manutenção do 
segredo de justiça, em detrimento da publicidade do 
processo, na estrita medida em que não assegurava 
um efectivo direito de defesa – veja-se a propósito 
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Maria de Assunção Esteves, em “Estudos de Direito 
Constitucional”, (2001), designadamente “A 
jurisprudência do Tribunal Constitucional relativa ao 
segredo de justiça”, p. 145 e ss. 

* 
Ao nível do direito comparado e pese embora a 
existência de uma formalização muito variada, 
diremos que todos os ordenamentos jurídicos 
europeus, mormente ao nível da União Europeia, com 
mais ou menos afinidades geográficas ou culturais 
com Portugal, muito embora consagrem a publicidade 
do processo como princípio ordenador da 
acessibilidade processual, mormente na fase de 
julgamento, estabelecem, concomitantemente, o 
segredo de justiça como regra da fase preliminar que 
corresponde à investigação processual, só quebrada 
para permitir uma efectiva possibilidade de defesa – 
veja-se a propósito “Procédures Pénales d’Europe”, 
sob a direcção de Mireille Delmas-Marty; “Procédure 
Penale” (2004), p. 440 e ss., de Gaston Stefani, 
Georges Levasseur; “Diritto Processuale Penale” 
(2005), p. 82 e ss., “Il Códice di Procedura Penale – 
Spiegato”, p. 708 e ss. 
Assim em relação ao Reino Unido, importa 
essencialmente reter o “Police and Criminal Evidence 
Act 1984” (PACE), que sofreu recentemente 
alterações, as quais entraram em vigor em 
2008/Fev./01 e que foram detalhadamente explicadas, 
bem como acompanhadas por uma “Explanatory 
Memorandum”, para além de um inevitável “Home 
Office Circular 2/2008” do Ministério do Interior, que 
dirige os serviços de polícia – sobre os “Pace and 
Codes of Pratice”, veja-se John Sprack, in “Criminal 
Procedure” (2006), p. 23 e ss. 
No âmbito da fase preliminar de investigação, que é 
normalmente de índole policial, a consulta de um 
“dossier” (processo) pelo acusado tem sempre um 
carácter excepcional, salvo quando esteja em causa a 
sua detenção ou a aplicação de uma medida provisória 
de coacção, em que o acusado tem o direito de ser 
informado das imputações que contra si são 
formuladas e das provas que as sustentam (“by way of 
charge”, s. 28 PACE). 
Também na fase intermediária de “transfer for trial” o 
acusado tem direito a uma cópia integral de todo o 
dossier, estando regulada a confidencialidade ou a 
publicidade dos actos processuais através do Criminal 
Procedure and Investigations Act 1996, capitulo 17. 
Mesmo na fase de julgamento, aquilo que designamos 
por segredo externo do processo, pode ser assegurado 
para impedir comportamentos obstrucionistas à 
administração da justiça, tal como se regula no 
Contempt of Court Act 1981. 
Em França, o Code Procedure Pénale, continua a 
preceituar no seu artigo 11.º que “Sauf dans le cas où 
la loi en dispose autrement et sans préjudice des 
droits de la défense, la procédure au cours de 
l'enquête et de l'instruction est secrète” 
acrescentando-se que “Toutefois, afin d'éviter la 
propagation d'informations parcellaires ou inexactes 
ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le 
procureur de la République peut, d'office et à la 
demande de la juridiction d'instruction ou des parties, 
rendre publics des éléments objectifs tirés de la 
procédure ne comportant aucune appréciation sur le 
bien-fondé des charges retenues contre les personnes 
mises en cause.” 
No entanto, segundo o art. 11.º, 1 “Sur autorisation 
du procureur de la République ou du juge d'instruction 
selon les cas, peuvent être communiqués à des 
autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté 
du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis 
du ou des ministres intéressés, des éléments des 
procédures judiciaires en cours permettant de réaliser 
des recherches ou enquêtes scientifiques ou 
techniques, destinées notamment à prévenir la 
commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation 
des victimes ou la prise en charge de la réparation de 

leur préjudice. Les agents de ces autorités ou 
organismes sont alors tenus au secret professionnel en 
ce qui concerne ces informations, dans les conditions 
et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du 
code pénal.” 
No seguimento da jurisprudência estabelecida pela 
Cour de Cassation, a exigência de publicidade imposta 
pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem, diz 
apenas respeito à fase de julgamento e não às fases 
preliminares de investigação (crim. 1990/Mai./15, Bull 
n.º 195). 
Em Itália, o “Codice de Procedura Penale” também 
pouco difere, ao estabelecer, como regra, no seu art. 
329.º, n.º 1 que “Gli atti di indagine compiuti dal 
pubblico ministero (358 s.) e dalla polizia giudiziaria 
(347-357) sono coperti dal segreto fino a quando 
l`imputato non ne possa avere conoscenza e, 
comunque, non oltre la chiusura delle indagini 
preliminari (114, 405-415, 554).” 
Porém, acrescenta-se no seu n.º 2 que “Quando é 
necessario per la prosecuzione delle indagini, il 
pubblico ministero puó, in deroga a quanto previsto 
dall’art. 114, consentire, con decreto motivato, la 
pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal 
caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la 
segreteria del pubblico ministero.” 
Mais à frente e de acordo com o seu n.º 3 “Anche 
quando gli atti non sono pi coperti dal segreto a norma 
del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessitý 
per la prosecuzione delle indagini, pú disporre con 
decreto motivato: 
a) l`obbligo del segreto per singoli atti, quando 
l`imputato lo consente o quando la conoscenza 
dell`atto puó ostacolare le indagini riguardanti altre 
persone; 
b) il divieto di pubblicare (414) il contenuto di singoli 
atti o notizie specifiche relative a determinate 
operazioni.” 
Em Espanha, a Ley de Enjuiciamento Criminal, quando 
estão em causa a realização de diligências de 
investigação criminal, que se designam por “sumario” 
[art. 299.º], estabelece no seu art. 301.º, que “Las 
diligencias del sumario serán secretas hasta que se 
abra el juicio oral, con las excepciones determinadas 
en la presente Ley”. 
As excepções surgem quando estão em causa o 
exercício do direito de defesa [art. 118.º] ou quando, 
segundo o art. 302.º, “Las partes personadas podrán 
tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en 
todas las diligencias del procedimiento”, mas mesmo 
aqui “Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, si el delito fuere público, podrá el Juez de 
instrucción, a propuesta del Ministerio fiscal, de 
cualquiera de las partes personadas o de oficio, 
declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto 
para todas las partes personadas, por tiempo no 
superior a un mes y debiendo alzarse necesariamente 
el secreto con diez días de antelación a la conclusión 
del sumario”. 
Na Alemanha, para além do disposto no § 103, I, da 
Grundgesetez (Constituição da República), onde se 
estabelece o direito de audição perante os tribunais, o 
segredo de justiça interno, está acautelado no § 
147[3] do Strafprozessordnung (Código Processo 
Penal Alemão), preceituando-se que antes da dedução 
da acusação, pode ser recusado o acesso aos autos se 
tal puser em causa a finalidade da investigação. 
Aqui apenas o defensor pode ter acesso aos elementos 
factuais e probatórios (§ 147, 2), designadamente em 
todas os momentos que haja interrogatório do 
acusado ou que o defensor deste possa estar presente 
(§ 147, 3). 

* 
Em suma, podemos constatar que muito embora a 
proposta de revisão se aproximasse do estabelecido 
pela jurisprudência do Tribunal Constitucional e no 
consagrado em vários ordenamentos jurídicos da 
União Europeia, o certo é que o legislador de 2007 
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alterou o paradigma de acessibilidade ao processo na 
fase preliminar, passando da regra do segredo de 
justiça para a da publicidade, sem que se soubesse ou 
se desse previamente à discussão qualquer sopro 
desta nova “mens legis”. 
No entanto, mais recentemente e tendo já por base a 
Revisão de 2007, o Tribunal Constitucional, no seu Ac. 
n.º 428/2008, de 2008/Ago./12, decidiu “Julgar 
inconstitucional, por violação do artigo 20.º, n.º 3, da 
Constituição da República Portuguesa, a interpretação 
do artigo 89.º, n.º 6, do Código de Processo Penal, na 
redacção dada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, 
segundo a qual é permitida e não pode ser recusada 
ao arguido, antes do encerramento do inquérito a que 
foi aplicado o segredo de justiça, a consulta irrestrita 
de todos os elementos do processo, neles incluindo 
dados relativos à reserva da vida privada de outras 
pessoas, abrangendo elementos bancários e fiscais 
sujeitos a segredo profissional, sem que tenha sido 
concluída a sua análise em termos de poder ser 
apreciado o seu relevo e utilização como prova, ou, 
pelo contrário, a sua destruição ou devolução, nos 
termos do n.º 7 do artigo 86.º do Código de Processo 
Penal”. 
Esta desadequação, levou já a sustentar que “No 
contexto da nova regulação do segredo de justiça e do 
acesso aos autos, matéria sujeita a um intenso 
controlo judicial, o regime do art. 89.º, n.º 6 do C. P. 
P. é razoavelmente desnecessário e gera mais 
problemas do que aqueles que resolve, podendo 
facilmente ser convertido num instrumento de boicote 
à investigação criminal” – veja-se Frederico Costa 
Pinto, em “Publicidade e segredo na última revisão do 
Código Processo Penal”, em “Estudos Comemorativos 
dos 10 anos da Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa (2007), p. 241 e ss. 
Mas foi-se mais longe ao considerarem-se 
materialmente inconstitucionais as normas do art. 
86.º, n.º 2, 3, 4 e 5, por violarem os art. 2.º, 20.º, n.º 
1, 3, 32.º, n.º 5 e 7, 219.º, n.º 1 da C. Rep., na 
medida em que fixam a regra da publicidade externa 
do inquérito e ao conferirem ao juiz o poder de decidir 
oficiosamente, por despacho irrecorrível, a publicidade 
externa do inquérito contra a vontade do Ministério 
Público, bem como ao vedar o segredo externo da 
instrução a requerimento do arguido – neste sentido 
Paulo de Albuquerque, no seu “Comentário do Código 
Processo Penal” (2007), p. 240 e ss. 
Também seria inconstitucional o art. 86.º, 6, al. a), na 
parte em que não exclui os actos do inquérito e da 
instrução. 
Assim e de um modo geral sustentou-se que a regra 
da publicidade interna do inquérito é inconstitucional, 
porquanto e além do mais viola o conceito 
constitucional de instrução, a estrutura acusatória do 
processo e a função constitucional do Ministério 
Público, para além de que a regra da publicidade 
externa do inquérito viola a protecção constitucional 
devida ao segredo de justiça consagrado no art. 20.º, 
3 da C. Rep. e a presunção de inocência estabelecida 
no art. 32.º, n.º 2 também da C. Rep. 
Muito embora o recurso do Ministério Público alinhe 
com a generalidade desta argumentação, o certo é 
que o seu posicionamento de inconstitucionalidade, 
incide apenas na parte final do n.º 3, do art. 86.º, ao 
fazer depender a validade da determinação do segredo 
de justiça da concordância do juiz de instrução. 
Muito embora se compreenda o alcance desta 
argumentação e o labor com que a mesma é feita, 
vejamos se assim foram infringidos os normativos 
constitucionais indicados nas motivações de recurso. 

* 
Uma das primeiras violações apontadas é a do segredo 
de justiça, que tem a sua consagração no art. 20.º, 
n.º 3, da C. Rep, ao estabelecer que “A lei define e 
assegura a adequada protecção do segredo de 
justiça”. 

Este comando constitucional surgiu com a revisão 
constitucional de 1997, mediante o aditamento deste 
segmento normativo – veja-se Jorge Miranda, Rui 
Medeiros, em “Constituição Portuguesa Anotada”, 
Tomo I, (2005) p. 204/5; Marcelo Rebelo de Sousa, 
José de Melo Alexandrino, em “Constituição da 
República Portuguesa Comentada”, (2000), p. 102; 
Joaquim Gomes Canotilho, Vital Moreira, em 
“Constituição da República Portuguesa Anotada”, vol. 
I, (2007), p. 414; Nuno Piçarra, em “O Inquérito 
Parlamentar e os seus Modelos Constitucionais” 
(2004), p. 689. 
Esta autonomização, surge mais como uma garantia 
constitucional do que propriamente como um direito 
fundamental, tendo, no entanto, particular relevância 
no âmbito do processo penal. 
Por outro lado, essa garantia constitucional, tanto 
pode ser perspectivada subjectivamente, como direito 
ao segredo de justiça, como objectivamente, de se 
assegurar efectivamente, de modo concreto e positivo, 
esse comando, agora não no âmbito de um modelo 
processual inquisitorial, mas acusatório, típico de um 
Estado de Direito Democrático. 
Isto exige, por parte do legislador, um balanceamento 
das finalidades prosseguidas pelo segredo de justiça, 
estabelecendo uma concordância prática das mesmas, 
sem nunca estorvar nenhuma delas, podendo no 
entanto comprimir em dado momento uma em 
detrimento das outras, sem que essa compressão seja 
desproporcional, injustificada ou irrazoável. 
Normalmente sustenta-se que o segredo de justiça é 
não só uma forma de assegurar a eficiência da 
investigação e de preservação dos meios de prova, 
como de garantir a efectividade do princípio 
constitucional da presunção de inocência [32.º, n.º 2, 
da C. Rep.] apontando-se ainda uma função de 
garantia para as pessoas que intervêm no processo e 
que desde o seu início podiam ficar expostas a 
retaliações – neste sentido veja-se Frederico Costa 
Pinto, em “Segredo de Justiça e acesso ao Processo”, 
constantes em “Jornadas de Processo Penal e Direitos 
Fundamentais”, p. 71; Maria João Antunes, em “O 
segredo de justiça e o direito de defesa do arguido 
sujeito a medida de coacção”, inserido em “Liber 
discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias” (2003), p. 
1237 e ss.; André Lamas Leite, na RPCC 16 (2006), no 
estudo sobre “Segredo de justiça interno, inquérito, 
arguido e seus direitos de defesa”, p. 539 e ss. 
Porém, também se aponta que o segredo de justiça 
visa igualmente assegurar outros direitos 
constitucionais, como o da segurança, que se encontra 
reconhecido no art. 27.º, n.º 1 da C. Rep., a que está 
subjacente o interesse na realização da justiça – veja-
se a propósito Juan Carlos Orenes Ruiz, em “Libertat 
de Information e Proceso Penal. Los Limites” (2008), 
p. 230 e ss. 
Por sua vez, o significado constitucional da estrutura 
acusatória do processo penal, que se encontra 
consagrado no art. 32.º, n.º 5, da C. Rep., deve ser 
entendido como um modelo processual, o qual tem 
subjacente a divisão do processo penal em fases 
diferenciadas, em que a fase preliminar de quem 
investiga é dirigida por uma entidade distinta daquela 
outra fase em que se julga – veja-se Jorge de 
Figueiredo Dias, Vol. I (1981), p. 136 e ss. 
O princípio do acusatório, por sua vez, surge como 
uma das dimensões possíveis das garantias de defesa 
do processo penal, estabelecidas no art. 32.º, n.º 1, 
da C. Rep., mediante o qual nenhum individuo pode 
ser condenado sem que exista previamente uma 
acusação contra si, sendo esta que contribui em larga 
medida para definir o objecto do processo e traçar os 
limites dos poderes de cognição do tribunal – veja-se 
Luis Andrés Cucarella Galiana, em “La Correlación de 
la sentencia com la acusación y la defensa” (2003), p. 
44 e ss. 
Assim, o princípio do acusatório surge como uma das 
referências do direito de defesa do arguido, enquanto 
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a estrutura acusatória do processo penal, representa 
antes o modelo processual constitucional consagrado, 
em detrimento do modelo inquisitorial. 
Este último, caracterizado pela “inquisitio”, é 
dominado, entre outras coisas, pela quase plenitude 
do secretismo processual e pela ausência de 
contraditório – veja-se Gaston Stefani, Georges 
Levasseur, ob. cit., p. 53 e ss. 
Passando agora para a função constitucional do 
Ministério Público, temos a mesma definida no art. 
219.º, n.º 1 da C. Rep., respigando-se daí, na parte 
que interessa o seguinte trecho normativo: “Ao 
Ministério Público compete …exercer a acção penal 
orientada pelo princípio da legalidade e defender a 
legalidade democrática.” 
O exercício da acção penal, exige não só um poder de 
direcção geral do conjunto de diligências que visam a 
investigação de um crime, a determinação dos seus 
agentes, da recolha de prova, como um poder 
concreto de direcção desta actividade. 
A dualidade deste poder de direcção estende-se à 
decisão de acusar e à manutenção ou sustentação 
desta, o que deve ser sempre efectuado com carácter 
autónomo, de imparcialidade, mas também mediante 
critérios de estrita legalidade, sendo este um dos seus 
limites inultrapassáveis ao exercício da acção penal. 
Assim o exercício da acção penal é da estrita 
competência funcional do Ministério Público, não 
cabendo aos tribunais dar quaisquer ordens de 
direcção geral ou concreta em relação aos inquéritos 
ou à acusação. 
Mas também e como contraponto, não pode o 
Ministério Público instruir ou dirigir as funções 
jurisdicionais, designadamente quando estes 
asseguram a defesa dos direitos e interesses 
legalmente protegidos dos cidadãos ou reprimem a 
violação da legalidade democrática, tal como está 
estabelecido no art. 202.º da C. Rep. 

* 
Como já referimos a concretização constitucional do 
segredo de justiça, é deixada ao legislador, cabendo-
lhe a este efectuar um “ad hoc balancing” das 
apontadas finalidades subjacentes a esta garantia 
constitucional. 
São estes interesses conflituantes que devem ter uma 
concordância prática legalmente proporcional, que 
segundo a jurisprudência do Tribunal Constitucional 
deve-se aferir mediante três dimensões – cfr. Ac. n.º 
634/93; 187/01. 
Uma delas é a da adequação, em que a restrição de 
um direito ou garantia constitucional, designadamente 
de direitos, liberdades e garantias, apenas devem 
suceder quando se revelarem um meio adequado para 
a prossecução dos fins visados, através da 
salvaguarda de outros direitos ou bens 
constitucionalmente protegidos. 
Outra é da exigibilidade, em que as medidas 
restritivas têm de ser exigidas para alcançar os fins 
em vista, por o legislador não dispor de outros meios 
menos restritivos para alcançar o mesmo desiderato. 
Por ultimo, temos a da justa medida, em que não 
poderão adoptar-se medidas excessivas, 
desproporcionadas para alcançar os fins pretendidos. 
Nesta concretização o legislador ordinário tem sempre 
uma margem de manobra, que o Tribunal 
Constitucional tem apelidado de “prerrogativa de 
avaliação” que é naturalmente limitada por este 
princípio da proporcionalidade – cfr. Ac. 159/07. 
Assim e sem se discutir se a opção legislativa foi a 
mais correcta sob o ponto de vista de política 
processual penal, não vemos como a validação judicial 
pelo juiz de instrução, que tem aqui uma função de 
assegurar os direitos liberdades e garantias, colida 
com as exigências da preservação do segredo de 
justiça e a verificação das suas finalidades, que, como 
vimos, são multifacetadas. 
É que este controlo jurisdicional, estabelecido no art. 
86, n.º 3, parte final, do decretamento do segredo de 

justiça por parte do Ministério Público, não afecta o 
núcleo duro do próprio segredo de justiça, porquanto o 
legislador fixou “os interesses da investigação” ou “os 
direitos dos sujeitos processuais”, como a justificação 
legal para a exclusão da publicidade. 
Tais finalidades, que estão subjacentes ao segredo de 
justiça, continuam a ser preservadas, podendo o 
Ministério Público decretá-las discricionariamente, 
tendo no entanto que sujeitá-las ao escrutínio de 
validação do juiz das liberdades e garantias, na 
medida em que estão também em causa estas 
dimensões no âmbito de tal garantia constitucional. 
Por outro lado, esta validação judicial do segredo de 
justiça não afecta, como será bom de ver, a estrutura 
acusatória do processo penal, porquanto a fase de 
investigação processual a que corresponde o inquérito, 
continua a diferenciar-se do julgamento. 
Também e por último, este mesmo controlo judicial do 
decretamento do segredo de justiça, não colide 
minimamente com a plenitude do exercício da acção 
penal por parte do Ministério Público, porquanto este 
continua a ter a direcção geral e concreta do inquérito. 

* 
A questão agora em apreço, ultrapassada a apontada 
inconstitucionalidade, relaciona-se com a verificação 
ou não, no caso em apreço, dos pressupostos legais 
para a validação do decretamento do segredo de 
justiça. 
Esta Relação, já se pronunciou sobre esta matéria, 
através dos Ac. de 2008/Mai./07, 2008/Mai./28, 
2008/Jun./06 e 2008/Jun./11, todos eles acessíveis 
em www.dgsi.pt[4], aos quais aderimos na sua 
fundamentação e que pelas razões já anteriormente 
expostas, não vemos razões para divergir. 
Assim, entendemos que a aplicação do segredo de 
justiça é uma excepção à regra da publicidade, 
afirmada no n.º 1 do art. 86º do CPP, que representa 
a compressão de outros interesses, como é o caso dos 
direitos de defesa do arguido. 
Deste modo e em ordem a melhor garantir a protecção 
desses direitos, a lei exige a concordância do juiz de 
instrução sobre a aplicação do segredo de justiça, na 
fase do inquérito. 
Aliás, no n.º 3 do art. 86º, os interesses da 
investigação, como fundamento da aplicação do 
segredo de justiça, estão ao mesmo nível dos direitos 
dos sujeitos processuais, pelo que não cabe apenas ao 
Ministério Público decidir o que convém à protecção 
destes direitos. 
Em suma e inexistindo quaisquer crimes de catálogo 
em que se imponha a obrigatoriedade legal de 
sujeição do inquérito a segredo de justiça, o 
decretamento deste, por parte do Ministério Público, 
deve ser devidamente concretizado em função dos 
“interesses da investigação” ou “os direitos dos 
sujeitos processuais”, de modo à sua posterior 
validação pelo juiz de instrução. 
No caso em apreço, a determinação do segredo de 
justiça por parte do Ministério Público, partiu 
essencialmente da Directiva de 2008/Jan./09 do Sr. 
Procurador-Geral da República, da natureza do crime 
indiciado, que é um crime de roubo, e do mesmo ser 
catalogado como sendo de criminalidade violenta, sem 
qualquer ponderação em concreto da necessidade de 
exclusão da publicidade do processo, pelo que o 
despacho recorrido bem andou em indeferir a 
requerida validação judicial. 

* 
* * 

III.- DECISÃO. 
Nos termos e fundamentos expostos, nega-se 
provimento ao presente recurso interposto pelo 
Ministério Público e, em consequência, confirma-se a 
decisão recorrida. 
 
Não é devida tributação. 
 
Notifique. 
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Porto, 24 de Setembro de 2008 
Joaquim Arménio Correia Gomes 
Manuel Jorge França Moreira 
 
_________________________ 
[1] Doravante são deste diploma os artigos a que se 
fizer referência sem indicação expressa da sua origem. 
[2] Também acessível, assim como todos os outros 
aqui citados deste Tribunal, em 
www.tribunalconstitucional.pt. 
[3] Tal normativo foi traduzido para inglês, do 
seguinte modo: Section 147. [Inspection of the Files]  
(1) Defense counsel shall be entitled to inspect those 
files which are available to the court, those which 
would have to be submitted to the court if charges 
have been preferred, and to inspect officially 
impounded pieces of evidence. 
(2) If the termination of the investigations has not yet 
been noted in the file, defense counsel may be refused 
inspection of the files or of individual documents in the 
files, as well as the inspection of officially impounded 
pieces of evidence, if this may endanger the purpose 
of the investigation. 
(3) At no stage of the proceedings may defense 
counsel be refused inspection of records concerning 
the examination of the accused or concerning such 
judicial acts of investigation to which defense counsel 
has been or should have been admitted, nor may he 
be refused inspection of expert opinions. 
(4) Upon application, defense counsel may be 
permitted to take the files, with the exception of 
pieces of evidence, to his office or to his private 
premises for inspection, unless there are significant 
reasons to the contrary. The decision shall not be 
contestable. 
(5) Regarding permission to inspect the files, the 
public prosecution office shall decide during the 
preparatory proceedings; in other cases, the judge 
presiding over the court seized of the case shall be 
competent to decide. 
(6) If the reason for refusing the inspection of the files 
has not already ceased to exist, the public prosecution 
office shall revoke the order no later than upon 
completion of the investigation. Defense counsel shall 
be notified as soon as the right to inspect the files 
exists again without restriction. 
[4] Relatados, pela ordem indicada, pelos Des. Manuel 
Braz, Maria Elisa Marques, José Carreto e Luís 
Gominho. 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6274 
 
 
(proc. n º 3402/08-1) 

* 
Acordam, em conferência, os Juízes do Tribunal 

da Relação do Porto: 
* 

I- RELATÓRIO 
1. No inquérito registado sob o nº ……/04.5JAPRT dos 
Serviços do Ministério Público de Chaves, em 5/6/2007 
foi deduzida acusação pública contra os arguidos 
B……………., C…………….. e D………………, nos moldes que 
constam de fls. 2 a 6 destes autos de recurso em 
separado, que aqui se dão por reproduzidos, sendo-
lhes imputado, em co-autoria material e na forma 
consumada, um crime de passagem de moeda falsa p. 
e p. no art. 265 nº 1-a) do CP e, ainda, ao primeiro 
(B……………), em concurso real e em autoria material, 
um crime de detenção de arma fora das condições 
legais p. e p. no art. 86 nº 1-c) e nº 2, com referência 
aos arts. 1 nº 1, 3º nº 1 e 4-a), 6º e 14º todos da Lei 

nº 5/2006, de 23/2 (aprova o novo regime jurídico de 
armas e suas munições). 
 
2. Em 9/7/2007 (segundo carimbo de entrada nos 
serviços do Ministério Público), o arguido B………….. 
requereu a abertura de instrução, nos moldes que 
constam de fls. 7 e 8 destes autos, cujo teor aqui se 
dá por reproduzido, sustentando (na segunda parte do 
seu requerimento) o seguinte: 
“1º O indivíduo cuja identidade foi considerada não 
apurada pela acusação deu-se pelo nome de 
E……………. ao requerente. 
2º No dia 10 de Novembro de 2006, contactou várias 
vezes os elementos da PJ, que fizeram a vigilância aos 
arguidos, quer pessoal, quer telefonicamente. 
3º A iniciativa do encontro do requerente com o 
aludido E………. partiu deste, que, para tal, estava 
combinado e orientado pelos elementos da PJ. 
4º Quando em 10 de Novembro, o E…………….. saiu, 
junto à antiga estação da CP, da companhia do 
requerente, fê-lo por entre os elementos da PJ. 
Prova: 
I- A Audição dos Srs. Inspectores arrolados como 
testemunhas de acusação sob 1 a 4, sobre todo o 
articulado. 
II. Protesta juntar, em 10 dias, o número de telefone 
utilizado pelo E…………….. em 10 de Novembro, após o 
que solicitará as comunicações telefónicas do mesmo 
nesse dia. 
(…)” 
 
3. Nos respectivos autos de instrução nº 
……../04.5JAPRT, a correr termos no 1º Juízo do 
Tribunal Judicial de Chaves, por despacho proferido 
em 25/9/2007 (fls. 9 destes autos de recurso), o Sr. 
Juiz declarou aberta a instrução, deferiu à inquirição 
das testemunhas (mencionando que oportunamente 
designaria data para a sua inquirição) e, quanto à 
demais diligência requerida, pronunciou-se do 
seguinte modo:  
“Solicite à operadora do telemóvel nº 912760908 que 
forneça a facturação detalhada das comunicações 
efectuadas de e para esse número no período 
compreendido entre 1 e 15 de Novembro de 2006. 
Na medida em que poderá estar em causa pessoa 
estranha aos factos objecto do processo no sentido de 
garantir a privacidade a que tem jus, a informação da 
operadora, quando vier, não deverá ser junta aos 
autos mas entregue à minha pessoa. Depois se 
diligenciando por apurar se foram estabelecidos 
contactos desse número com elementos da PJ como 
pretende o arguido B………………. 

* 
Notifique.” 
 
4. Na sequência da resposta dada pela Vodafone, o Sr. 
Juiz exarou o seguinte despacho: 
“Chegou aos autos a facturação detalhada relativa ao 
telemóvel nº 912760…… . 
Desconhecendo-se quem é o seu titular, a fim de não 
tornar públicos factos sujeitos a sigilo, deve o 
documento ser desentranhado e colocado em envelope 
agrafado à capa, ficando a sua consulta sujeita a 
prévia autorização judicial. 
Mas antes, extraia cópia do mesmo e, por via 
confidencial, solicite ao Director da Directoria do Porto 
da PJ que informe se algum dos números telefónicos aí 
referidos corresponde ao telemóvel de serviço ou 
particular de agentes dessa polícia. 

* 
Notifique o despacho aos Defensores e ao MP. 
(…)” 
 
5. Notificado desse despacho, o Ilustre Mandatário do 
arguido B……………., apresentou requerimento nos 
autos do seguinte teor: 
“O signatário, notificado do douto despacho de fls. 
813, e resultando de modo inequívoco de fls. 540 que 
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o número de telefone 912760908 era conhecido por 
um dos arguidos, vem requerer a V. Exa acesso à 
facturação junta.” 
 
6. Na sequência desse requerimento, o Sr. Juiz 
proferiu o seguinte despacho (fls. 13 e 14 destes autos 
de recurso): 
“O arguido pretende o acesso ao, digo, à facturação 
detalhada do telemóvel nº 912760…… . 
Sucede que, neste momento, desconhece-se a quem 
pertence esse telemóvel. Ou seja, se o seu utilizador 
tem qualquer relação com os factos ajuizados. Daí que 
tenha ordenado o seu desentranhamento – art. 189, 
nº 2, e 187, nº 4 CPP. 
O que se pretende com a facturação detalhada é 
comprovar a tese do arguido de que existia uma 
ligação entre os elementos da PJ e o “indivíduo de 
identidade não apurada”. 
Para esse efeito já ordenei a diligência que me parece 
mais adequada: pedir ao Director da PJ do Porto 
informação sobre se algum dos números que constam 
da facturação detalhada é dos agentes da PJ. 
Consequentemente, antes de chegar essa informação 
aos autos, não vejo qual a utilidade para o arguido em 
aceder à facturação detalhada. 
Sendo certo que enquanto não existem mais 
elementos que lancem suspeita fundada de 
relacionamento do titular do telemóvel com o objecto 
do processo, deve ser preservado o direito ao segredo 
das comunicações. 
Assim, por ora, indefiro o requerido. 
Notifique.” 
 
7. Esse despacho, proferido em 6/12/2007, foi nesse 
mesmo dia notificado ao Ilustre Mandatário do arguido 
B………….. (fls. 15 destes autos de recurso). 
 
8. Entretanto, o Director da PJ do Porto respondeu nos 
moldes que constam de fls. 16 destes autos de 
recurso, prestando a seguinte informação: 
“Relativamente ao solicitado no v/ofício em referência, 
tenho a honra de informar V. Exª de que, após 
consulta aos ficheiros desta Polícia relativos aos 
telemóveis distribuídos a esta Directoria, não foram 
encontrados os números referenciados. 
Mais se informa V. Exª que, relativamente aos 
números de telemóveis privados dos funcionários, não 
é viável essa consulta. 
(…)” 
 
9. No rosto desse mesmo ofício da PJ foi proferido o 
seguinte despacho, datado de 12/12/2007: 
“Recebi este ofício enviado pelo correio à minha 
pessoa, por carta com a menção confidencial. 
Dê entrada, junte aos autos e notifique os ilustres 
defensores e o MP. 
Aguarde por 10 dias e, após, abra conclusão.” 
 
10. Notificado (através do seu mandatário) desse 
ofício e do despacho referido, veio o arguido B…………… 
apresentar o seguinte requerimento (fls. 18 destes 
autos de recurso): 
“B…………… e outro, com os sinais dos autos, notificado 
do douto despacho de fls., vêm: 
A) Expor o seguinte: 
1- Resulta inequívoco de fls. 540 que o número de 
telefone 912760908 não é um número de telefone 
desconhecido nos autos, já que era utilizado para fazer 
e receber chamadas pelo arguido D……………. 
2- Tal número de telefone, conforme oportunamente 
se aduziu, foi utilizado pelo cidadão que provocou a 
detenção de dois arguidos. 
3- Naturalmente, que haveria muito poucas 
probabilidades de tal número de telefone pertencer a 
um dos elementos da PJ. Até agora só se conhece um 
caso em que tal ocorreu, talvez não por acidente, 
ocorrido na comarca de Montalegre. 

4- O que se sabe com segurança é que tal número de 
telefone foi utilizado para contactar e para ser 
contactado pelos elementos da PJ que intervieram na 
operação de Novembro do ano passado. 
B) Requerer, com a fundamentação aduzida, se digne 
facultar-lhe o acesso à facturação do aludido número 
de telefone, por ser essencial à demonstração da 
factualidade articulada no RAI.” 
 
11. Sobre esse requerimento, o Sr. Juiz proferiu o 
seguinte despacho: 
“Pretende o arguido B…………. ter acesso à facturação 
detalhada do telemóvel nº 912760…… . Argumenta 
que esse número de telemóvel foi utilizado pelo 
cidadão que provocou a detenção dos dois arguidos. 
Pessoa que, através desse telemóvel, contactou e foi 
contactado, pelos elementos da PJ que realizaram a 
operação. 
O arguido lavra em erro. O que foi perguntado ao 
Director da PJ não foi simplesmente se o telemóvel nº 
912760….. pertence a elemento dessa polícia. O que 
foi perguntado, com cópia da facturação detalhada, foi 
se algum dos contactos efectuados por aquele 
telemóvel nº 912760……., descriminados na facturação 
detalhada, é de algum agente da PJ (fls. 813 e 818). A 
resposta foi negativa. 
Não se vê que utilidade haverá, assim, para o arguido 
aceder àquela facturação. 
Mais, não existe qualquer indício nos autos de que o 
alegado comprador estivesse em contacto com os 
agentes policiais. Isso é o arguido que o diz, e só 
nesta fase processual o diz. 
É verdade que do auto de leitura do telemóvel do 
arguido D………….. (fls. 538 e ss.), consta o nº 
912760908. Mas daí até se concluir que era esse o 
contacto do alegado comprador, vai uma grande 
distância. Maior, ainda, para a conclusão de que 
estava mancomunado com os agentes policiais. 
Enfim, no desconhecimento da pessoa a quem 
pertence aquele número de telemóvel, não vejo 
fundamento para violar o direito ao sigilo das 
telecomunicações de alguém que não estará 
relacionado com este caso. 
Pelo que, nos termos do disposto nos arts. 187 nºs 1 e 
4, e 189 nº 2 do CPP, indefiro o requerido. 

* 
Com cópia da acusação e do requerimento de abertura 
de instrução do arguido B…………. depreque ao TIC do 
Porto a inquirição das testemunhas por ele arroladas à 
matéria indicada nesse requerimento. 
Notifique.” 
 
12. Notificado desse despacho, veio o arguido 
atempadamente (em 11/2/2008) dele interpor recurso 
(fls. 21 e 22 destes autos de recurso), apresentando 
as seguintes conclusões: 
“1. O cidadão que a acusação pública reputa como 
cuja identidade não foi possível apurar, o E…………, 
utilizava o telemóvel 912760……, que chamou e foi 
chamado pelo co-arguido D………….. 
2. O mesmo fez chamadas quando esteve nas 
proximidades dos que viriam a ser detidos e fugiu por 
entre os senhores inspectores. 
3. Saber quem chamou o E………….. e por quem foi 
chamado é tão importante como saber quem chamou 
o D………… ou o B………… a partir do momento em que o 
mesmo está identificado como o portador do 
912760….. pelo D………… que o chamou e foi chamado 
por ele. 
4. O conhecimento das chamadas do aludido 
telemóvel, num curtíssimo espaço de tempo, o pedido 
oportunamente, são essenciais para a demonstração 
dos factos articulados no RAI. Sem o mesmo é 
impossível demonstrá-los. 
5. Assim impõe-se que das mesmas seja dado 
conhecimento ao recorrente. 
6. Ao ter entendido de outra forma, violou a decisão 
recorrida o art. 32º nº 1 da CRP e 125º do CPP. 
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7. Impõe-se, pois, a sua revogação, com o que se fará 
justiça.” 
 
13. Na 1ª instância o MP respondeu ao referido 
recurso (fls. 25 e 26 destes autos de recurso), 
concluindo que o despacho que indefere diligências de 
instrução, sem prejuízo da possibilidade de 
reclamação, é irrecorrível, pelo que não pode o 
recorrente, através de requerimento que insiste pelo 
pedido de acesso à facturação detalhada, 
requerimento que já anteriormente havia sido 
formulado, apreciado e indeferido, recorrer do 
despacho em crise para submeter a apreciação da 
mesma questão ao tribunal superior. 
 
14. Entretanto, o Sr Juiz manteve a decisão recorrida. 
 
15. Nesta Relação, no seu parecer (fls. 47), o Sr. 
Procurador-Geral Adjunto pugnou pelo não provimento 
do recurso, sustentando, também, que o recurso não é 
de conhecer por ser legalmente inadmissível (arts. 291 
nº 1 e 2, 399 e 414 nº 3 do CPP), acrescentando que 
“a entender-se o indeferimento do pedido de consulta 
da facturação como diligência imprescindível para a 
descoberta da verdade e como insuficiência da 
instrução, ocorreria a nulidade prevista na alínea d) do 
art. 120 do CPP, a qual não foi alegada (art. 120 nº 3 
al. c)” do mesmo código). 
 
16. Foi cumprido o disposto no art. 417 nº 2 do CPP. 
Colhidos os vistos legais realizou-se a conferência. 
Cumpre, assim, apreciar e decidir. 

* 
II- FUNDAMENTAÇÃO 
Face ao teor das conclusões do recurso (art. 412 nº 1 
do CPP), incumbe a este Tribunal da Relação 
pronunciar-se, por um lado, sobre se a decisão em 
crise admite ou não recurso e, por outro lado, apurar 
se a mesma decisão violou ou não as garantias de 
defesa do arguido B………….. (se violou o disposto nos 
arts. 32 nº 1 da CRP e 125º do CPP) por, na 
perspectiva deste, o seu acesso à facturação 
pretendida ser essencial para a demonstração dos 
factos articulados no requerimento para abertura de 
instrução. 
Vejamos, em primeiro lugar, se o despacho em crise 
admite ou não recurso. 
Olhando para a certidão que constitui o presente 
processo de recurso em separado, verificamos que, 
face à requerida abertura de instrução, nos termos do 
art. 287 nº 4 do CPP o Sr. Juiz de Instrução Criminal 
declarou aberta a instrução e, atento o disposto no 
art. 291 nº 1 do mesmo código, pronunciou-se sobre a 
oportunidade de diligências (actos de instrução) que 
haviam sido requeridas. 
Quanto aos actos de instrução, concretamente o 
relacionado com telemóvel que o recorrente alega ter 
sido utilizado pelo indivíduo de identidade 
desconhecida referido na acusação (com quem, 
segundo a acusação, os arguidos iriam proceder à 
transacção das notas falsas que vieram a ser 
apreendidas na sequência da intervenção policial), o 
Sr. JIC entendeu solicitar à respectiva operadora a 
facturação detalhada das comunicações efectuadas 
entre 1 e 15 de Novembro de 2006 (reportando-se os 
factos em questão nos autos a 10/11/2006) mas, 
porque podia estar em causa a privacidade de pessoa 
alheia aos factos objecto do processo, reservou para si 
próprio o conhecimento da resposta que viesse a ser 
dada. 
Na sequência desse despacho, sempre tendo em vista 
a salvaguarda do direito à privacidade de pessoa 
alheia aos factos em questão nos autos, bem como o 
direito ao sigilo das telecomunicações, sujeitou a 
prévia autorização judicial a consulta da facturação 
detalhada daquele telemóvel que lhe fora fornecida 
tendo, entretanto, solicitado confidencialmente à 
Directoria do Porto da PJ (na pessoa do seu Director) 

informação sobre se algum dos números telefónicos 
referidos naquela facturação (que facultou 
confidencialmente) correspondia a telemóvel de 
serviço ou particular de elementos daquela polícia. 
A resposta quanto a telemóveis de serviço (não sendo 
viável a relativa aos telemóveis particulares, 
obviamente por razões que se prendem com direitos 
fundamentais reconhecidos a qualquer pessoa) veio a 
ser negativa e, não obstante os requerimentos (fls. 12 
e 18) do arguido para consultar a facturação detalhada 
em questão, o Sr. JIC indeferiu-os tendo sempre em 
atenção (além do mais) a salvaguarda dos direitos à 
privacidade e ao sigilo das comunicações, por poder 
estar em causa pessoa alheia aos factos em questão 
nos autos (por desconhecer quem utilizava o 
mencionado nº telefónico de telemóvel). 
No entanto, repare-se que, não obstante negar ao 
recorrente o acesso àquela facturação, o Sr. Juiz de 
Instrução não deixou de levar a cabo as diligências 
que considerou pertinentes atento o alegado no 
requerimento de abertura de instrução. 
Assim, perante o alegado no requerimento de abertura 
de instrução, o Sr. Juiz de Instrução fez as diligências 
que considerou necessárias e adequadas para 
oportunamente poder proferir decisão instrutória. 
Ao não permitir (pelo menos ao recorrente, único que 
terá manifestado interesse na sua consulta segundo 
resulta da certidão de recurso) o acesso à facturação 
detalhada pelos motivos que indicou – quer pela 
necessidade de salvaguardar outros direitos 
fundamentais em jogo (por desconhecer se quem 
utilizava o nº de telefone em questão era pessoa 
alheia aos factos objecto de acusação), quer por ter 
concluído, face aos actos de instrução que praticou por 
sua iniciativa (em contraponto com o que resultava da 
investigação em fase de inquérito), que não havia 
qualquer utilidade em facultar ao arguido B…………… 
essa facturação (adiantou o Sr. Juiz a quo que não 
existia qualquer indício nos autos de que o alegado 
comprador estivesse em contacto com os agentes 
policiais e que igualmente não existiam elementos que 
permitissem concluir que aquele nº de telefone era o 
contacto do alegado comprador e que este estivesse 
mancomunado com os agentes policiais) – é manifesto 
que o Sr. JIC, assumindo a investigação autónoma do 
caso submetido à instrução (tendo em conta o alegado 
no requerimento de abertura de instrução), indeferiu 
parcialmente (na parte em que pretendia o acesso à 
facturação, o que já resultava do próprio requerimento 
para abertura de instrução) a pretensão do recorrente. 
E, esse indeferimento não podia constituir qualquer 
surpresa para o recorrente visto que já do despacho 
proferido em 25/9/2007 decorria que, não obstante 
ser solicitada a facturação detalhada de determinado 
nº de telefone da rede móvel (precisamente o que o 
arguido B…………… pretendia, naturalmente para ter 
ulterior conhecimento), o acesso ao seu teor seria 
reservado. 
Ou seja, o Sr. JIC considerou que as diligências por si 
determinadas eram as relevantes, as adequadas e 
indispensáveis para as finalidades da instrução (face 
ao alegado no requerimento de abertura de instrução), 
não permitindo ao arguido B…………… o acesso à 
facturação detalhada (atenta a necessidade de 
proteger a privacidade de terceiros) e, 
consequentemente, não permitindo ao mesmo arguido 
divergir do seu entendimento quanto às diligências de 
prova que interessavam e eram úteis à instrução. 
Apesar de não ter acesso àquela facturação detalhada, 
o certo é que o arguido B………….. não estava impedido 
de ainda requerer ou sugerir a realização de quaisquer 
outras diligências (sabido também que o teor da 
facturação detalhada apenas poderia conter a 
indicação de números de telefone quanto a chamadas 
recebidas e feitas, bem como o tempo de 
conversação[1], o que não era bastante para 
demonstrar o que alegava).  
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Chegados aqui convém recordar que a lei coloca ao 
critério do juiz de instrução (e não ao critério dos 
sujeitos processuais, v.g. dos que requerem a 
abertura de instrução), que é quem dirige esta fase 
preliminar, a liberdade de apreciação e decisão quanto 
aos actos requeridos que interessem à instrução, 
incumbindo ao referido magistrado judicial recusar 
qualquer requerimento ou diligência de prova que 
ultrapasse a natureza indiciária para aquela exigida 
nesta fase (art. 301 nº 3 do CPP). 
Assim, é ao juiz de instrução que incumbe (através de 
um juízo prudencial) aferir da essencialidade ou não 
da produção de qualquer prova que seja requerida ou 
que pretenda autonomamente realizar. 
É que a instrução destina-se, consoante os casos, ou a 
comprovar judicialmente a decisão de deduzir 
acusação ou a proceder ao controlo judicial da decisão 
do MºPº de arquivar, sempre tendo em vista a 
submissão ou não da causa a julgamento (art. 286 
nº1 CPP).  
Enquanto fase jurisdicional[2], a instrução 
compreende a prática dos actos necessários que 
permitam ao juiz de instrução proferir a decisão final 
(decisão instrutória) de submeter ou não a causa a 
julgamento. 
Por isso “o juiz investiga autonomamente o caso 
submetido a instrução” (art. 288 nº 4 do CPP) de 
modo a fundar a sua convicção para pronunciar ou não 
pronunciar o arguido. 
Ocorrendo a situação prevista no art. 287 nº 1-a) do 
CPP, o juiz só deve pronunciar o arguido quando pelos 
elementos de prova recolhidos nos autos forme a sua 
convicção no sentido de que há uma possibilidade 
razoável de que o arguido cometeu o crime objecto da 
acusação, a qual, em sede de instrução, neste caso, é 
sujeita a comprovação judicial (arts. 286 nº 1 e 308 
nº 1 do CPP). 
Claro que, havendo acusação, os actos de instrução 
podem de alguma forma enfraquecer ou infirmar os 
elementos probatórios recolhidos em sede de 
inquérito. 
Mas, a não realização de todos os actos de instrução 
não colide com a Constituição, designadamente, com o 
seu art. 32 nº 1 da CRP, na medida em que não há 
norma que estabeleça “qualquer direito dos cidadãos a 
não serem submetidos a julgamento, sem que 
previamente tenha havido uma completa e exaustiva 
verificação da existência de razões que indiciem a sua 
presumível condenação.”[3] 
Por isso, não obstante os actos de instrução 
requeridos por arguido (que não por assistente), 
constituírem uma garantia de defesa (na medida em 
que possam levar à não submissão da causa a 
julgamento), tal direito de defesa não é preterido, 
ainda que o arguido seja submetido a julgamento, 
uma vez que, nessa fase (a do julgamento), é 
plenamente assegurado tal direito, podendo então 
recorrer de eventual decisão final que lhe seja 
desfavorável. 
Em conformidade com esse entendimento decorre do 
art. 291 nº 2 do CPP na versão actual (tal como já 
sucedia na versão anterior, de acordo com o estatuído 
no nº 1 do mesmo artigo) que do despacho do juiz 
que indefere “os actos requeridos que entenda não 
interessarem à instrução ou servirem apenas para 
protelar o andamento do processo” (…) “cabe apenas 
reclamação, sendo irrecorrível o despacho que a 
decidir.” 
A consagração da irrecorribilidade do despacho 
proferido ao abrigo do art. 291 nº 1 do CPP na versão 
anterior à actual (sendo que a actual, nesse aspecto, 
não é inovadora) não mereceu até agora qualquer 
censura do Tribunal Constitucional, por ser 
entendimento dominante, por um lado, que a CRP não 
prevê qualquer norma que garanta “a existência de 
um duplo grau de jurisdição para todos os processos” 
para todas as decisões proferidas em processo penal 
e, por outro, atenta a própria natureza preliminar ou 

preparatória da fase da instrução que, não é um 
complemento da investigação feita em inquérito[4], 
nem uma “antecipação do julgamento”, apenas visa 
(em casos como o dos autos) “a comprovação pelo 
juiz do acto acusatório em ordem a submeter ou não a 
causa a julgamento”[5]. 
Ou seja: sendo os despachos (inclusive o que foi 
objecto de recurso) de indeferimento de acesso à 
facturação detalhada proferidos também ao abrigo do 
disposto no art. 291 nº 1 do CPP (embora tal 
dispositivo não tivesse sido expressamente invocado) 
e, portanto sendo o despacho em crise irrecorrível, 
deveria, em devido tempo, o Ilustre Advogado do 
recorrente ter apresentado a respectiva reclamação. 
A reclamação é a única forma prevista na lei (art. 291 
nº 2 do CPP na versão actual, correspondente ao 
anterior nº1 do mesmo artigo) para “provocar” uma 
nova reflexão sobre tal despacho anteriormente 
proferido pelo juiz, despacho esse que é irrecorrível. 
Só através de reclamação atempada daquele despacho 
que era irrecorrível, apresentando argumentos válidos, 
poderia o arguido B………… suscitar “a reconsideração” 
da dita decisão tomada pelo Sr. JIC. 
Porém, não o fez ao menos de forma expressa, sendo 
certo que, mesmo que apresentasse tempestivamente 
a respectiva reclamação, era inadmissível recurso da 
decisão que sobre ela se pronunciasse[6]. 
Entendemos, por isso, que o despacho em crise é 
irrecorrível, mesmo interpretando o requerimento de 
fls. 18 destes autos de recurso como uma 
“reclamação” da decisão anterior (fls. 13 e 14 destes 
autos de recurso) que indeferiu o anterior 
requerimento (fls. 12 destes autos de recurso) do 
mesmo arguido. 
Mas, ainda que assim não fosse (considerando que 
não estava em causa o indeferimento de acto de 
instrução nos termos do art. 291 do CPP, mas 
simplesmente o acesso ao conteúdo de facturação 
detalhada que o JIC solicitara, tanto mais que este, 
para indeferir o pedido invocara o disposto nos arts. 
187 nº 1 e 4 e 189 nº 2 do CPP na versão actual), 
temos que ter presente que o legislador quis que a 
fase de instrução fosse célere, considerando-a não 
como um novo inquérito mas como um momento 
processual de “comprovação judicial”, razão pela qual 
atribuiu ao juiz (que a dirige nos termos do art. 288 nº 
1 do CPP) determinados poderes que nem são 
susceptíveis de serem sindicados (no sentido de não 
admitirem recurso) pelos sujeitos processuais. 
Repare-se que os pressupostos invocados pelo arguido 
B…………… para aceder à facturação detalhada são 
sempre os mesmos, revelando um total alheamento 
pela argumentação utilizada pelo Sr. Juiz a quo. 
Como é evidente para aferir se era ou não essencial ou 
útil que o arguido B…………. tivesse acesso à dita 
facturação detalhada era necessário que o mesmo 
tivesse indicado novas razões de facto que, 
possibilitassem e permitissem ao tribunal recorrido, 
fundamentar a eventual mudança do juízo que fizera 
anteriormente, quando indeferira o anterior pedido. 
Não o tendo feito, é evidente que o Sr. JIC não podia 
deferir o requerimento que deu origem à decisão 
impugnada, por se tratar de matéria sobre a qual já se 
pronunciara anteriormente (até sob pena de proferir 
decisões contraditórias sobre a mesma questão, o que 
era inadmissível). 
De qualquer modo, a demonstração do alegado na 2ª 
parte do requerimento de abertura de instrução - no 
sentido de o tal indivíduo de identidade desconhecida, 
referido na acusação, ser um “agente provocador” - 
não se compadecia com a produção de prova que, 
como sucede nessa fase, não poderia ultrapassar a 
dita natureza indiciária. 
As finalidades da instrução (que não é um pré-
julgamento), vistas as diligências praticadas 
oficiosamente pelo Sr. JIC (que é quem vai proferir a 
decisão instrutória e, como tal, terá de previamente 
analisar todas as provas constantes dos autos, quer as 
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que resultam do inquérito, quer as da instrução), não 
exigiam que o arguido B…………… tivesse acesso à dita 
facturação detalhada. 
Daí que a pretensão (acesso ao teor da facturação 
detalhada) do recorrente também não fosse essencial 
à descoberta da verdade, nem sequer indispensável às 
finalidades da instrução. 
Por isso, não se pode concluir que a decisão sob 
recurso afecte de forma intolerável os direitos de 
defesa do arguido uma vez que, por um lado, a prova 
a produzir “não podia ultrapassar a natureza indiciária 
exigida pela fase da instrução”[7] (o que não se 
compadecia com a demonstração dos factos 
articulados no requerimento de abertura de instrução) 
e, por outro lado, mesmo que o arguido venha a ser 
submetido a julgamento, é nessa fase que é 
plenamente assegurado o seu direito de defesa (daí 
que não haja sequer qualquer violação do disposto no 
art. 125 do CPP, o qual nem foi invocado pelo Sr. Juiz 
a quo). 
Assim, ainda que fosse admissível recurso da decisão 
em questão (por ali se ter ainda invocado o disposto 
nos arts. 187 nº 1 e 4 e 189 nº 2 do CPP para 
indeferir o requerido pelo recorrente), sempre o 
mesmo seria improcedente, tanto mais que não se 
podem considerar violadas as disposições legais 
citadas pelo recorrente. 

* 
III- DISPOSITIVO 
Em face do exposto, acordam os Juízes desta Relação, 
em negar provimento ao recurso interposto pelo 
arguido B…………….. . 
O recorrente vai condenado a pagar as custas, 
fixando-se a taxa de justiça em 5 UCs. 

* 
(Processado em computador e revisto pela 1ª 
signatária. O verso das folhas encontra-se em branco 
– art. 94 nº 2 do CPP) 

* 
Porto, 24 de Setembro de 2008 
Maria do Carmo Saraiva de Menezes da Silva Dias 
Jaime Paulo Tavares Valério 
___________ 
[1]Daí que, mesmo que conste de fls. 540 e 541 dos 
autos, que o co-arguido D……….. recebeu e fez 
chamadas para esse nº de telemóvel, esse 
documento, mesmo articulado com a facturação 
detalhada à qual o arguido B…………. não teve acesso, 
não é suficiente para se poder inferir ou deduzir que o 
utilizador daquele telemóvel fosse o tal indivíduo (não 
identificado na acusação), que no requerimento de 
abertura de instrução se diz simplesmente chamar 
“E………..” e que seria (na perspectiva do recorrente) o 
tal “agente provocador” utilizado pela polícia para 
deter os arguidos. 
[2] Germano Marques da Silva, Curso de Processo 
Penal, III, Editorial Verbo, 1994, p. 128, citando Jorge 
Figueiredo Dias, “Sobre os sujeitos processuais no 
novo Código de Processo Penal”, in Jornadas de Direito 
Processual Penal, O Novo Código de Processo Penal, 
Almedina, 1988, p. 16, refere: “A actividade 
processual desenvolvida na instrução é, por isso, 
materialmente judicial e não materialmente policial ou 
de averiguações”. 
[3] Assim, entre outros, Ac. do TC nº 459/2000, DR II 
Série de 11/12/2000. 
[4] Ibidem. 
[5] Assim, entre outros, Acs. do TC nº 375/2000, DR 
II Série de 16/11/2000, nº 459/2000, DR II Série de 
11/12/2000, nº 78/2001 (este último consultado no 
site www.tribunalconstitucional.pt) e nº 611/2005, DR 
II Série de 28/12/2005. 
[6] Neste sentido, entre outros, Ac. do TC nº 
375/2000 acima citado e Ac. do TRP de 18/1/2006, 
proferido no processo nº 0543982, relatado por 
António Gama, consultado no site do ITIJ- Bases 
Jurídicas Documentais. 
[7] Ibidem. 
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Acórdão elaborado no processo n.º 3220/08 (4ª 

Secção do Tribunal da Relação de Porto) 
** 

1. Relatório 
Consta do despacho de 4 de Janeiro de 2008: 

“I 
1. A arguida B………. encontra-se acusada nos 
presentes autos, pelo Ministério Público, da prática, 
em autoria material e de forma consumada, de um 
crime agravado de injúria, p. e p. pelas disposições 
conjugadas dos artigos 10º, 14º, n.º 1, 26º, 181º, n.º 
1, 184º e 132º, n.º 2, alínea j) (na sequência da 
reforma operada pela Lei n.º 59/2007, de 4 de 
Setembro, a alínea j) do n.º 2 do artigo 132º passou a 
constituir a alínea l) do mesmo preceito; uma vez que 
a alteração legislativa em apreço não modificou 
substancialmente tal preceito, desenvolveremos, 
consequentemente, todas as considerações 
subsequentes identificando-o de acordo com a 
legislação em vigor à data da prática dos factos aqui 
em apreço), todos do Código Penal (doravante, C. P.), 
com base na seguinte factualidade: 
‘A ofendida C………. é professora do ensino básico há 
nove anos. 
A partir do ano lectivo 2005/2006, a mesma passou a 
exercer funções na D………., em ………., neste Concelho 
de Comarca de Paredes, leccionando aos alunos do 1º 
Ciclo, aos quais sempre prestou apoio ao estudo em 
aulas extracurriculares. 
Nunca a ofendida C………. teve qualquer problema com 
alunos, encarregados de educação ou colegas 
docentes. 
Sucede que, no dia 1 de Junho de 2007, realizou-se 
uma reunião entre docentes e pais de alunos da 
referida Escola com o objectivo de se proceder à 
eleição do novo grupo de professores para o E………., 
estando todos aqueles convocados para a mesma. 
Na eleição em causa participou a ofendida C………., na 
qual teve uma função de coordenação, sendo apoiante 
da Lista .. 
Sem nada que o fizesse prever, por volta das 19h15, 
já quando a eleição tinha terminado e os participantes 
começavam a dispersar-se, abandonando a Escola, 
apareceu a arguida B………., apoiante da Lista ., e 
dirigindo-se, em voz alta, para a ofendida C………, a 
qual se encontrava no interior das instalações da 
Escola, dizendo por repetidas vezes “não tenho medo 
da Professora C………., aquela puta que venha cá para 
fora”, “aquela puta que venha cá para fora”, “vaca”, 
“cobarde”, “vou-te desfazer”, expressões que a 
ofendida ouviu perfeitamente do sítio onde se 
encontrava a realizar as diligências subsequentes à 
reunião mantida. 
Naquele local, encontravam-se, além dos demais 
docentes, também pais e crianças, na sua maioria 
discentes da D………., em ………. . 
A ofendida C………. encontrava-se no pleno exercício 
das suas funções de autoridade pública, fazendo parte 
da organização de uma reunião para a qual estavam 
convocados docentes e pais de alunos da D………., em 
………., o que a arguida sabia. 
Sentiu-se muito magoada pelas expressões objectiva e 
subjectivamente ofensivas de que foi vítima, para 
além de ficar muito ofendida na sua honra e 
consideração de cidadão e de professora e por ter sido 
humilhada perante outras pessoas, designadamente a 
comunidade escolar ali presente. 
Agiu a arguida B………. livre, voluntária e 
deliberadamente, com intenção de insultar e dizer mal 
da professora em questão, tendo proferido e repetido 
aquelas expressões, de forma audível e explícita, 
perante várias pessoas, para melhor assegurar o êxito 
das suas intenções, não obstante saber que dirigiu 
esses insultos a uma funcionária pública e que se 
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encontrava naquele local no exercício das suas 
funções’. 
2. Nos termos do disposto no artigo 311º do Código de 
Processo Penal (de ora em diante, apenas C. P. P.), 
«recebidos os autos no tribunal, o presidente (ou seja, 
o juiz titular do processo) pronuncia-se sobre as 
nulidades e outras questões prévias ou incidentais que 
obstem à apreciação do mérito da causa, de que possa 
desde logo conhecer» (n.º 1). No caso de o processo 
ter sido «remetido para julgamento sem ter havido 
instrução», como sucede no caso vertente, despacha, 
ainda, no sentido: «a) de rejeitar a acusação, se a 
considerar manifestamente infundada» ou «b) de não 
aceitar a acusação do assistente ou do Ministério 
Público na parte em que ela representa uma alteração 
substancial dos factos, nos termos dos artigos 284º, 
n.º 1, e 285º, n.º 3, respectivamente» (n.º 2). Para 
tanto, «a acusação considera-se manifestamente 
infundada: a) quando não contenha a identificação do 
arguido; b) quando não contenha a narração dos 
factos; c) se não indicar as disposições legais 
aplicáveis ou as provas que a fundamentam; ou d) se 
os factos não constituírem crime» (n.º 3). 
3. No caso vertente, e porque se nos afigura, salvo 
naturalmente o respeito devido por entendimento 
diverso - designadamente o do Digno Magistrado que 
a subscreve -, que a acusação aqui deduzida contra a 
arguida não se encontra em condições de ser recebida, 
este é, pois, o momento azado para a rejeitar, de 
acordo com as disposições legais citadas. Vejamos, 
pois, rapidamente, as razões que justificam tal 
rejeição. 

II 
A) 
4. Como se disse, a arguida encontra-se acusada da 
prática de um crime agravado de injúria, p. e p. pelas 
disposições conjugadas dos artigos 10º, 14º, n.º 1, 
26º, 181º, n.º 1, 184º e 132º, n.º 2, alínea j), todos 
do C. P.. Funda-se tal acusação, em suma, na 
circunstância de, alegadamente, ter ela dirigido à aqui 
queixosa, e assistente, C………., quando esta se 
encontrava ‘no pleno exercício das suas funções de 
autoridade pública, fazendo parte da organização de 
uma reunião para a qual estavam convocados 
docentes e pais de alunos da D………., em ……….’, 
expressões como ‘não tenho medo da Professora 
C………., aquela puta que venha cá para fora’, ‘vaca’, 
‘cobarde’, ‘vou-te desfazer’, tudo o que terá feito com 
a intenção - concretizada, segundo a douta acusação 
pública contra ela formulada - de atingir, ilicitamente, 
a honra e consideração da mesma assistente. 
5. Dispõe o artigo 181º, n.º 1, do Código Penal, que 
«quem injuriar outra pessoa, imputando-lhe factos, 
mesmo sob a forma de suspeita, ou dirigindo-lhe 
palavras, ofensivos da sua honra ou consideração, é 
punido com pena de multa até 120 dias». E no caso 
concreto, atendendo ao tipo de expressões que a 
arguida utilizou (concretamente, os epítetos de ‘puta’ 
e ‘vaca’) e à carga pejorativa que social e 
culturalmente assumem, cremos que se poderá 
concluir sem dificuldades que, a provarem-se os factos 
que aqui são imputados à arguida, não deixaria ela de 
ser condenada pela autoria do crime em apreço. 
6. No entanto, a arguida não se encontra apenas 
acusada da prática de um crime de injúria; ela 
encontra-se acusada da prática de um crime agravado 
de injúria, ex vi o preceituado nas disposições 
conjugadas dos artigos 184º e 132º, n.º 2, alínea j) do 
C. P. Segundo aquela norma, «as penas previstas nos 
artigos 180º, 181º e 183º são elevadas de metade nos 
seus limites mínimo e máximo se a vítima for uma das 
pessoas referidas na alínea j) do n.º 2 do artigo 132º, 
no exercício das suas funções ou por causa delas …», 
ou seja, se for «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» 
(sublinhado nosso). 
7. Na hipótese vertente, a acusação refere que a aqui 
queixosa é professora do ensino básico, e terá sido 
quando ela desempenhava as suas funções (embora 
no âmbito de uma actividade não especificamente 
docente) que os factos em causa nestes autos 
ocorreram. E daí que se justifique - sempre na 
perspectiva do Digno Magistrado do Ministério Público 
que subscreve a acusação - a agravação proposta para 
o crime que aqui é imputado à arguida. 
8. Mas - salvo sempre o respeito que nos merece tal 
entendimento - não cremos que esta conclusão seja 
correcta. 
B) 
9. A alínea j) do n.º 2 do artigo 132º do C. P. tem as 
suas origens remotas no Decreto-Lei n.º 101-A/88, de 
26 de Março. Explicando a aprovação de tal diploma, 
escreveu o legislador no respectivo preâmbulo: 
«De entre as manifestações da moderna criminalidade 
violenta e organizada avultam os atentados à vida ou 
à integridade física de agentes das forças e dos 
serviços de segurança e, em geral, de funcionários ou 
agentes encarregados da execução de mandados de 
captura ou de ordens legítimas de detenção, bem 
como daqueles a quem compete a guarda de pessoas 
legalmente presas, detidas ou internadas em 
estabelecimentos a isso destinados ou a custódia das 
mesmas, quando devam deslocar-se para diversos fins 
previstos na lei processual penal. 
Tais comportamentos provocam justificado alarme na 
opinião pública e contribuem para abalar a confiança 
no regular funcionamento e na eficácia do sistema 
penal, potenciando sentimentos de insegurança. 
Não pode a ordem jurídica alhear-se das graves 
consequências que deles decorrem e demitir-se do 
dever de encontrar soluções que, a um tempo, 
reforcem a confiança nas instituições vocacionadas 
para o combate à criminalidade violenta e contribuam 
para uma adequada protecção das vítimas 
preferenciais dos referidos actos, ponderando, quanto 
a estas, os riscos consideráveis a que estão expostas 
no exercício das suas funções ou por causa delas, 
embora observando, como não pode deixar de ser, 
critérios de justiça e de proporcionalidade. 
Comportamentos como os descritos são objecto de 
reacções criminais particularmente severas em muitos 
países que, de há muito, com eles se têm defrontado, 
como é o caso de Itália e de França». 
10. E, por isso, acrescentaram-se, então, ao artigo 
132º, n.º 2, do Código Penal, duas novas alíneas, as 
alíneas h) e i), do seguinte teor: 
«h) Ter praticado o facto contra agente das forças e 
serviços de segurança, funcionário público, civil ou 
militar, agente da força pública ou cidadão 
encarregado de um serviço público, no exercício das 
suas funções ou por causa delas; 
i) Ter praticado o facto para se subtrair à detenção, à 
captura ou ao cumprimento de reacções privativas da 
liberdade, incluindo os casos em que o agente é 
deslocado, sob custódia, para actos ou diligências 
previstos na lei processual penal, ou ainda, quando em 
fuga, para adquirir meios de subsistência». 
11. Esta solução mereceu, desde logo, o reparo da 
doutrina. Assim, TERESA SERRA (Homicídio 
qualificado: Tipo de Culpa e Medida da Pena, 1992, 
reimpr., pág. 95, nota 251) logo assinalou que a 
adição destas alíneas constituía uma «resposta a 
situações que tiveram um grande impacte na opinião 
pública», sendo um «exemplo do que é legislar sob 
pressão do caso concreto, com a qual não pode por 
forma alguma concordar-se. A alínea h) não indicia por 
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si só uma especial censurabilidade ou perversidade do 
agente, enquanto a alínea i) contém situações que são 
já abarcadas pela alínea e) do n.º 2 do artigo 132º». 
12. Em certo sentido, estas críticas ressurgiram 
durante o processo de revisão do Código Penal, no 
início da década de 90 do século passado. Na 
Comissão de Revisão, FIGUEIREDO DIAS defendeu 
«que a matéria consagrada na primeira das alíneas 
referidas poderia ser contemplada no local próprio 
(crimes contra os agentes de autoridade e contra o 
Estado)» e pronunciou-se pela eliminação da alínea i) 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Código Penal. Actas e 
Projecto da Comissão de Revisão, 1993, pág. 190). No 
entanto, respondendo às preocupações do então 
Procurador-Geral da República - que, «embora 
concordando, em princípio, que a matéria da alínea i) 
não devia estar prevista neste artigo, expressou sérias 
dúvidas quanto à sua eliminação pura e simples, pois 
poderia ser entendida como uma atenuação, ficando 
sem previsão as situações dos foragidos da justiça, 
indivíduos especialmente perigosos» (ob. cit., pág. 
190) -, FIGUEIREDO DIAS sugeriu, e a Comissão de 
Revisão aceitou, a inclusão do «conteúdo útil dessa 
alínea na actual alínea e)» (ou seja, a alínea f); cfr. a 
ob. cit., págs. 190 e 194). 
13. Já quanto à questão da manutenção da alínea h), 
no entanto, a Comissão de Revisão mostrou-se mais 
dividida. MANSO PRETO inclinou-se pela eliminação da 
alínea h) «fundamentalmente por considerar que a 
mesma matéria se encontra prevista no Capítulo 
relativo aos crimes contra a autoridade pública» (id., 
pag. 194), e também COSTA ANDRADE se pronunciou 
no sentido de que «no artigo 132º o bem protegido é 
a vida humana e não qualquer outro», e por isso, «em 
bom rigor, não se deveriam prever referências à 
protecção de outros bens jurídicos (no caso de funções 
de eminente relevo social)» (ob. cit., págs. 194-195). 
Mas já LOPES ROCHA, SOUSA E BRITO e FERREIRA 
RAMOS, no entanto, pronunciaram-se a favor da 
«manutenção da alínea, na linha proposta (por SOUSA 
E BRITO), deixando no entanto uma porta aberta a 
uma necessária harmonização com os tipos legais 
próximos destas causas de agravação» (ib., pág. 194). 
14. A solução adoptada pela Comissão - que, no 
essencial, assumiu forma de lei com a entrada em 
vigor do Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março, 
passando a constar da nova alínea h) do n.º 2 do 
artigo 132º do Código Penal - logo foi, porém, objecto 
de ainda mais viva crítica por parte de TERESA SERRA 
(Homicídios em série em CENTRO DE ESTUDOS 
JUDICIÁRIOS, Jornadas de Direito Criminal. Revisão 
do Código Penal. Alterações ao Sistema Sancionatório 
e Parte Especial, vol. II, 1998, pág. 151), que 
considerou que «a enumeração constante da alínea h) 
… contrariava frontalmente a técnica legislativa dos 
exemplos-padrão. Pela força da sua própria natureza, 
os exemplos-padrão, enquanto imagem expressiva de 
um determinado quadro valorativo, não são 
compatíveis com enumerações fechadas ou cuja 
exaustividade é passível de ser avaliada em termos de 
grau. Ademais, abrem caminho fácil aos problemas 
tradicionalmente colocados por qualquer enumeração 
exaustiva, como também ocorre com a da alínea h). 
Por exemplo: quando se fala em docente ou 
examinador público, é caso para perguntar se as 
mesmas razões deixam de valer se se tratar de um 
docente ou examinador privado!» (questão que - 
antes da entrada em vigor da Lei n.º 65/98, de 2 de 
Setembro - logo respondeu pela negativa «dado o 
Leitbild de que a referida alínea h) constituía 
expressão», pois «o quadro valorativo que sobressai 
do preceito em causa é precisamente o exercício das 
funções públicas por parte da vítima do homicídio»; 
id., ib., nota 27; sublinhados no original). Segundo 
TERESA SERRA, a alínea h) do n.º 2 do artigo 132º do 
C. P. seria, mesmo, «surrealista» (id., pág. 148). 
15. Na mesma linha, MARIA MARGARIDA SILVA 
PEREIRA (Direito Penal II. Os homicídios, vol. II, 1998, 

pág. 67), veio igualmente salientar que o artigo 132º 
caminhava «para uma aglutinação de bens jurídicos 
protegidos, embora permanecesse no âmbito dos 
crimes contra a vida e se chamasse, como no 
princípio, ‘homicídio qualificado’. Já não é só a vida 
que aqui se protege … Outros bens jurídicos se 
tutelam e de forma aparentemente casual e não 
sistemática». O exemplo seria, é claro, a alínea h) do 
n.º 2 preceito: «matar um titular de órgão de 
soberania ou quem exerça uma função pública é 
potencialmente um homicídio mais grave. É verdade 
que a alínea se estende a outras vítimas, mas há um 
denominador comum a elas, que é o exercício (ainda 
que pontual) de funções públicas ou que impliquem 
uma posição de supremacia, de autoridade da vítima 
face ao seu agressor» (id.). Como a vida humana, 
continua a mesma autora, «tem idêntico valor, 
independentemente do cargo que se ocupe, político, 
cívico ou de outra ordem, a explicação para a alínea 
em questão não se encontra na tutela pura e simples 
da vida humana» (ib., págs. 67-68). E conclui com 
uma interrogação: «sobretudo cabe perguntar se a 
própria presunção de maior culpa tem verdadeira 
legitimidade neste caso: em nome de quê supor mais 
culposo o comportamento criminoso da parte mais 
débil numa relação social? Não é isto, a suspeita de 
que quem “é menos” desse ponto de vista será 
também potencialmente mais nocivo nos seus actos 
(mais perigoso?), uma maneira insidiosa de violar o 
princípio da igualdade perante a lei?». 
16. Estas posições críticas ecoam, de algum modo, nas 
considerações que JOSÉ de FARIA COSTA tece, agora 
especificamente a propósito da agravação prevista no 
artigo 184º do C. P. (escritas já depois das alterações 
que, no diploma legal em apreço, foram introduzidas 
pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, e que 
transformaram a referida alínea h) em alínea j) do 
mesmo preceito): 
«Temos alguma dificuldade em aceitar - por certo que 
não em termos de definição de uma intencionada 
política criminal, pois essa tem um vector que escapa 
à análise normativa - que se introduzam elementos 
outros na composição dos bens jurídicos que se 
antolham perfeitamente definidos e coesos na sua 
expressão mais simples e canónica. A honra, enquanto 
valor ou bem imaterial, já o dissemos, tal como 
outros, perfila-se a mesma quer a vejamos encarnada 
no mais nobre espírito, quer a olhemos no mais 
refinado biltre. No entanto, o legislador, a partir de 
uma lógica que assenta na ideia de que o estatuto 
funcional - quer na óptica de sujeito passivo, quer na 
de sujeito activo - dos cargos de determinadas 
pessoas acrescenta uma mais-valia à própria honra, 
passou a considerar que os actos desonrosos que 
atacassem essa honra acrescida ou densificada 
mereceriam uma maior punição. É claro que essa 
intensificação do valor da honra só existe enquanto se 
está em funções ou, ao menos, não estando em 
funções, se permite o efeito à distância de se 
considerar que - se acto violador da honra, porque 
ainda resultante daquelas funções - se prende 
retroactivamente ao exercício próprias funções. O que 
tudo dá a ideia de que há uma “honra funcional”. 
Realidade que se pode discutir mas cujo lugar 
apropriado não é, seguramente, este. 
O que já é adequado, aqui, problematizar - porque 
importante para o estudo que se realiza - prende-se 
com a questão de saber se este seria o lugar 
sistematicamente justo para proteger o bem jurídico 
“honra funcional”, porquanto o que se deseja agora 
proteger é, indesmentivelmente, o bem pessoalíssimo 
honra. Sempre se poderá dizer, contudo, que a 
solução encontrada pelo legislador é aquela que 
privilegiou, ratione materiae, a própria honra, 
transigindo unicamente naquela densificação funcional. 
Uma tal argumentação não deixa de apresentar algum 
retórico peso específico mas claudica, em nosso juízo, 
porque, desse jeito, o legislador poderia criar um 
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conjunto alargado de bens jurídicos compósitos e, por 
mor desse expediente, subverter uma das regras mais 
importantes da actividade legiferante nos domínios da 
incriminação: a regra da identidade nominal. Isto é: a 
uma norma incriminadora deve corresponder um e só 
um bem jurídico e este deve, tanto quanto possível, 
apresentar-se na sua forma mais coesa de 
simplicidade e de unidade». 
(Anotação ao artigo 184º do Código Penal no 
Comentário Conimbricense do Código Penal. Parte 
Especial, tomo I, §§ 3-4, pág. 652; todos os 
sublinhados no original) 
17. Em suma, pois, a especial protecção jurídico-penal 
que aos titulares das funções elencadas na alínea j) do 
n.º 2 do artigo 132º do C. P. é conferida no tocante 
aos atentados dirigidos contra a sua vida, integridade 
física e - que é o que aqui directamente nos interessa 
- honra, para além de introduzir um elemento de 
perturbação na organização sistemática da Parte 
Especial do Código Penal, suscita, igualmente, 
especiais problemas de aplicação, porquanto pode ela 
implicar (designadamente através do exacerbamento 
da protecção do estatuto funcional da vítima do crime) 
a postergação de valores relevantes do ordenamento 
jurídico (como o próprio princípio da igualdade, que 
tem, como se sabe, consagração ao nível da Lei 
Fundamental do País). 
18. Impõe-se por isso, a nosso ver - é isso, afinal, o 
que aconselham a história, que vimos de bosquejar 
nos seus elementos essenciais, da norma em questão, 
bem como as críticas que a esta foram sendo dirigidas 
pela melhor doutrina -, uma especial cautela na 
identificação das situações que podem (devem) ser 
subsumidas à previsão do artigo 184º do C. P., 
sobretudo tendo em consideração que se este preceito 
«importa» a enumeração de funções constante da 
alínea j) do n.º 2 do artigo 132º do mesmo diploma 
legal para identificar as eventuais vítimas do crime 
agravado que prevê, já não permite que a qualificação 
do crime contra a honra de uma dessas mesmas 
vítimas revista a natureza facultativa que, à luz da 
técnica dos exemplos-padrão, vai associada à 
verificação de um ataque à sua vida (neste sentido, 
vd. FARIA COSTA, cit., §§ 6-8, págs. 653-654). O que, 
na prática, significa que se impõe grande 
circunspecção na interpretação do que sejam crimes 
cometidos «no exercício» das funções elencadas na 
alínea h) do n.º 2 do artigo 132º, ou «por causa 
delas». 
19. No caso dos autos, no entanto, o comportamento 
da arguida não é ligado geneticamente, na douta 
acusação pública contra ela aqui formulada, ao 
exercício, por parte da queixosa, das suas funções de 
professora do ensino básico, ou dito de outra forma, 
não se atribui ao exercício de funções docentes por 
banda da queixosa a origem do comportamento que 
aqui se verbera à arguida. O que se lhe atribui é a 
prática dos factos que alegadamente terá praticado e 
a que atrás se fez já menção quando a queixosa neste 
processo se encontrava no exercício das suas funções 
públicas. Ou seja, não vem a arguida acusada da 
prática de um crime agravado contra a honra da aqui 
assistente por causa das funções que exerce, mas 
apenas por alegadamente o ter cometido quando esta 
se encontrava no exercício dessas mesmas funções. E 
sendo assim, só relativamente à verificação, in casu, 
desta exigência típica, teremos, agora, de analisar os 
factos em causa nestes autos. 
C) 
20. Como se referiu já, a referência, na alínea h) do 
n.º 2 do artigo 132º do C. P. (na redacção que lhe foi 
dada pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março), a 
«docente ou examinador público» foi objecto de 
imediata crítica por TERESA SERRA, que logo alertou 
para que as razões que justificavam a inclusão dos 
docentes ou examinadores do sector público (e, 
portanto, a aplicação da moldura agravada que a 
especial censurabilidade dos ataques contra eles 

perpetrados implicava) valiam, igualmente, para todos 
os docentes ou examinadores, ainda que do sector 
privado. 
21. Pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, o legislador 
veio reconhecer razão a tais críticas, alterando a 
redacção da alínea em causa (que se converteu, 
entretanto, na alínea j) do preceito, como se referiu 
atrás). A sua formulação passou, assim, a ser a 
seguinte (sublinhados, naturalmente, nossos): 
«j) Praticar o facto contra membro de órgão de 
soberania, do Conselho de Estado, Ministro da 
República, magistrado, membro de órgão 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». 
22. Em nosso modo de ver, pois, a eliminação da 
alusão ao carácter público das funções do docente ou 
examinador não pode senão implicar que, ao menos a 
partir da entrada em vigor da Lei n.º 65/98, de 2 de 
Setembro, e relativamente a tal categoria de pessoas, 
o que está em causa, no preceito sob análise, não é já 
a protecção do exercício de funções públicas (ou seja, 
de autoridade) por banda do docente ou examinador 
implicado, mas simplesmente o exercício das funções 
de docente e de examinador propriamente ditas. 
Dificilmente se entenderia, na verdade, que aludindo a 
uma mesma categoria de pessoas (e após a expressa 
eliminação da referência ao carácter público das 
funções por elas exercidas), quisesse o legislador 
proteger diferentemente tais pessoas consoante 
exercessem elas as suas funções no sector público ou 
no sector privado. 
23. O relevo da alteração reconhece, aliás, 
FIGUEIREDO DIAS (anotação ao artigo 132º do Código 
Penal no Comentário Conimbricense do Código Penal, 
t. I, § 32, pág. 41), ao sublinhar que as modificações 
introduzidas pela citada Lei n.º 65/98, de 2 de 
Setembro, não são insignificativas, «no sentido de que 
à solução que ela permite se chegaria já através da 
técnica dos exemplos-padrão …; antes se devendo 
dizer que, com a equiparação do docente ou 
examinador privado ao público é a própria estrutura 
do exemplo-padrão que se modificou» (sublinhados 
nossos). 
24. Deixou assim de valer, ao menos em relação aos 
docentes e examinadores, a conclusão enunciada por 
MARIA MARGARIDA SILVA PEREIRA (cit., pág. 67), de 
que o «denominador comum» entre todas as pessoas 
referidas na alínea j) do Código Penal «é o exercício 
(ainda que pontual) de funções públicas» (embora no 
tocante aos docentes e examinadores possa continuar 
a valer a ideia de que lhe subjaz o interesse de 
proteger uma pessoa que se encontra numa «posição 
de supremacia, de autoridade … face ao seu 
agressor», a que, no mesmo local, alude a autora em 
apreço). 
25. Quando é que, então, deveremos, para efeitos de 
aplicação das disposições conjugadas do artigo 184º e 
da alínea j) do n.º 2 do artigo 132º do C. P., dizer que 
estamos perante o exercício de funções como docente 
(por serem estas as funções que, na douta acusação 
pública, se atribuem à aqui queixosa)? 
26. Um docente é o responsável pelo 
desenvolvimento, em contexto formal ou informal, de 
um processo de ensino-aprendizagem (transmitindo 
conhecimentos e facilitando, ou auxiliando, a aquisição 
de determinadas competências por parte dos 
discentes), e pela avaliação dos correspondentes 
resultados (ou seja, pela definição do grau de sucesso 
ou insucesso) desse mesmo processo. Em sentido 
rigoroso, portanto, só quando (e enquanto) realize tais 
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actividades é que um docente se pode dizer no 
exercício das suas funções, independentemente do 
contexto e do espaço em que as mesmas decorram: 
um professor que acompanha os seus alunos numa 
visita de estudo (e, portanto, fora de um espaço 
especificamente escolar) está, como é óbvio, no 
exercício das suas funções docentes, mas já não o 
estará, a nosso ver, o professor que, na escola onde 
trabalha, se dedica ao convívio informal com os seus 
respectivos colegas; por outro lado, pouco importará 
que o professor se dedique à docência no contexto de 
uma aula, de uma conferência ou de qualquer outro 
formato de ensino, pois que ainda em todas estas 
situações, como em outras, estará a desenvolver 
funções docentes. 
27. Mas se isto é assim, então afigura-se-nos de 
meridiana clareza que, no caso vertente, a aqui 
assistente não se encontrava no exercício de funções 
docentes quando foi, alegadamente, injuriada pela 
arguida. Nesse momento, na verdade, limitava-se ela, 
segundo a acusação pública, a participar na eleição 
dos professores que integrariam o E………., ainda que 
aí tivesse, novamente segundo aquele libelo, ‘uma 
função de coordenação’; esta, na verdade, não 
configura nenhuma actividade que possa subsumir-se 
ao conceito de docência, tal como o deixámos 
delineado. Tratou-se de uma actividade ainda 
(eventualmente) incidental à qualidade de professora 
da assistente, mas totalmente marginal à docência e 
sem tal natureza. 
28. Reconhece-se, é claro, que esta visão restritiva do 
que deve entender-se por exercício de funções 
docentes para efeitos do preceituado no artigo 184º 
do C. P. - que cremos ser a única compatível com o 
carácter excepcional da agravação da pena que vai 
associada à prática de certos crimes no decurso de tal 
exercício, e susceptível de representar o denominador 
comum entre as funções de docente público e privado 
que agora são abrangidas, nos moldes já referidos, 
pela alínea j) do n.º 2 do artigo 132º do mesmo 
diploma legal - não é a única forma possível. Assim, a 
douta acusação pública aqui formulada contra a 
arguida parece seguir o entendimento - que também 
se não afigura de todo inadmissível, embora com o 
mesmo, pelas razões já referidas, não possamos 
concordar - de que todas as actividades que um 
professor desenvolva e que decorram ainda do seu 
estatuto funcional de docente (neste caso, do sector 
público), têm de considerar-se exercício de funções 
docentes para efeitos de aplicação da norma legal que 
vem de citar-se. 
29. Relativamente aos professores integrados no 
ensino público, e se bem vemos, isto significaria que 
teria de incluir-se ainda, no conceito de exercício de 
funções docentes, a realização de todas as actividades 
que, por força (directa) da lei (hoc sensu), fossem 
ainda cometidas aos professores, como parte 
integrante do elenco legal das suas atribuições 
funcionais. 
30. Só que, na hipótese vertente, não estamos 
perante uma dessas actividades. Na verdade, embora 
a douta acusação pública não indique concretamente o 
diploma legal de onde entende decorrer, para a 
assistente, como sua obrigação funcional específica, o 
dever de ‘coordenar’ a reunião na sequência da qual 
terão alegadamente ocorrido os factos aqui em 
questão, cremos que só poderia ter em mente, como 
fonte de uma tal obrigação estatutária, o Decreto-Lei 
n.º 115-A/98, de 4 de Maio, que aprovou o regime de 
autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos da educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário (na redacção da Lei n.º 
24/99, de 22 de Abril). Acontece, porém, que tal 
diploma não impõe, em lado algum, sobre os 
docentes, como seu dever estatutário próprio ou, 
sequer, funcional, a participação ou colaboração na 
organização dos actos eleitorais nele previstos. E 
sendo assim, tal participação ou colaboração - ainda 

que indispensável, é certo, à realização dos actos 
eleitorais em questão - é totalmente alheia às funções 
(sejam elas especificamente docentes ou não 
docentes) dos professores do ensino público. 
31. De qualquer modo, no momento em que os factos 
aqui em questão terão alegadamente ocorrido, já a 
reunião onde se procedeu à eleição do E………. tinha 
terminado (di-lo a própria acusação pública) e a aqui 
assistente realizava apenas ‘diligências subsequentes 
à reunião mantida’, que a acusação formulada nestes 
autos não caracteriza mas que não se nos afigura que 
possam ter-se como funções próprias de um docente. 
Repare-se que estamos aqui cada vez mais 
distanciados do núcleo essencial de razões que 
justificam a agravação dos crimes cometidos contra 
docentes, na medida em que no momento em que 
terão ocorrido os factos aqui em questão a assistente 
não praticava quaisquer actos próprios da profissão de 
docente, nem sequer actos que possam reconduzir-se 
ao leque de atribuições que, legalmente, e na 
qualidade de docente, lhe são cometidas. 
32. Não convém esquecer, a nosso ver, que não basta 
ser docente (ou examinador, público ou privado) para 
que tudo o que se faça - ainda que relacionado, 
directa ou indirectamente, com a comunidade escolar 
que se integra - possa ser tido como exercício de 
funções docentes. Ao exigir, explicitamente, que as 
pessoas aludidas na alínea j) do n.º 2 do artigo 132º 
do C. P. sejam vítimas de um crime no exercício das 
suas funções ou por causa delas, torna-se evidente 
que o legislador não se limitou a punir de forma mais 
severa quem perpetre um ataque contra pessoas que 
se encontram investidas em certos cargos, sendo 
ainda necessário, sempre, que tal ataque ocorra no 
decurso do cumprimento dos deveres inerentes a tais 
cargos, ou a ele devido. Em situações como a 
vertente, não basta que alguém actue enquanto 
professor, é ainda necessário que o faça como 
professor, para que se possa dizer que está no 
exercício das suas funções. O que, se bem vemos, não 
se verifica, como se disse já, na hipótese sub judice. 
D) 
33. Em suma, pois: a conclusão, contida na douta 
acusação pública, de que no momento em que 
ocorreram os factos aqui em questão ‘a ofendida 
C………. encontrava-se no pleno exercício das suas 
funções de autoridade pública, fazendo parte da 
organização de uma reunião para a qual estavam 
convocados docentes e pais de alunos da D………., em 
………., o que a arguida sabia’, é, do ponto de vista 
jurídico-criminal, e como procurámos demonstrar, 
incorrecta. A aqui assistente encontrava-se em 
ambiente escolar, é certo, mas nesse momento não 
exercia funções docentes, no sentido em que esta 
expressão toma para efeitos de qualificação prevista 
no artigo 184º do C. P.; e, como tal, à arguida nestes 
autos só pode ser imputada, em nossa opinião, a 
prática de um crime de injúria, p. e p. pelo artigo 
181º, n.º 1, do mesmo diploma. 
34. Haveria, pois, que corrigir, neste sentido, a 
qualificação jurídica que, dos factos que aqui imputa à 
arguida, faz o Ministério Público na, aliás douta, 
acusação que formulou neste processo contra ela. Só 
que, a ser assim, suscita-se, agora, o problema da 
legitimidade do Ministério Público para a prossecução 
do presente procedimento penal. 
35. De acordo com o preceituado no artigo 48º do C. 
P. P., «o Ministério Público tem legitimidade para 
promover o processo penal, com as restrições 
constantes dos artigos 49º a 52º» do mesmo diploma 
legal. Segundo o n.º 1 daquela norma, «quando o 
procedimento criminal depender de queixa, do 
ofendido ou de outras pessoas, é necessário que essas 
pessoas dêem conhecimento do facto ao Ministério 
Público, para que este promova o processo». No 
entanto, «quando o procedimento criminal depender 
de acusação particular, do ofendido ou de outras 
pessoas, é necessário que essas pessoas se queixem, 
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se constituam assistentes e deduzam acusação 
particular» (artigo 50º, n.º 1, do corpo de normas em 
referência). 
36. Ora, segundo o artigo 188º, n.º 1, do C. P., «o 
procedimento criminal pelos crimes previstos no … 
capítulo (VI do título I do livro II do mesmo diploma) 
depende de acusação particular, ressalvados os casos: 
a) Do artigo 184º; e 
b) Do artigo 187º, sempre que o ofendido exerça 
autoridade pública; em que é suficiente a queixa ou a 
participação». 
37. Dito de outro modo, o crime p. e p. pelo artigo 
181º, n.º 1, do C. P., contrariamente ao ilícito 
agravado tipificado no artigo 184º do mesmo diploma, 
é um crime particular, o que implica que a assistente 
nestes autos, a fim de assegurar a prossecução dos 
mesmos, teria de ter deduzido acusação particular, o 
que não se mostra que tivesse feito, Aliás, a assistente 
nem sequer acompanhou, expressamente, a acusação 
pública formulada contra a aqui arguida, sendo que se 
o tivesse feito, de alguma forma se poderia interpretar 
tal gesto como sendo suficiente para colmatar a 
ilegitimidade ora em apreço. 
38. Nestas circunstâncias, pois, carece o Ministério 
Público de legitimidade para a prossecução do 
presente procedimento criminal, o que naturalmente 
não pode aqui deixar de ser declarado, com a 
consequente rejeição da acusação por ele deduzida. 
Isso, então, o que agora se decidirá. 

III 
39. Nestes termos, e pelas razões sucintamente 
expostas, decido não receber a, aliás douta, acusação 
pública deduzida nestes autos contra a arguida 
B………., por entender carecer o Ministério Público de 
legitimidade para a prossecução do presente 
procedimento criminal. 
…”.  

** 
Ministério Público veio interpor recurso, tendo 
terminado a motivação pela formulação das seguintes 
conclusões: 
“1ª - Numa sociedade democrática e pluralista, os 
professores têm o direito fundamental de participar na 
gestão democrática da escola (vide artigo 77º, n.º 1, 
da Constituição da República Portuguesa) e o direito 
estatutário de eleger e ser eleitos para os seus órgãos 
colegiais da escola (vide artigo 5º, n.º 2, alínea e) do 
Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 
Professores dos Ensinos Básico e Secundário, 
aprovado pelo D. L. n.º 15/2007, de 19 de Janeiro). 
2ª - A assistente C………., logo após o final de uma 
reunião entre docentes e pais dos alunos da D………., 
em ………., em Paredes, com o objectivo de eleição do 
novo grupo de professores para o E………. e, 
encontrando-se ainda no interior das instalações da 
Escola, encontrava-se no exercício de funções de 
docente. 
3ª - A assistente C………. foi ofendida na sua honra 
funcional de docente pela arguida B………., quando esta 
proferiu, entre outras, na presença de colegas, pais e 
crianças e do interior da Escola, a seguinte expressão: 
‘não tenho medo da Professora C………., aquela puta 
que venha cá para fora’. 
4ª - Mesmo que se entendesse que a assistente não 
estava no exercício das funções de docente, sempre se 
diria que estaria no exercício das funções de 
funcionário público, tal como resulta dos artigos 386º, 
n.º 1, alínea a), do Código Penal, e 4º, n.º 1, do 
Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 
Professores dos Ensino Básico e Secundário (D. L. n.º 
15/2007, de 19 de Janeiro). 
5ª - Em sede de despacho que designa dia para 
julgamento, onde aprecia a regularidade formal e 
material da acusação, nos precisos termos legais do 
disposto no artigo 311º do Código de Processo Penal, 
não pode o juiz, por meras deduções e interpretações, 
e, muito menos, por processos de apreciação que 
impliquem e exijam uma produção de prova, proceder 

a qualquer alteração da qualificação jurídica dos factos 
constantes da acusação e, assim, considerar que o 
Ministério Público carece de legitimidade para acusar. 
6ª - O despacho recorrido, para além das disposições 
legais supra mencionadas, violou o preceituado nos 
artigos 32º da Constituição Política da República 
Portuguesa, 181º, 184º, 132º do Código Penal e 
artigos 311º e seguintes do Código de Processo Penal. 
7ª - Assim, deverá o presente recurso ser julgado 
procedente e, por via disso, revogar-se o aliás douto 
despacho recorrido, que deverá ser substituído por 
outro que designe dia para julgamento da arguida 
B………., acusada pelo crime agravado de injúria, 
previsto e punido, à data da prática dos factos, pelos 
artigos 181º, n.º 1, 184º e 132º, n.º 2, alínea j), 
todos do Código Penal, na redacção do D. L. n.º 48/95 
e, actualmente, previsto e punido nas normas dos 
artigos 181º, n.º 1, 184º e 132º, n.º 2, alínea l) do 
Código Penal, na redacção da Lei n.º 59/2007, de 4 de 
Setembro”. 

** 
2. Fundamentação 
O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões 
(resumo das razões do pedido) formuladas quando 
termina a motivação, isto em conformidade com o que 
dispõe o art. 412º, n.º 1, do C. de Processo Penal – v., 
ainda, o ac. do Supremo Tribunal de Justiça, de 15 de 
Dezembro de 2004, in Colectânea de Jurisprudência, 
Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, n.º 179, 
ano XII, tomo III/2004, 
Agosto/Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro, pág. 
246. 
Há que, então, face às enunciadas conclusões, definir 
o objecto do recurso, pela referência às questões que 
se colocam para apreciação e que são as seguintes (o 
respectivo conhecimento, como é de boa regra, por 
isso, deve respeitar o princípio da precedência lógica, 
pois a solução dada uma pode prejudicar a apreciação 
de outra): 
1ª - Para a pronúncia sobre a questão prévia da 
legitimidade do Ministério Público para promover o 
processo penal, a coberto do disposto no art. 311º, n.º 
1, do C. de Processo Penal, pode proceder-se à 
alteração do crime imputado, à arguida, segundo a 
acusação (a chamada alteração da qualificação 
jurídica)? 
2ª - De acordo com a narração, contida na acusação, 
dos factos que fundamentam a imputação, à arguida, 
do crime de injúria com agravação, com previsão e 
punição nos arts. 181º, n.º 1, 184º, e 132º, n.º 2, al. 
i), do C. Penal, deve esta mesma imputação manter-
se, ou, pelo contrário, tem de ser a do crime de 
injúria, com previsão e punição no art. 181º, n.º 1, do 
C. Penal? 

** 
Os elementos que, por assentes (disponibilizados pelos 
autos; logo, com o valor probatório constante do art. 
169º do C. de Processo Penal) são relevantes para 
apreciação e solução destas questões são as 
seguintes: 
A acusação, deduzida contra a arguida (B……….) 
contém a seguinte narração dos factos que 
fundamentam a aplicação de uma pena (crime; art. 
1º, al. a), do C. de Processo Penal): 
“A ofendida C………. é professora do ensino básico há 
nove anos. 
A partir do ano lectivo 2005/2006, a mesma passou a 
exercer funções na D………., em ………., no Concelho e 
Comarca de Paredes, leccionando aos alunos do 1º 
Ciclo, aos quais sempre prestou apoio ao estudo em 
aulas extracurriculares. 
Nunca a ofendida C………. teve qualquer problema com 
alunos, encarregados de educação ou colegas 
docentes. 
Sucede que, no dia 1 de Junho de 2007, realizou-se 
uma reunião entre docentes e pais de alunos da 
referida Escola, com o objectivo de se proceder à 
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eleição do novo grupo de professores para o E………., 
estando todos aqueles convocados para a mesma. 
Na eleição em causa participou a ofendida C………., na 
qual teve uma função de coordenação, sendo apoiante 
da Lista .. 
Sem nada que o fizesse prever, por volta das 19h15, 
já quando a eleição tinha terminado e os participantes 
começavam a dispersar-se, abandonando a Escola, 
apareceu a arguida B………., apoiante da Lista ., e, 
dirigindo-se, em voz alta, para a ofendida C………., que 
se encontrava nas instalações da Escola, disse, por 
repetidas vezes, ‘não tenho medo da Professora 
C………., aquela puta que venha cá para fora’, ‘vaca’, 
‘cobarde’, ‘vou-te desfazer’, expressões que a ofendida 
ouviu perfeitamente do sítio onde se encontrava a 
realizar as diligências subsequentes à reunião 
mantida. 
Naquele local, encontravam-se, além dos demais 
docentes, também pais e crianças, na sua maioria 
discentes da D………., em ………. . 
A ofendida C………. encontrava-se no pleno exercício 
das suas funções de autoridade pública, fazendo parte 
da organização de uma reunião para a qual estavam 
convocados docentes e pais de alunos da D………., em 
………., o que a arguida sabia. 
Sentiu-se muito magoada pelas expressões objectiva e 
subjectivamente ofensivas de que foi vítima, para 
além de ficar muito ofendida na sua honra e 
consideração de cidadão e de professora e por ter sido 
humilhada perante outras pessoas, designadamente a 
comunidade escolar ali presente. 
Agiu a arguida B………. livre, voluntária e 
deliberadamente, com intenção de insultar e dizer mal 
da Professora em questão, tendo proferido e repetido 
aquelas expressões, de forma audível e explícita, 
perante várias pessoas, para melhor assegurar o êxito 
das suas intenções, não obstante saber que dirigira 
esses insultos a uma funcionária pública e que se 
encontravam naquele local no exercício das suas 
funções”. 
O crime imputado à arguida foi o de injúria com 
agravação (“arts. 10º, 14º, n.º 1, 26º, 181º, n.º 1, 
184º e 132º, n.º 2, al. j), do C. Penal”). 
No despacho a que alude o art. 311º, n.º 1, do C. de 
Processo Penal (saneamento do processo), e ora sob 
recurso, foi entendido que aqueles factos somente 
fundamentavam a imputação, à arguida, do crime de 
injúria (art. 181º, n.º 1, do C. Penal) e, por isso, 
carecia o Ministério Público de legitimidade para 
promover o processo penal. 
A assistente não deduziu acusação (art. 285º, n.º 1, 
do C. de Processo Penal) nem, sequer, aderiu à 
acusação do Ministério Público (art. 284º, n.º 2, al. a), 
do C. de Processo Penal). 

** 
Atentemos, então, na primeira das questões acima 
destacadas: para a pronúncia sobre a questão prévia 
da legitimidade do Ministério Público para promover o 
processo penal, a coberto do disposto no art. 311º, n.º 
1, do C. de Processo Penal, pode proceder-se à 
alteração do crime imputado, à arguida, segundo a 
acusação (a chamada alteração da qualificação 
jurídica)? 
O art. 311º, n.º 1, do C. de Processo Penal, dispõe o 
seguinte: «recebidos os autos no tribunal, o 
presidente pronuncia-se sobre as nulidades e outras 
questões prévias ou incidentais que obstem à 
apreciação do mérito da causa, de que possa desde 
logo conhecer». 
Isto é, e dito de outra forma, não tendo havido 
instrução, a fase da audiência não se abre, 
necessariamente, por a acusação ter sido deduzida, 
pois há lugar, sempre, à apreciação judicial da 
verificação dos necessários pressupostos da fase de 
julgamento; «temos assim que o despacho proferido 
ao abrigo do art. 311º tem função similar à decisão 
instrutória, de apreciação da legalidade da acusação e 
subsistência dos pressupostos para que o arguido 

possa ser submetido a julgamento pelos factos da 
acusação», sendo menos exigente, somente, no que 
toca ao juízo de indiciação. 
Então, e por isso, pode suceder que, por causa de um 
vício processual, o processo não possa prosseguir, por 
falta, por exemplo, de um pressuposto processual 
(Germano Marques da Silva, in Curso de Processo 
Penal, III, 2ª edição revista e actualizada, 2000, págs. 
203, 204 e 183/184). 
De acordo com o ensinamento de Manuel Cavaleiro de 
Ferreira, in Curso de Processo Penal, II, 1986, pág. 
10, «pressupostos processuais são requisitos que 
devem verificar-se para que possa proferir-se no 
processo uma decisão de mérito ou uma decisão 
meramente processual»; ou segundo o de Germano 
Marques da Silva, in Curso de Processo Penal, I, 4ª 
edição revista e actualizada, 2000, pág. 45, 
«pressupostos processuais são, na perspectiva 
funcional, requisitos de admissibilidade, condições 
prévias para a tramitação de uma relação processual, 
e, na estrutural, são elementos constitutivos da 
relação jurídica processual, que devem verificar-se 
para que possa proferir-se no processo uma decisão». 
Um dos pressupostos processuais é, manifestamente, 
então, o da legitimidade do Ministério Público (para 
promover o processo penal). 
Ora, quando se está face a crime particular (que é 
aquele em que a lei faz depender o procedimento de 
acusação particular), essa legitimidade não se verifica 
quando não tiver lugar a acusação particular, isto é, 
para que, neste caso, o Ministério Público tenha 
legitimidade para exercer a acção penal é 
indispensável que o titular do direito de acusação 
particular, e para lá do mais (que tem a ver, 
unicamente, com a promoção do inquérito), acuse, 
isto para que o procedimento possa prosseguir para as 
fases posteriores (art. 50º, n.º 1, do C. Penal), 
constituindo-se no que se pode ter por condição de 
prosseguibilidade (Germano Marques da Silva, in 
Curso de Processo Penal, I, 4ª edição revista e 
actualizada, págs. 47 e 261, e III, 2ª edição revista e 
actualizada, pág. 120). 
Sucede que situações há em que somente após 
tratamento jurídico diverso dos factos narrados na 
acusação, pela alteração da qualificação jurídica dos 
factos que permitiam sustentar a imputação de um 
crime ao arguido, em termos de se ter de sustentar a 
imputação de um crime diferente daquele que 
constava da acusação, é que é possível atentar na 
verificação, relevante, daquele pressuposto 
processual. 
Situação que é a do caso: segundo a acusação, o 
crime imputado à arguida era o de injúria com 
agravação, com previsão e punição nos arts. 181º, n.º 
1, e 184º e 132º, n.º 2, al. i), do C. Penal, e de acordo 
com o despacho a que alude aquele art. 311º, n.º 1, e 
com base nos mesmos factos, o crime devia ser o de 
injúria, com previsão e punição no art. 181º, n.º 1, do 
C. Penal, crime particular, isto é, crime cujo 
procedimento depende de acusação particular (art. 
188º do C. Penal). 
Mas será que se podia, neste despacho, proceder 
dessa forma? 
Não vemos como podemos deixar de responder 
positivamente. 
Na verdade, e em repetição do já acima dito, o 
despacho a que alude o art. 311º, n.º 1, do C. de 
Processo Penal, tem uma função similar à decisão 
instrutória, pelo que se tem de apreciar a legalidade 
da acusação e a subsistência dos pressupostos para 
que possa ter lugar o julgamento do arguido pelos 
factos da acusação. 
Na decisão instrutória, como se intui do disposto no 
art. 303º, n.º 1, em conjugação, coerente, com o 
disposto no art. 358º, n.ºs 1 e 3, do C. de Processo 
Penal, a alteração não substancial dos factos não pode 
deixar de ser equiparada, em termos de 
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admissibilidade, pelo menos em certos termos, à da 
qualificação jurídica dos factos. 
Germano Marques da Silva, in Curso de Processo 
Penal, I, 4ª edição revista e actualizada, 2000, pág. 
383, não deixa de defender entendimento que 
possibilita, claramente, sem forçar, aquele, pelo 
menos, também, em certos termos, entendimento que 
é o seguinte: 
«A alteração da qualificação jurídica só deve ser 
considerada ou equiparada à alteração não substancial 
dos factos da acusação quando não implique a 
imputação ao arguido de um crime substancialmente 
diverso, ou seja, quando o sentido da acusação se 
mantiver o mesmo, ainda quando diversa na sua 
gravidade. 
É que …, citando Castanheira Neves, “os possíveis 
pontos de vista incriminatórios não poderão ser 
diferentes daqueles que estejam em congruência com 
o sentido jurídico-criminal problematicamente 
constitutivo do caso concreto”». 
Ademais, e mais uma vez no âmbito daquela 
equiparação, temos que a decisão instrutória podia, 
unicamente, ter como objecto a qualificação jurídica 
de determinada factualidade, exactamente porque 
sempre a mesma podia ter sido o fundamento da 
instrução (José Souto de Moura, in Inquérito e 
Instrução, Jornadas de Direito Processual Penal, 1988, 
pág. 121/122).  
E, finalmente, se não se pudesse proceder daquela 
forma, certamente que estaríamos a consagrar um 
entendimento claramente ilógico (estando o despacho 
a que alude o art. 311º, n.º 1, do C. de Processo 
Penal, integrado na fase do julgamento, fase em que 
se integra, igualmente, o disposto no art. 358º, n.ºs 1 
e 3, do C. de Processo Penal, que rege para o que a 
audiência deu ou foi dando a conhecer, seguramente 
após a produção de prova, em termos relevantes para 
este aspecto, certamente que não se perceberia que, 
não sendo necessária a audiência, designadamente 
através da produção de prova, para afirmar essa 
alteração da qualificação jurídica, se tivesse de relegar 
para esse momento, necessariamente ulterior, aquilo 
que já era passível de considerar) e violador, 
decisivamente, do princípio da economia processual, 
pela prática de actos absolutamente inúteis (como 
aqueles que são a essência daquela fase: os da 
produção de prova), pois já, em momento anterior (o 
da elaboração daquele despacho), se sabia e sem 
necessidade da prática daqueles actos essenciais (pela 
entidade juridicamente competente: o juiz) que a 
qualificação jurídica era diversa [«o princípio da 
economia processual significa simplesmente que não 
devem ser praticados actos inúteis e vale para todas 
as fases do processo; deve procurar-se o máximo o 
máximo rendimento processual com o mínimo custo; 
nesta conformidade deve cada processo resolver o 
máximo possível de litígios (economia de processos); 
e deve por outro lado comportar só os actos e 
formalidades indispensáveis ou úteis (economia de 
actos e economia de formalidades); é muito frequente 
este princípio para evitar a prática frequente de actos 
inúteis, tanto no inquérito, como na instrução e no 
julgamento; …; também no julgamento só devem ser 
produzidos os meios de prova cujo conhecimento seja 
necessário à descoberta da verdade e boa decisão da 
causa, devendo ser indeferidos os requerimentos de 
provas irrelevantes ou supérfluas, de obtenção 
impossível ou com finalidade meramente dilatória (art. 
340º)» - Germano Marques da Silva, in Curso de 
Processo Penal, I, 4ª edição revista a actualizada, 
2000, pág.81]. 
Dito tudo isto, temos que a conclusão, em termos de 
solução, decisória, para a questão que se veio de 
abordar, somente pode ser no sentido de que, para a 
pronúncia sobre a questão prévia da legitimidade do 
Ministério Público para promover o processo penal, a 
coberto do disposto no art. 311º, n.º 1, do C. de 
Processo Penal, pode proceder-se à alteração do crime 

imputado, à arguida, segundo a acusação (a chamada 
alteração da qualificação jurídica). 

** 
Abordemos, agora, a segunda das sobreditas 
questões: de acordo com a narração, contida na 
acusação, dos factos que fundamentam a imputação, à 
arguida, do crime de injúria com agravação, com 
previsão e punição nos arts. 181º, n.º 1, 184º, e 
132º, n.º 2, al. i), do C. Penal, deve esta mesma 
imputação manter-se, ou, pelo contrário, tem de ser a 
do crime de injúria, com previsão e punição no art. 
181º, n.º 1, do C. Penal? 
Uma evidência: o núcleo da presente questão 
(claramente delimitado pelo despacho sob recurso e 
pelas conclusões com que terminou a motivação do 
recurso) está na verificação, dada a conhecer pelos 
factos narrados na acusação, da circunstância 
modificativa agravante prevista no art. 132º, n.º 2, al. 
i), do C. Penal (na redacção anterior à dada pelo art. 
1º da Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro; depois 
desta redacção, a única alteração processou-se ao 
nível da alínea, que passou a ser a l)), mais 
precisamente respeitando às pessoas aí indicadas, 
aquando do exercício das suas funções ou por causa 
delas, como o impõe o art. 184º do C. Penal [«a 
primeira leitura da norma parece apontar ou sugerir a 
interpretação que se baseia na ideia por último 
exposta, isto é, a remissão para a al. i) vale 
unicamente para se determinar o universo dos 
candidatos a sujeitos passivos … que possam sustentar 
a agravação; no entanto, devemos, em bom rigor, 
trabalhar um pouco mais este 1º grau de 
interpretação; nesta esteira, dir-se-á, por conseguinte, 
que não faz sentido - ou faz pouco sentido - chamar o 
regime da alínea sem, simultaneamente, se convocar - 
honrando, dessa maneira, o cânone hermenêutico da 
globalidade - toda a disciplina normativa que envolve 
a específica regulamentação da já mencionada al. i); 
e, a esta luz, também ela suficientemente densa para 
que, sem outras razões, a possamos, desde logo, 
afastar, dever-se-ia sustentar que o legislador teve 
como finalidade a aplicação da al. i) dentro de todo o 
seu contexto normativo; sucede, porém, que uma 
análise intra-sistemática mais aprofundada diz-nos, 
por comparação, que o legislador, noutras 
circunstâncias (v. g., art. 146º, n.º 2), sempre que 
convocou o regime em toda a sua extensão - regime 
baseado na técnica dos exemplos-padrão - o fez de 
forma inequívoca; o que parece introduzir a 
intencionalidade de que, se, no caso concreto, o não 
faz é porque queria impor um diferente âmbito de 
protecção à norma de agravação; a tudo isto acresce 
que o modus operandi legislativo utilizado na presente 
norma não é, de modo algum, um caso isolado; tal 
maneira de circunscrever o universo dos sujeitos 
passivos susceptíveis de serem vítimas “privilegiadas” 
é retomado, ponto por ponto, por exemplo, no n.º 2, 
al. f), do art. 158º; ora, esta nítida divisão aponta 
para diferentes intencionalidades legislativas; por isso, 
a al. i) deve ser vista, unicamente, como um catálogo 
de cargos ou funções que podem “privilegiar” a vítima 
ou onerar o agente atribuindo-lhes, nas condições 
referidas na lei, o “privilégio” de verem a honra 
acrescida do “valor funcional”; o chamamento da 
referida alínea vale no sentido preciso da expressão 
significante que ela encerra em leitura simples; a 
interpretação cruzada, levada a cabo com os 
diferenciados apelos a determinações intra-
sistemáticas ou axiológicas, só vem dar o beneplácito 
de uma correcta metodologia e tornar, agora, 
inequívoca a teleologia da norma» - José de Faria da 
Costa, in Comentário Conimbricense do Código Penal, 
Parte Especial, Tomo I, Artigos 131º a 201º, dirigido 
por Jorge de Figueiredo Dias, 1999, §§ 7 e 8, págs. 
653 e 654]. 
Para o caso, e de acordo com o que, ao nível, 
genérico, de mera referência, do facto, é narrado pela 
acusação, a pessoa em causa (ora assistente) é uma 
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professora, que leccionava em escola do ensino 
básico, que foi tida como uma autoridade pública e 
como uma funcionária pública, no exercício de 
funções, funções que se concretizaram na coordenação 
de uma eleição de professores para a constituição de 
um preciso conselho executivo. 
Dito isto, e tomando em consideração o que consta da 
al. i), do n.º 2, do art. 132º, do C. Penal, do elenco 
das pessoas aí consideradas, relevam as seguintes: 
membro de serviço ou organismo que exerça a 
autoridade pública e funcionário público. 
Mas não só estas, devendo considerar-se, ainda (até 
porque exaustivamente tido em conta naqueles 
despacho e conclusões), o docente (expressemos a 
nossa admiração pela circunstância de se não ter 
ponderado, expressamente, este aspecto na acusação; 
a não ser que, no limite, tivesse sido pelo 
reconhecimento de que ele não era, verdadeiramente, 
de contemplar, ou, quando não, que tal referência era 
devida à circunstância de se estar face a membro de 
serviço ou organismo que exerça a autoridade pública, 
ou, mesmo, a funcionário público …). 
Em primeiro lugar, e no caso, tal como descrito, agora 
de forma mais desenvolvida, por factos, na acusação, 
a assistente, que era professora do ensino básico, 
leccionava aos alunos do 1º Ciclo na Escola D………., 
………. . 
Ou seja, era, por isso, sem dúvidas, docente (arts. 2º 
e 35º, n.ºs 1, 2 e 3, als. a) a o), do Dec.-Lei n.º 139-
A/90, de 28 de Abril; com as alterações introduzidas 
pelos diplomas legais mencionados no art. 1º e pelo 
art. 2º, este e aquele da Lei n.º 15/2007, de 19 de 
Janeiro). 
Sucedeu que, ainda de acordo, como não podia deixar 
de ser, mesmo que em certos termos, com os factos 
narrados na acusação, a assistente teve intervenção 
na coordenação da eleição realizada para a 
constituição do E………., tendo sido no fim desta eleição 
que a arguida se lhe dirigiu e lhe endereçou os já 
mencionados, digamos assim, impropérios. 
Tenhamos presente o que caracteriza a função de 
docente, que passa, decisivamente, pela sua natureza 
decisivamente profissional, logo, técnica e científica, 
enquadrada pelas orientações de política educativa, 
pelas exigências do currículo nacional, pelos 
programas e orientações programáticas ou curriculares 
em vigor e pelo projecto educativo da escola; isto é, 
essa mesma função concretiza-se em leccionar 
(disciplinas, matérias e cursos), planear, organizar e 
preparar (actividades lectivas), conceber, aplicar, 
corrigir e classificar (instrumentos de avaliação das 
aprendizagens), participar (no serviço de exames e 
reuniões de avaliação), elaborar (recursos e materiais 
didáctico-pedagógicos), participar (na respectiva 
avaliação), promover, organizar e participar (em todas 
as actividades complementares, curriculares e 
extracurriculares, incluídas no plano de actividades ou 
projecto educativo da escola, dentro e fora do recinto 
escolar), organizar, assegurar e acompanhar 
(actividades de enriquecimento curricular dos alunos), 
assegurar (actividades de apoio educativo), executar 
(planos de acompanhamento de alunos 
determinados), cooperar (na detecção e 
acompanhamento de dificuldades de aprendizagem), 
acompanhar e orientar (aprendizagens dos alunos), 
facultar (orientação e aconselhamento em matéria 
educativa, social e profissional dos alunos), participar 
(nas actividades de avaliação da escola), orientar 
(prática pedagógica), participar (em actividades de 
investigação, inovação e experimentação científica e 
pedagógica), organizar e participar (como formando 
ou formador, em acções de formação contínua e 
pedagógica) e desempenhar (actividades de 
coordenação administrativa e pedagógica) - art. 35º, 
n.ºs 1, 2 e 3, als. a) a o), do Dec.-Lei n.º 139-A/90, 
de 28 de Abril; com as alterações introduzidas pelos 
diplomas legais mencionados no art. 1º e pelo art. 2º, 
este e aquele da Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro. 

Ou seja, quando a assistente participa, digamos 
assim, de acordo com a narração dos factos feita na 
acusação, numa eleição para um conselho executivo, 
não está, como é de patente clareza, perante o que se 
acabou de explanar, a exercer qualquer daquelas 
funções características de docente. 
É certo que o docente tem direitos, chamados 
profissionais («direitos especialmente decorrentes do 
exercício da actividade docente» - Isabel Pires 
Rodrigues, Júlia Araújo e Luís Silveira Botelho, in 
Estatuto da Carreira Docente, Anotado, Actualizado 
pelo Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro, 1ª 
edição, 2007, pág. 32 ), entre os quais se encontra o 
de participação no processo educativo, através do 
direito de eleger e de ser eleito para órgãos colegiais 
dos estabelecimentos de educação ou de ensino (arts. 
4º, n.ºs 1 e 2, al. a), e 5º, n.ºs 1 e 2, al. e), do Dec.-
Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril; com as alterações 
introduzidas pelos diplomas legais mencionados no 
art. 1º e pelo art. 2º, este e aquele da Lei n.º 
15/2007, de 19 de Janeiro). 
Mas esse direito, quando exercido, não integra, 
naturalmente, até pelo dito, qualquer das funções 
características de docente. 
E daqui não podemos sair, tanto mais que a expressão 
da lei, docente, tem um significado que se tem de 
intuir como rigoroso, preciso («o texto é o ponto de 
partida da interpretação. Como tal, cabe-lhe desde 
logo uma função negativa: a de eliminar aqueles 
sentidos que não tenham qualquer apoio, ou, pelo 
menos, uma qualquer “correspondência” ou 
ressonância nas palavras da lei; mas cabe-lhe, 
igualmente, uma função positiva, nos seguintes 
termos; primeiro, se o texto comporta apenas um 
sentido, é esse o sentido da norma»), para mais 
quando não se colhe a existência de qualquer outra 
norma, bem pelo contrário, pelo que acima se viu, que 
imponha a conclusão de que a redacção do texto 
atraiçoou o pensamento do legislador [«quando, como 
é de regra, as normas (fórmulas legislativas) 
comportam mais que um significado, então, a função 
positiva do texto traduz-se em dar mais forte apoio a, 
ou sugerir mais fortemente, um dos sentidos 
possíveis; e que, de entre os sentidos possíveis, uns 
corresponderão ao significado mais natural e directo 
das expressões usadas, ao passo que outros só 
caberão no quadro verbal da norma de uma maneira 
forçada, contrafeita; ora, na falta de outros elementos 
que induzam à eleição do sentido menos imediato do 
texto, o intérprete deve optar, em princípio, por 
aquele sentido que melhor e mais imediatamente 
corresponde ao significado natural das expressões 
verbais utilizadas, e designadamente ao seu 
significado técnico jurídico, no suposto (nem sempre 
exacto) de que o legislador soube exprimir com 
correcção o seu pensamento» - João Baptista 
Machado, in Introdução ao Direito e ao Discurso 
Legitimador, 12ª reimpressão, 2000, pág. 182]. 
Até porque não podemos esquecer que a enunciada 
qualidade de docente está tipicamente relacionada 
com (as suas) funções (no exercício delas ou por 
causa do exercício delas), o que é verdadeiramente 
impressivo e, por isso, decisivo, não bastando, 
portanto, a sobredita qualidade («o legislador, a partir 
de uma lógica que assenta na ideia de que o estatuto 
funcional … dos cargos de determinadas pessoas 
acrescenta uma mais-valia à própria honra, passou a 
considerar que os actos desonrosos que atacassem 
essa honra acrescida ou densificada mereceriam uma 
maior punição; é claro que essa intensificação do valor 
da honra só existe enquanto se está em funções ou, 
ao menos, não estando em funções, se permite o 
efeito à distância de se considerar que - se o acto 
violador da honra, porque ainda resultante daquelas 
funções - se prende retroactivamente ao exercício das 
próprias funções; o que tudo dá a ideia de que há uma 
“honra funcional” - José de Faria da Costa, in 
Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte 
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Especial, Tomo I, Artigos 131º a 201º, dirigido por 
Jorge de Figueiredo Dias, 1999, § 3, pág. 652 ). 
E mais. 
Em segundo lugar, igualmente, por isto, se não pode 
dizer que bastava ter a assistente como membro de 
organismo ou serviço que exercesse a autoridade 
pública (face ao sentido objectivo, que é dado pela 
doutrina administrativa, autoridade pública significa 
poder público ou o conjunto dos poderes públicos, de 
imperium - Rodrigues Queiró, Autoridades 
Administrativas, in Dicionário Jurídico da 
Administração Pública, 1990, pág. 627; v., a este 
respeito, os arts. 3º e 8º, n.º 1, do Dec.-Lei n.º 139-
A/90, de 28 de Abril; com as alterações introduzidas 
pelos diplomas legais mencionados no art. 1º e pelo 
art. 2º, este e aquele da Lei n.º 15/2007, de 19 de 
Janeiro) para aquela circunstância modificativa 
agravante se ter, desde logo, por verificada, isto é, 
reiterando o já, decisivamente, dito, era necessário, 
incondicionalmente, que aquela estivesse no exercício 
de funções (de docente, portanto) ou a descrita 
actuação da arguida tivesse como justificação esse 
exercício de funções (de docente). 
Em terceiro lugar, e pelas mesmas, essenciais e 
decisivas razões, também a qualidade de funcionária 
pública, por banda da assistente, não bastava para 
aquele efeito, face à circunstância de que tinha de ter 
estado no exercício de funções (de docente, portanto) 
ou a descrita actuação da arguida tinha tido como 
justificação esse exercício de funções (de docente), o 
que até releva do facto de a sobredita qualidade ter a 
ver com a de docente (art. 34º, n.º 1, do Dec.-Lei n.º 
139-A/90, de 28 de Abril; com as alterações 
introduzidas pelos diplomas legais mencionados no 
art. 1º e pelo art. 2º, este e aquele da Lei n.º 
15/2007, de 19 de Janeiro). 
E o certo, também para aqui, é, como se disse, que a 
assistente não estava no exercício de funções. 
Nem, tão-pouco, de acordo com a narração que a 
acusação faz dos factos ilícitos típicos, se pode dizer 
que as acima concretizadas expressões dirigidas pela 
arguida à assistente tivessem a ver com o exercício 
das indicadas funções de docente, pois, daquelas, 
nada se retira, com mínima segurança (nenhuma, 
mesmo, temos de o dizer, sem titubear …), que 
tivessem, as mesmas, a ver com o dito exercício de 
funções (evidentemente que, raciocinemos de forma 
mais ampla, ainda que, somente, para efeitos de 
demonstração, não podemos ter como bastante a 
menção a “Professora C……….”, já que ela somente 
tem valia para identificar a pessoa que a arguida 
invectivava, nada dizendo sob que aspecto tal 
identificava o exercício daquelas precisas funções …). 
Dito tudo isto, temos que a conclusão, em termos de 
solução, decisória, para a questão que se veio de 
abordar, somente pode ser no sentido de que, de 
acordo com a narração, contida na acusação, dos 
factos que fundamentam a imputação, à arguida, do 
crime de injúria com agravação, com previsão e 
punição nos arts. 181º, n.º 1, 184º, e 132º, n.º 2, al. 
i), do C. Penal, não pode (deve) esta mesma 
imputação manter-se, tendo a ajustada de ser (esta 
concreta imputação, de forma, aliás, completamente 
compreensiva, já que o que não era pacífico, neste 
âmbito era, somente, a verificação, ou não, da 
sobredita circunstância modificativa agravante, não foi 
posta em causa no recurso que ora se aprecia, como 
se colhe das acima enunciadas conclusões com que se 
finalizou a motivação …) a do crime de injúria, com 
previsão e punição no art. 181º, n.º 1, do C. Penal, 
isto, como não podia deixar de ser, com as 
consequências ditadas no despacho sob recurso (que, 
mais uma vez de forma coerente, pelo já dito quanto a 
este fundamento da discordância manifestada pelo 
recurso, não foi - nem podia, convenhamos, como é 
de fácil demonstração, feita no despacho em crise - 
objecto de dissensão decisória …). 

** 

Aqui chegados, e por tudo o que se disse, é tempo de 
afirmar a conclusão final: improcede o recurso. 

** 
3. Dispositivo 
Nega-se provimento ao recurso. 

** 
 
Porto, 24 de Setembro de 2008 
Custódio Abel Ferreira de Sousa Silva 
Ernesto de Jesus de Deus Nascimento 
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ACORDAM NA SECÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL 

DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
Nos autos de processo sumário que, sob o nº 
…/08.3PASTS, correram termos pelo .º Juízo Criminal 
de Santo Tirso, o arguido B………. foi submetido a 
julgamento, sendo, a final, condenado pela prática de 
um crime de condução em estado de embriaguês, p.p. 
pelo artº 292º, 1, do CP, numa pena de 50 dias de 
multa, à taxa diária de 5 euros e na pena acessória de 
proibição de conduzir veículos motorizados por um 
período de 3 meses. 
 
Inconformado, o Digno Magistrado do MP interpôs o 
presente recurso, que motivou, concluindo nos 
seguintes termos: 
1. O arguido declarou em audiência pretender 
confessar os factos que lhe eram imputados e, após o 
cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 344º do 
Código de Processo Penal, confessou integralmente e 
sem reservas tais factos. 
2. Por isso tendo sido dispensada a produção da prova 
relativa aos mesmos. 
3. Face àquela confissão integral e sem reservas por 
parte do arguido, nos termos e para os efeitos do 
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 344º do Código de 
Processo Penal, dos factos que lhe eram imputados. 
4. E não se verificando nenhuma das excepções 
previstas no n.º 3 do mesmo artigo. 
5. Estava o Tribunal obrigado a, em cumprimento do 
disposto na alínea a) do seu n.º 2, e para além e na 
decorrência da decidida dispensa da demais produção 
de prova a respeito. 
6. Dar como provados os - e todos os - factos que ao 
arguido vinham imputados, 
7. Ou seja, que nas circunstâncias de tempo e lugar 
referidas na acusação conduzia o aludido veículo 
automóvel com uma taxa de álcool no sangue de 1,35 
g/l, de forma livre, deliberada, consciente de infringir 
a lei, no intuito de conduzir na via pública tal veículo e 
bem sabendo que havia ingerido antes bebidas 
alcoólicas. 
8. E, consequentemente, julgar procedente por 
provada a acusação deduzida e proferir decisão 
condenatória pela prática pelo arguido do crime de 
condução de veículo em estado de embriaguez p. e p. 
nos termos das disposições conjugadas dos artigos 
69º, n.º 1, a) e 292º, n.º 1 do Código Penal, por que 
vinha acusado considerando a TAS de 1,35 g/l. 
9. Não o fazendo, dando como não provado que o 
arguido apresentasse “(…) uma TAS de 1,24 g/l”, 
10. Considerando apenas provados, dos factos 
imputados, que pelas 8,42 horas do dia 30 de Março 
de 2008, na Rua ………., ………., em Santo Tirso, o 
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arguido conduzia o referido veículo automóvel pela via 
pública, 
11. Que “(…) foi submetido ao teste de álcool expirado 
através do aparelho Drager Alcotest 7110 MK III P 
(…)” 
12. E que “(…) sabia que tinha ingerido bebidas 
alcoólicas (…)” e que “(…) estava a conduzir um 
veículo nessas condições o que quis”,  
13. E dando como provado que do “teste de álcool” 
supra referido resultou “(…) uma taxa de álcool no 
sangue de 1,24 g/l, fruto de bebidas alcoólicas que, 
prévia e voluntariamente, tinha ingerido”,  
14. Violou a Meritíssima Juíza de Direito a quo o 
disposto nos referidos artigos 69º, n.º 1, a) e 292º, 
n.º 1, do Código Penal e 344º, n.º 2, a) do Código de 
Processo Penal. 
15. Sendo certo que nos pontos 5 e 6 da Portaria nº 
748/94, de 13/AGO/1994 referida na decisão 
recorrida, o Ministério da Indústria e Energia aprovou 
Regulamento do Controlo Metrológico dos 
Alcoolímetros “(…) destinados a medir a concentração 
de álcool por análise do ar alveolar expirado”. 
16. Estabelecendo que, para efeito das operações de 
controlo metrológico de tais instrumentos traduzidas 
na aprovação de modelo e primeira verificação, por 
um lado, e na verificação periódica, por outro, “(…) os 
erros máximos admissíveis … são (…)”, 
respectivamente e pela ordem indicada, “(…) os 
definidos pela norma NF X 20-701 (…)” e “(…) uma 
vez e meia (…)” aqueles, 
17. Menos certo não é que no caso dos autos não está 
nem foi posta em causa a regularidade da aprovação 
ou a verificação do alcoolímetro em questão nem as 
condições da sua utilização nos procedimentos em 
análise, indicadas aliás no auto de notícia/acusação - 
cfr. artigo 389º, n.º 3 do Código de Processo Penal.  
18. O intérprete e aplicador da lei tem de presumir 
que o legislador, ao regular a matéria relativa à 
condução sob o efeito do álcool, conhecia todos os 
pressupostos das soluções adoptadas, incluindo os 
mecanismos de determinação das taxas relevantes 
para efeitos sancionatórios. 
19. Não podendo as orientações e determinações 
respeitantes aos procedimentos relativos à fiscalização 
do trânsito e à remessa ao Ministério Público, para os 
efeitos legalmente previstos, quanto a cada situação 
concreta, dos autos de notícia sobre situações de facto 
que, em face dos resultados obtidos através dos 
mecanismos legalmente previstos, sejam 
enquadráveis nas previsões dos artigos 291º e 292º, 
do Código Penal. 
20. Prever, “contra legem”, quaisquer margens de 
tolerância ou margens de erro relativamente aos 
resultados obtidos através dos mecanismos 
legalmente previstos, devendo a respeito ser 
recusadas quaisquer orientações ou instruções que 
não decorram da lei. 
21. Pelo que bem andou, assim, in casu, a GNR-BT ao, 
face ao facto de do teste de alcoolemia efectuado ao 
arguido através dos mecanismos para o efeito 
legalmente previstos ter resultado apurada a 
existência de uma TAS de 1,35 g/l, 
22. Dar cumprimento ao disposto nos artigos 254º, n.º 
1, a), 255º, n.º 1, a), 256º, 381º, n.º 1 e 387º, nº 2 
do Código de Processo Penal. 
23. Tendo sido igualmente correcta a verificada 
subsequente apresentação do arguido para julgamento 
em processo sumário, nos termos e para os efeitos 
das disposições conjugadas dos artigos 69º, n.º 1, a) 
e 292º, n.º 1 do Código Penal e 381º, n.º 1, 382º, n.º 
2, 385º e 389º do Código de Processo Penal. 
24. A douta sentença recorrida deverá assim ser 
revogada e substituída por outra que, dando por 
integralmente provada a matéria de facto ao arguido 
imputada na acusação contra ele deduzida,  
25. O condene pela prática do crime de condução de 
veículo em estado de embriaguez, p. e p. nos termos 
das disposições conjugadas dos artigos 69º, n.º 1, a) 

e 292º, n.º 1 do Código Penal, por que vinha acusado, 
considerando a TAS de 1,35 g/l, bem como os critérios 
de justiça relativa conferidos pela sentença recorrida, 
na pena de 60 dias de multa e na sanção acessória de 
inibição de conduzir pelo período de 4 meses. 
 
Não respondeu o recorrido. 
 
Nesta Relação, o Ex.mo PGA emitiu douto parecer 
acompanhando a motivação do recorrente. 
 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 
 
Factos assentes: 
___ 1. No dia 30-3-2008, pelas 8:19 h o arguido 
conduzia o veículo automóvel ligeiro de passageiros de 
matrícula ..-..-AU, na Rua ………., em ………., Santo 
Tirso, com uma taxa de álcool no sangue de pelo 
menos de 1,24 g/l, deduzida já a taxa de erro máximo 
admissível aprovada pela Portaria n.º 1556/2007, de 
10-12,da TAS de 1,35 g/l que resultou do aparelho 
Drager Alcootest, fruto de bebidas alcoólicas que, 
prévia e voluntariamente, tinha ingerido. ___ 
___ 2. Sabia que tinha ingerido bebidas alcoólicas 
suficientes para provocar uma taxa de álcool no 
sangue e, mesmo assim, quis conduzir o aludido 
veículo. ___ 
___ 3. Sabia, ainda, que a sua conduta era proibida e 
punida pelo direito. ___ 
___ 4. Não obstante, não deixou de actuar da forma 
descrita, agindo livre e conscientemente. ___  
___ 5. O arguido não tem antecedentes criminais. ___ 
___ 6. Confessou os factos de forma integral e sem 
reservas. ___ 
___ 7. O arguido é estudante no C………. . ___ 
___ 8. Vive actualmente com os pais. ___ 
___ 9. Tem 22 anos de idade. ___ 
___ 10. Aceitou a prestação de trabalho a favor da 
comunidade. 
 
DECIDINDO: 
Analisadas as conclusões formuladas pelo recorrente, 
constata-se que a questão essencial cuja análise é 
posta à nossa apreciação é a de saber se é ou não 
legal a dedução, à taxa de alcoolemia acusada pelo 
aparelho medidor, «uma taxa máxima de erro 
admissível»; consequentemente, pede que sejam 
agravadas as penas principal e acessória. 
Na sentença recorrida foi entendido, ainda em sede de 
fixação da matéria de facto, que tal dedução deveria 
ser efectuada. 
Entende o recorrente que o fez incorrectamente, já 
que não há lugar a qualquer dedução na taxa 
apresentada. 
Resulta do próprio auto de notícia que o aparelho 
alcoolímetro Drager usado para medir a taxa de 
alcoolemia apresentada pelo arguido foi aprovado pela 
DGV em 6/8/1998, através do despacho/ofício nº 
001/DGV/ALC. 
Assim sendo, temos de ter como certo que o aparelho 
em causa, porque objecto de aprovação, é dotado de 
fiabilidade que ao intérprete não é possível, sem a 
devida fundamentação, pôr em causa. 
Embora o não refira expressamente, o entendimento 
perfilhado pela M.ma Juiza recorrida há-de ter partido 
da análise da Portaria nº 748/94, de 13/8, elaborada 
na sequência da recomendação da Organização 
Internacional de Metrologia, que fixava em 7,5 a 
margem de erro quando o alcoolímetro apresente uma 
TAS entre 0,92 e 2,30 g/l. 
Porque tal margem de erro é conhecida do legislador e 
bem assim das entidades encarregadas do controlo 
metrológico, «o intérprete e aplicador da lei tem de 
presumir que o legislador, ao regular a matéria 
relativa à condução sob o efeito do álcool, conhecia 
todos os pressupostos das soluções adoptadas, 
incluindo os mecanismos de determinação das taxas 
relevantes para efeitos sancionatórios» não podendo 
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aquelas «orientações e determinações (…) ‘contra 
legem’ prever quaisquer margens de tolerância ou 
margens de erro relativamente aos resultados obtidos 
através dos mecanismos legalmente previstos» 
devendo, por isso, ser «recusadas quaisquer 
orientações ou instruções que não decorram da lei». 
(Conclusões do estudo do gabinete do PGR referido na 
motivação do recorrente). 
Ou seja, tais orientações da O.I.M., em vez de se 
imporem directamente ao aplicador da lei, impõem-se 
ao legislador, por um lado, que deve elaborar as 
normas correspondentes tendo-as, eventualmente, em 
consideração e, por outro, e reflexamente, às 
autoridades competentes para a aprovação e controlo 
dos aparelhos de medição metrológica. 
Por essa razão, o legislador possibilitou ao condutor 
submetido ao teste de pesquisa do álcool no sangue 
através da medição da «concentração de álcool por 
análise do ar alveolar expirado», o recurso a uma 
contraprova através da mais eficiente análise 
hematológica. 
Como é referido no acórdão desta Relação, de 
12/12/2007, pesquisado em www.dgsi.pt, onde tem o 
nº convencional JTRP00040854, que retrata uma 
situação idêntica àquela agora analisada, «o 
recorrente submetido a exame, conformou-se com o 
resultado obtido, não tendo requerido a realização de 
contraprova destinada a infirmar tal resultado e, nessa 
medida, estabelecer, de forma (mais) inequívoca, a 
sua taxa de alcoolemia.» Se o próprio interessado o 
não fez, não pode agora a M.ma Juíza pôr em causa os 
valores encontrados. 
Por isso, deve manter-se na factualidade provada a 
indicação de que o arguido apresentava uma TAS de 
1,35 g/l eliminando-se, pura e simplesmente, que essa 
taxa «corrigida» fosse de apenas 1,24 g/l, que não 
decorre da prova em si e não resulta da aplicação de 
normas imperativas. 
 
Aqui chegados, e atento esse incremento (ainda que 
pequeno) de ilicitude - porque a TAS mais se afasta do 
mínimo da previsão de 1,2 g/l, constante do artº 
292º, 1, do CP - há que ponderar da sua repercussão 
na medida das penas principal e acessória. 
Assim sendo, e tendo em conta todas as pertinentes 
considerações tecidas na sentença recorrida, à 
excepção da que se refere ao grau de ilicitude do 
facto, há que concretizar a medida de tais penas. 
É indubitável que a conduta do arguido preenche a 
previsão do artº 292º, 1; aliás, isso não é aqui posto 
em causa. O arguido, agindo consciente e livremente, 
conduzia um veículo automóvel, influenciado por uma 
taxa de alcoolemia de 1,35 g/l. Tal configura a 
previsão da norma. Tratando-se, como se trata, de um 
crime de perigo abstracto, que não pressupõe a 
verificação de um perigo concreto para os bens 
jurídicos protegidos (a segurança dos utentes das vias 
face à violação das regras do ordenamento estradal 
que visam salvaguardar a segurança da circulação 
rodoviária), a simples circunstância de o agente ser 
portador de uma TAS superior à legal (prevista na 
norma) é suficiente para o preenchimento da previsão 
criminal. 
A medida da pena (da principal e bem assim da 
acessória) deverá ser a adequada à culpa do agente e 
às exigências de prevenção (artº 71º, 1, CP). 
Ora, analisada a factualidade dada como assente, de 
onde se destacam a confissão do arguido, a sua 
condição de delinquente primário, a sua juventude e a 
circunstância de se encontrar a estudar e bem assim a 
apesar de tudo não agravada ilicitude, e considerando 
que a moldura penal abstracta da pena de multa vai 
de 10 a 120 dias, e que sendo embora exigentes as 
exigências de prevenção, mais do que as de repressão 
e de integração, cremos ajustado manter em 50 dias a 
medida concreta da pena de multa, mantendo-se 
também a taxa diária já encontrada. 
 

Medida da pena acessória: por princípio, deve existir 
proporcionalidade entre a medida da pena principal e a 
da pena acessória. Nos termos do disposto no artº 
69º, 1, a), cit., a moldura respectiva tem um mínimo 
de três e um máximo de 36 meses. 
A pena acessória deve ser fixada de modo a encontrar 
correspondência com os critérios valorados quanto à 
pena de multa, adequada ao dolo apurado e 
consciência do estado em que prosseguia a condução 
do veículo automóvel na via pública, à taxa de 
alcoolemia apurada e bem assim ao seu incólume 
comportamento criminal anterior. 
Considerados tais critérios, a medida da pena 
acessória deverá ser fixada em 4 meses. 
 
Termos em que, na parcial procedência do recurso, se 
acorda em revogar a sentença recorrida, fixando a 
matéria de facto nos termos atrás descritos; mais se 
acorda em fixar em 4 (quatro) meses a medida da 
pena acessória de proibição de conduzir veículos 
motorizados. No mais, mantêm-se o decidido. 
 
Sem tributação. 
 
Porto, 24.Setembro.2008 
Manuel Jorge França Moreira 
José Ferreira Correia de Paiva 
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Rec. n.º 3468-08  
Famalicão. 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
No Tribunal Judicial da Comarca de Vila Nova de 
Famalicão, foi decidido: 
Julgar improcedente, por não provada, a acusação e, 
em consequência, absolver o arguido B………., da 
prática do crime de furto, p. e p. pelo art.º 203º, nº1 
do Código Penal. 
Inconformado recorreu o Ministério Público rematando 
a pertinente motivação com as seguintes conclusões, 
que se transcrevem: 
a) o arguido B………. foi acusado da prática de um 
crime de furto, previsto e punido no art.º 203, do 
Código Penal bem como de outros dois ilícitos em 
relação aos quais ocorreu desistência de queixa, 
devidamente homologada; 
b) tendo sido julgado, veio a ser absolvido por 
sentença datada de 3 de Março de 2008; 
c) parte dos factos indicados na acusação no que ao 
citado crime de furto respeita não foram dados por 
provados, tendo apenas sido dado por provado que o 
arguido foi visto no dia dos factos na posse dos óculos 
de sol pertença da queixosa; 
d) a prova assentou no depoimento da ofendida e das 
testemunhas ouvidas, as quais depuseram de forma 
isenta, objectiva e credível, logrando convencer o 
tribunal quanto aos factos provados de que mostraram 
conhecimento directo; 
e) impõe-se a correcção da matéria de facto provada, 
no sentido de constar que o arguido foi visto na pose 
dos óculos da ofendida pelas 14H00 do dia dos factos; 
f) impõe-se também que a matéria de facto dado 
como não provada seja dada como provada; 
g) mesmo considerando a impossibilidade de 
valoração das confissões do arguido à ofendida e 
algumas das testemunhas, a prova produzida é 
bastante, num quadro de normalidade e de 
experiência comum, para concluir pela autoria dos 
factos pelo arguido, sendo muito menos provável e 
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talvez mesmo contrário a tais regras de experiência 
comum, que o arguido não seja o autor dos factos, por 
ter recebido os óculos de terceiros ou por os ter 
achado, como se considerou hipoteticamente em sede 
de motivação na sentença; 
g) ocorre, por isso, erro na fixação da matéria de facto 
e erro na apreciação da prova; 
h) mesmo que o Tribunal não considerasse que tal 
prova bastante para a condenação para a condenação 
(expurgada das “confissões” do arguidos à ofendida e 
testemunhas, o que o Ministério Público não podia 
adivinhar, pois estava convicto que fora feita prova 
dos factos), impunha-se então ao Tribunal que 
tentasse confrontar o arguido com tais “confissões”, 
desenvolvendo procedimentos, oficiosamente, ao 
abrigo do art.º 340, do Código de Processo Penal; 
i) de facto, o art.º 340, do Código de Processo Penal, 
impõe um dever de investigação, fazendo recair sobre 
o tribunal um poder-dever de apurar a verdade 
material, independentemente da intervenção do 
Ministério Público, imposição essa que não foi seguida; 
 
j) presumindo-se que o tribunal conhece a 
jurisprudência e que conhece a possibilidade de 
valoração depoimentos prestados por testemunhas 
que relatem a confissão do arguido, desde que este 
seja confrontado com tais depoimentos, era exigível 
que o tribunal, recorrendo ao citado art.º 340, do 
Código de Processo Penal, ordenasse a presença do 
arguido, confrontasse o arguido com tais testemunhos 
e, caso se mantivesse a credibilidade de tais 
depoimentos, valorasse esses depoimentos na parte 
confessória do arguido, dando todos os factos como 
provados, condenado o arguido; 
l) mesmo que não conseguisse ouvir o arguido, ainda 
assim se crê, que podia e devia valorar os 
depoimentos da testemunhas, já que o tribunal ficaria 
numa situação de não poder ter conseguido fazer 
comparecer o arguido, situação prevista no art.º 129, 
n.º 1, do Código de Processo Penal; 
m) nessas circunstâncias, não podendo o tribunal fazer 
comparecer a pessoa a quem se ouviu dizer, teria que 
valorar os depoimentos citados; 
n) em todas estas possibilidades que se defendem, o 
arguido seria necessariamente condenado; 
n) a correcta apreciação da matéria de facto, a 
correcta aplicação dos comandos do art.º 127, do 
Código de Processo Penal, impõe reformulação da 
matéria de facto provada / não provada, nos termos 
propostos; 
o) sendo possível, da prova colhida, como se crê que 
é, concluir no sentido da prova dos factos, deve o 
Tribunal de recurso decidir pela condenação do 
arguido pela prática do crime de furto simples, 
previsto e punido no art.º 203, do Código Penal.  
p) não o sendo, terá que ordenar-se a presença do 
arguido para ser ouvido em declarações, ao abrigo do 
art.º 340 do Código de Processo Penal, o qual se crê 
ter sido violado. 
 
Admitido o recurso o arguido respondeu pugnando 
pela sua improcedência. Já neste Tribunal o Ex.mo 
Procurador Geral Adjunto, foi de parecer que o recurso 
não merece provimento. Cumpriu-se o disposto no 
art.º 417º n.º 2 do Código de Processo Penal e após 
os vistos realizou-se conferência. 
 
Factos provados: 
1-Feito o julgamento e com relevância para a decisão 
da causa (em face da extinção do procedimento 
criminal quanto aos crimes de ofensa à integridade 
física e ameaça), resultaram provados os seguintes 
factos: 
1. No dia 19 de Junho de 2006, pela tarde, o arguido 
foi visto na posse de uns óculos de sol marca Roberto 
Cavalli, no valor aproximado de 400 euros, foram 
subtraídos na noite anterior a C………., tendo-os 

entregue ao namorado e amigos da ofendida que o 
contactaram.  
2. O arguido tem antecedentes criminais pela prática 
de crimes de furto qualificado, dano, furto simples, 
tráfico de menor gravidade e condução sem 
habilitação legal. 
2- Com relevância para a decisão da causa, não se 
provou que: 
1. Que em hora não concretamente apurada, entre as 
00H00 as 08H00 da madrugada do dia 19 de Junho de 
2006, o arguido B………. dirigiu-se junto da viatura de 
matrícula ..-..-LV, pertença da ofendida C………., que 
estava estacionado na ………., nesta cidade de Vila 
Nova de Famalicão, com a intenção de da mesma 
retirar tudo o que lhe interessasse, bem sabendo que 
a viatura e o que nela se encontrava não lhe pertencia 
e que agia contra a vontade da dona.  
2. No seguimento do seu plano, retirou da viatura ou 
de dentro da mesma:  
_ uns óculos de sol, de marca Roberto Cavalli, no valor 
aproximado de 400,00 euros;  
_ um porta CD's em formato de bola de basquetebol, 
com cerca de oito CD's no seu interior e valor global 
aproximado de 40,00 euros;  
_ as chaves de um veículo de marca Fiat, modelo 
………., matrícula UI-..-..6, sem valor comercial;  
_ quatro tampas de válvulas dos pneus, em cromado e 
de valor não apurado;  
3. Que na posse de tais objectos, o arguidos fê-los 
seus, levando-os consigo.  
4. Que o arguido tenha assumido a prática dos factos. 
5. Que o arguido agiu de forma livre, deliberada e 
consciente, sabendo que a sua conduta era proibida 
por lei. 
6. Que o arguido quis fazer seus os objectos descritos 
que retirou de dentro da viatura da ofendida, intento 
que concretizou, bem sabendo que os mesmos não lhe 
pertenciam que actuava contra a vontade dos donos e 
conforme fim que visava e de forma apta a alcançá-lo. 
 
Motivação: 
A convicção do tribunal sobre a factualidade provada e 
não provada formou-se com base na análise crítica e 
conjugada da prova produzida em audiência de 
julgamento, conjugada com as regras de experiência 
comum. Assim, quanto aos factos provados, atendeu-
se ao depoimento das testemunhas C………., D………., 
E………., F………. e G………., que depuseram de forma 
isenta, objectiva e credível, logrando convencer o 
tribunal quanto aos factos provados de que mostraram 
conhecimento directo. 
Atendeu-se ainda ao CRC do arguido junto aos autos. 
A factualidade não provada decorre de não ter sido 
produzida prova da sua verificação. 
As testemunhas inquiridas, muito embora tenham 
deposto de forma isenta objectiva e credível, sobre os 
factos, sobre a autoria do furto, apenas contaram o 
que ouviram dizer ao arguido, que várias horas depois 
do furto, ostentava os óculos subtraídos, tendo-os 
entregue. 
Ora, sendo certo que o tribunal não pode valorar os 
referidos depoimentos quanto ao que ouviram ao 
arguido, já que este não foi ouvido em julgamento, a 
mera detenção pelo arguido de um dos objectos 
furtados, no dia seguinte aos factos é insuficiente para 
concluir em sede de sentença que o arguido praticou 
os factos por que vem acusado, atenta a 
multiplicidade de circunstâncias que podem ter 
determinado aquela detenção (furto, receptação, 
apropriação de coisa achada, etc.).  
 
O Direito. 
Recuperando a última parte da motivação, fica claro 
que a absolvição do arguido pelo crime de furto 
«decorre de não ter sido produzida prova da sua 
verificação». E não se fez prova da verificação do 
crime, segundo consta da motivação, porque «as 
testemunhas inquiridas, muito embora tenham 
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deposto de forma isenta objectiva e credível, sobre os 
factos, sobre a autoria do furto, apenas contaram o 
que ouviram dizer ao arguido, que várias horas depois 
do furto, ostentava os óculos subtraídos, tendo-os 
entregue. Ora, sendo certo que o tribunal não pode 
valorar os referidos depoimentos quanto ao que 
ouviram ao arguido, já que este não foi ouvido em 
julgamento, a mera detenção pelo arguido de um dos 
objectos furtados, no dia seguinte aos factos é 
insuficiente para concluir em sede de sentença que o 
arguido praticou os factos por que vem acusado, 
atenta a multiplicidade de circunstâncias que podem 
ter determinado aquela detenção». 
Será correcto o entendimento vertido na motivação 
recorrida? 
O artigo 128º, nº 1, do Código de Processo Penal, 
dispõe que "a testemunha é inquirida sobre factos de 
que possua conhecimento directo e que constituam 
objecto de prova". E, no artigo 129º, nº 1, do mesmo 
Código, acrescenta-se: "Se o depoimento resultar do 
que se ouviu dizer a pessoas determinadas, o juiz 
pode chamar estas a depor. Se o não fizer, o 
depoimento produzido não pode, naquela parte, servir 
como meio de prova, salvo se a inquirição das pessoas 
indicadas não for possível por morte, anomalia 
psíquica superveniente ou impossibilidade de serem 
encontradas". 
A questão a decidir prende-se com saber se os ditos 
depoimentos constituem, ou não, depoimento indirecto 
ou de ouvir dizer.  
Podem resultar equívocos de uma abordagem literal 
do vertido nos referidos preceitos legais. A melhor 
interpretação da formulação legal conduz a que só se 
considere depoimento indirecto, v.g. se a pessoa que 
faz o relato, não assistiu ou presenciou a ocorrência. 
Assim se entre A e B se desenvolve uma conversa, a 
que C pessoalmente assiste, mas na qual não 
intervém, apesar de o seu depoimento «resultar do 
que ouviu dizer a pessoas determinadas» temos como 
indiscutível que não estamos perante depoimento 
indirecto, ele esteve presente, viveu a realidade, ouviu 
as conversas de A e B. De outro modo chegávamos ao 
absurdo de não haver «depoimentos directos puros», 
só o que o depoente disse era depoimento directo, já o 
que ouviu, mesmo em resposta à sua conversa, 
porque «ouviu dizer a pessoa determinada» seria 
depoimento indirecto. Não pode ser. O critério 
operativo da distinção entre depoimento directo e 
indirecto é o da vivência da realidade que se relata: se 
o depoente viveu e assistiu a essa realidade o seu 
depoimento é directo, se não, é indirecto.  
O que o legislador quis afastar foi o «depoimento em 
segunda mão»: o C vem a tribunal dizer que o A lhe 
disse que o B fez ou aconteceu. São estes, mas não 
apenas estes, os depoimentos indirectos que o 
legislador quis vetar como meio de prova, salvo se 
chamar o «intermediário» a depor. Assim se estiver 
em causa saber se o arguido fez, ou não, a predita 
declaração, se teve ou não a conversa com as 
testemunhas, não é caso de depoimento indirecto.  
Acontece que não é essa realidade da vida que nos 
interessa no caso dos autos; o que nos interessa é o 
apuramento do facto a provar relevante, constante da 
acusação, a ocorrência, ou não do furto. Do que se 
trata, não é provar se o arguido fez, ou não aquela 
declaração confessória – caso em que, como vimos, 
quanto à declaração em si, não haveria depoimento 
indirecto, pois foi directamente ouvida pelas 
testemunhas – mas antes apurar a verdade dos factos 
constantes da acusação e que segundo as 
testemunhas o arguido confessou. A prova dos factos 
constituintes do furto, realizada apenas pelas 
declarações das testemunhas que ouviram a sua 
confissão, e apenas com base nela, é 
indiscutivelmente face ao nosso actual regime 
normativo uma prova indirecta, uma «prova em 
segunda mão». 

Mas dos artºs 128º, 129º e 130º do Código de 
Processo Penal resulta que, embora o testemunho 
directo seja a regra, o depoimento indirecto não é, em 
absoluto, proibido. Não existe, de facto, entre nós, 
uma proibição absoluta do testemunho de ouvir dizer 
(hearsay evidence rule). O princípio hearsay is no 
evidence (ouvir dizer não constitui prova) sofre, assim, 
limitações. E, com isso, o processo penal continua a 
assegurar todas as garantias de defesa. Continua a ser 
a due process of law[1]. A disciplina contida no 
referido artigo 129º, nº 1 não viola o princípio da 
estrutura acusatória do processo, nem o da imediação, 
nem a regra do contraditório se o tribunal ao mesmo 
tempo que admite o testemunho de ouvir dizer, impõe 
que as pessoas referenciadas nesse depoimento 
sejam, elas próprias, chamadas a depor. Garantida a 
imediação e possibilita a cross-examination, fica 
plenamente garantido o contraditório, o que é garantia 
de melhor apreciação da prova. 
Só é admissível que as pessoas referidas não sejam 
chamadas a depor, se a sua inquirição não for 
possível, "por morte, anomalia psíquica superveniente 
ou impossibilidade de serem encontradas". Nessa 
hipótese, tornando-se impossível interrogar as pessoas 
que as testemunhas de outiva indicaram como fonte, 
tem de se considerar razoável e proporcionada a 
limitação introduzida à proibição do depoimento 
indirecto.  
Esta impossibilidade, constituindo uma limitação do 
contraditório, aumenta a possibilidade de manipulação 
da prova esperando-se do tribunal um especial 
cuidado na apreciação da prova, que decorre segundo 
as regras da experiência e o princípio da livre 
convicção, artigo 127º do Código de Processo Penal. 
No caso não foi possível ouvir a pessoa «fonte» do 
depoimento porque a mesma não estava presente, 
apesar de convocada. Acresce que essa pessoa, não é 
uma pessoa qualquer, é o sujeito processual o arguido 
e não se mostra comprovado que existiu 
impossibilidade absoluta de o ouvir. 
Perante a ausência do arguido o Ex.mo juiz limitou-se 
a afastar a relevância dos depoimentos indirectos, 
proferindo absolvição. Com este procedimento não 
pode ser «acusado» de não defender os direitos de 
defesa do arguido. Bem pelo contrário. Acontece que 
no processo penal se prosseguem outras finalidades, 
sendo que a primeira delas foi literalmente 
postergada. 
Vejamos: 
Como ensina Figueiredo Dias[2], as finalidades 
primárias a cuja realização o processo penal se dirige 
são as seguintes: 
a) A realização da Justiça e a descoberta da verdade 
material[3]. 
b) A protecção dos direitos fundamentais das 
pessoas[4]. 
c) O restabelecimento da paz jurídica e a reafirmação 
da validade da norma violada[5]. 
 
O critério de valor adequado à interpretação 
teleológica das singulares normas e à solução dos 
concretos problemas jurídico-processuais, o que, se 
não serve para dar ao juiz a solução que lhe falte para 
um certo problema concreto, ajuda ao esclarecimento 
dos pressupostos últimos, na base dos quais hão-de 
ser encontrados os critérios fundamentais de solução 
dos problemas concretos, é fornecido pela 
concordância prática: Como as precedentes finalidades 
são potencialmente conflituantes há que tentar a sua 
harmonização: de cada finalidade há-de salvar-se, em 
cada situação, o máximo conteúdo possível, 
optimizando-se os ganhos e minimizando-se as perdas 
axiológicas. Porém quando estiver em causa a garantia 
da dignidade da pessoa – em regra do arguido mas 
também de outra pessoa – nenhuma transacção é 
possível, havendo que dar prevalência à finalidade do 
processo penal que dê total cumprimento àquela 
garantia constitucional[6]. Que no caso não está em 
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causa a garantia da dignidade da pessoa humano di-lo 
expressamente Figueiredo Dias[7], que admite a 
limitação de interesses individuais do arguido em 
função dos interesses conflituantes[8]. Os interesses 
que, no caso, temos que contrabalançar aos do 
arguido são os interesses da sociedade na realização 
da Justiça, na descoberta da verdade material, o 
restabelecimento da paz jurídica e a reafirmação da 
validade da norma violada. Ora não foi isso que fez o 
Ex.mo juiz. Quando se lhe exigia um adequado 
«equilíbrio» e «balanceamento» dos diversos 
interesses em presença, optou unilateral e 
exclusivamente pelo direito de defesa esquecendo que 
o valor primeiro do processo penal é a realização da 
Justiça e a descoberta da verdade material. 
Desenvencilhou-se mal o Ex.mo juiz na tarefa do 
balanceamento das finalidades em tensão. É patente 
um desequilíbrio no sentido da protecção do arguido, 
em detrimento da realização da justiça que é também 
um valor constitucional.  
Perante a ausência do arguido, impedimento que não 
era absoluto, impunha-se-lhe que oficiosamente, art.º 
340º do Código de Processo Penal, diligenciasse pela 
sua presença, para o confrontar com os depoimentos 
das testemunhas. Tendo o julgamento começado sem 
a presença do arguido, se no seu desenrolar se 
concluir que a sua presença é absolutamente 
indispensável para a descoberta da verdade, o juiz que 
a ele preside tem o dever de providenciar pela sua 
presença, marcando se necessário data para tal, art.º 
333º do Código de Processo Penal.  
Claro que apesar de o juiz providenciar pela presença 
do arguido o mesmo pode furtar-se a essa presença, 
caso em que estaremos perante uma total 
impossibilidade. Não nos parece curial – passe a 
tautologia - forçar o exercício pela força de um 
«direito» que o arguido não quer esclarecidamente 
exercer!  
Também é indiscutível que o arguido, caso se logre a 
sua comparência, mantém intocado o seu direito ao 
silêncio, art.º 343º n.º1 do Código de Processo Penal. 
Agora o que não pode o arguido pretender é que o 
exercício desse direito ao silêncio inviabilize o 
depoimento de ouvir dizer. O balanceamento dos 
concretos interesses do caso já foi feito pelo legislador 
resultando que se aceita o depoimento indirecto desde 
que se verifique o condicionalismo previsto no art.º 
129º do Código de Processo Penal.  
Sendo esse o quadro em que se verifique a 
impossibilidade de ouvir a pessoa indicada como fonte 
pelas testemunhas de acusação, que, de resto, podem 
ser contraditadas pelo arguido, através do seu 
mandatário, é razoável e proporcionado que esses 
depoimentos possam ser valorados como meios de 
prova, sendo estes depoimentos apreciados pelo 
tribunal com a prudência que a «impossibilidade» de 
ouvir a fonte impõe e de acordo com as regras da 
lógica e da experiência. Desde logo, porque não há 
diferença substancial entre a situação do arguido que 
não pode ser encontrado e a daquele que, chamado à 
audiência, invoca o seu direito ao silêncio para não 
depor.  
Esta é a solução a que se chega após um prudente 
balanceamento dos interesses conflituantes que se 
prosseguem no processo penal. Operando a 
concordância prática dos interesses em jogo conclui-se 
que o artigo 129º, nº 1 do Código de Processo Penal, 
(conjugado com o artigo 128º, nº 1), interpretado no 
sentido de que o tribunal pode valorar livremente os 
depoimentos indirectos de testemunhas, que relatem 
conversas tidas com um arguido que, podendo depor, 
se recusa a fazê-lo no exercício do seu direito ao 
silêncio, não atinge, de forma intolerável, 
desproporcionada ou manifestamente opressiva, o 
direito de defesa do arguido nem o contraditório. 
Constata-se que o Ex.mo juiz omitiu a audição do 
arguido, o que se impunha, quer ao abrigo do art.º 
340º do Código de Processo Penal, quer do art.º 333º 

do Código de Processo Penal, o que constitui omissão 
de investigação de matéria constante da acusação com 
interesse para a decisão final, o que configura o vício 
do art.º 410º n.º2 al. a) do Código de Processo 
Penal[9]. Note-se que a precedente decisão não 
concebe ou interpreta o art.º 410º n.º2 al. a) do 
Código de Processo Penal, como possibilitando uma 
«segunda oportunidade» à acusação para provar a 
ocorrência de crime. No caso resulta claro que o 
Ex.mo juiz contrariamente ao que lhe era legalmente 
imposto deixou de oficiosamente providenciar pela 
comparência do arguido, para possibilitar o 
contraditório. 
 
Verificando-se o vício do art.º 410º n.º2 al. a), do 
Código de Processo Penal e não sendo possível decidir 
a causa por este tribunal, pois impõe-se possibilitar ao 
arguido oportunidade para, querendo, se pronunciar 
quanto ao depoimento das testemunhas que referiram 
que ele lhes confessou o furto, o que não pode ser 
feito neste tribunal o que desencadeia o reenvio do 
processo para novo julgamento relativamente a esta 
concreta questão, art.º 426º do Código de Processo 
Penal, sem prejuízo de o tribunal levar a cabo as 
diligências reputadas pertinentes em ordem a uma 
melhor decisão.  
Decisão: 
Na procedência do recurso determina-se o reenvio do 
processo para novo julgamento. 
Custas pelo arguido fixando-se a taxa de justiça em 4 
UC.  
 
Porto, 24 de Setembro de 2008. 
António Gama Ferreira Ramos 
Abílio Fialho Ramalho 
 
 
___________________ 
[1] Acórdãos do Tribunal Constitucional nº 213/94 e 
440/99, que iremos seguir de perto. 
[2] Direito Processual Penal, 1988-9, p. 20 a 26, aqui 
seguido de perto. 
[3] Esta finalidade não obsta ao funcionamento dos 
institutos do caso julgado e do in dubio pro reo, que 
podem em concreto conduzir a condenações 
materialmente injustas - uma decisão incorrecta mas 
coberta pelo caso julgado, pois o arguido nem o 
Ministério Público, no interesse do arguido, 
recorreram; A. confessou o crime à polícia... no 
julgamento perante a equivocidade das provas é 
absolvido -. Finalmente a descoberta da verdade não 
se persegue a todo o custo: exige-se que a decisão 
ocorra de modo processual válido e admissível com 
respeito pelos direitos fundamentais das pessoas que 
estão envolvidas no processo. 
[4] Proibição da valoração das provas obtidas 
mediante tortura, coacção, ofensa da integridade 
física, etc. art.º 126º Código Processo Penal. Mas nem 
em todas as circunstâncias, os direitos de cada pessoa 
devem ser defendidos e a sua liberdade 
salvaguardada. O estado de direito exige também a 
protecção das suas instituições e a viabilização de uma 
eficaz administração da justiça penal; assim em certas 
circunstâncias, para que esses interesses se 
concretizem, torna-se necessário por em causa 
direitos fundamentais das pessoas, escutas etc. 
[5] Pretende-se restabelecer a paz jurídica 
comunitária posta em causa pelo crime – ou pela 
suspeita da prática do crime: intenção do processo 
penal é não só condenar os culpados como absolver os 
inocentes. O restabelecimento da paz jurídica tanto 
funciona no plano do arguido como no plano mais 
amplo da comunidade jurídica. Tem imanente um 
valor de segurança, porém não absoluto: v.g. recurso 
de revisão.  
[6] F Dias, Direito Processual Penal, 1988-9, pág. 20-
1], 
[7] Para Uma nova justiça penal, 1983, p. 208 e 209. 
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[8] Assim também Costa Andrade, Sobre as proibições 
de prova em processo penal, 1992, p. 317 (218), que 
corrige entendimento contrário explanado em Parecer 
publicado na CJ Ano VI, Tomo I, p. 11. 
[9] Simas Santos, Leal-Henriques, Recursos em 
processo penal, 5ª ed., p. 62. 
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Rec. n.º 4957-08 
T J S M Feira. 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
Por decisão do Tribunal Colectivo do Tribunal Judicial 
da Comarca de S M Feira foi o arguido, B………., 
condenado pela prática, de um crime de homicídio 
qualificado, p. e p. pelos artigos 131º e 132º, nºs 1 e 
2, alíneas g) e i) do Código Penal, e de um crime de 
detenção ilegal de arma de defesa, p. e p. pelos 
artigos 2º, nº 1, alínea t), 3º, nº 1 e nº 2, alínea l), 
4º, nº 1 e 86º, nº 1, alínea c), da Lei nº 5/2006, de 
23/2, respectivamente, nas penas de 19 anos de 
prisão e 2 anos de prisão. Em cúmulo jurídico, foi o 
arguido condenado na pena única de 20 anos de 
prisão. 
 
Inconformado com a condenação o arguido interpôs o 
presente recurso rematando a pertinente motivação 
com as seguintes conclusões: 
1- O ora Recorrente foi condenado pela prática de um 
crime de homicídio qualificado, p.p. pelo art. 131º e 
132º, n.ºs 1 e 2, alíneas g) e i) do C. Penal, e de um 
crime de detenção ilegal de arma de defesa, p.p. pelos 
artigos 2º, n.º1, alínea t), 3º, n.º1 e n.º2, alínea I), 
4º, n.º1 e 86º, n.º1, alínea c) da Lei n.º5/2006, de 23 
de Fevereiro, na pena única de 20 anos de prisão. 
2- O Tribunal a quo não deu como provado no ponto 
26) que o arguido se encontra muito arrependido pelo 
mal cometido sobre a vitima.  
3- Formando a sua convicção nas declarações do 
arguido, prestadas em audiência de julgamento. 
4- Facto este, que o recorrente pretendendo 
impugnar, e tendo solicitado, para o efeito, a gravação 
em suporte magnetofónica daquelas declarações, 
verificou a ausência das mesmas, verificando-se uma 
nulidade insanável nos termos do disposto no 119º do 
C.P.P. por remissão dos artigos 363º e 364º do C.P.P.. 
5- Pelo que, deverá a ausência de gravação das 
declarações do arguido na audiência de julgamento do 
dia 16.10.2007, ser declarado nulo e em 
consequência, serem determinados os actos que 
passam a considerar-se inválidos e ser ordenada a sua 
repetição, aproveitando-se no mais os actos que 
puderem ser salvos. 
6- E, no caso de a questão da nulidade não proceder, 
o que com o devido respeito, desde já se rejeita, 
sempre deverá ser considerado para efeitos de 
atenuação especial da pena, o arrependimento 
declarado e demonstrado pelo arguido em audiência 
de julgamento, tanto mais que pediu comovida e 
expressamente desculpas sinceras aos familiares do 
ofendido C………., designada e especialmente à viúva e 
aos filhos. 
7- Impondo-se, assim, decisão diversa da proferida 
pelo tribunal a quo, atenta a factualidade dada como 
provada, valorando aquele arrependimento, não só 
como elemento atenuante, em termos de medida 
concreta da pena, mas também em sede de ilicitude e 
culpa.  

8- Por outro lado, deu como provado no ponto f) que 
nos últimos tempos o “relacionamento entre o arguido 
e o C………. se tinha deteriorado, existindo divergências 
entre ambos relativamente às contas que ficaram por 
saldar”,  
9- E ainda que no dia dos factos, ponto g) “pelas 
17h30m, no estabelecimento de café denominado 
“D……….”, e após uma discussão originada por 
questões financeiras, no âmbito da qual foram 
trocados insultos entre os dois”, 
10- De igual forma, o Tribunal a quo deu como 
provado no ponto p) que o arguido agiu “sem qualquer 
justificação ou razão que não fosse a sua insatisfação 
e irritação com a vítima C……….”. 
11- Salvo o devido respeito, estamos perante um 
situação de contradição insanável da fundamentação, 
o que se alega e para os devidos efeitos legais - art. 
374º nº2, 379º nº1 alínea a) e 410º nº2 alínea b) , 
todos do C.P.P.  
12- Com efeito, com o depoimento das testemunhas 
E………., F………. e G………., ficou provado que o arguido 
e o ofendido discutiram e exaltaram-se no café 
D………., tendo o ofendido injuriado de ladrão e 
mentiroso o arguido, ofendendo-o e provocando-lhe 
um estado de afecto emocional e psicológico 
diminuído, e que impunha uma decisão diversa.  
13- Também considerou não provado o facto de as 
dificuldades financeiras do arguido terem sido 
provocadas pelo comportamento do próprio falecido, o 
que aliado ao estado de fragilidade emocional e 
psíquica em que se encontrava, levaram o arguido a 
perder totalmente o controlo e a racionalidade do seu 
acto. 
14- De igual modo não deu como provado o facto de o 
ofendido se negar a fazer contas com o arguido, 
mostrando-se alheio e nada disponível para fazer as 
referidas contas. 
15- Com efeito, com o depoimento das testemunhas 
H………., I………. e G………., ficou provado e 
demonstrado que o arguido dizia ao falecido para 
fazerem contas, sendo por este mandado ter calma, 
para não o chatear. 
16- Pelo que, deveria o Tribunal a quo ter valorado 
tais factos, impondo-se decisão diversa, verificando-se 
assim, erro notório na apreciação da prova, nos 
termos do art. 410, n.º2, alínea a), do C.P.P. 
17- Ou seja, não atendeu a todas as circunstâncias 
que, não fazendo parte do crime, diminuíram 
sensivelmente a exigibilidade de outro 
comportamento, elemento atinente à culpa, 
privilegiando o crime, ou assim não se entendendo, 
desqualificando o crime, depuseram a favor do 
arguido, não observando o preceituado no art. 71º, 
n.º2, alínea c) do C. P. 
18- O Tribunal a quo também não atendeu ao principio 
da igualdade intimamente ligado com o principio da 
justiça relativa, ao aplicar uma pena de prisão muito 
próxima do limite máximo, portanto tais penas devem 
ser reservadas para os casos excepcionais de rara 
violência.  
19- Pelo que, a pena em concreto a aplicar ao arguido 
não deverá ser superior a 4 anos, no caso de punição 
deste nos termos o art. 133º do C.Penal, como supra 
se defende em termos de enquadramento dos factos. 
20- Todavia, se não for este o entendimento, a 
sentença recorrida deverá sempre ser revogada e ser 
o arguido punido pelo crime de homicídio simples, p. 
p. 131º do C.Penal, em pena não superior a 12 anos 
de prisão. 
21- E ser a decisão recorrida revogada e ser o arguido 
punido pelo crime de detenção de arma proibida, 
numa pena de multa. 
22- A decisão do tribunal “a quo” violou, para além 
daqueles princípios, entre outros:  
a. O artigo 18º, n.º2 da CRP; 
b. O artigo 410º, n.º2, alíneas a), b) e c) do C.P.P.; 
c. Os artigos 40º, 70º, 71º, 72º e 73º do C.P.. 
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Admitido o recurso o Ministério Público e a assistente 
responderam concluindo pela manutenção da decisão 
recorrida. Já neste Tribunal o Ex.mo Procurador Geral 
Adjunto foi de parecer que o recurso não merece 
provimento. 
Cumpriu-se o disposto no art.º 417º n.º 2 do Código 
de Processo Penal e após os vistos realizou-se 
conferência. 
 
Factos provados: 
a) O arguido e a vítima C………., desde o ano de 2004, 
mantinham negócios no âmbito da comercialização de 
cortiça e de rolhas de cortiça. 
b) Com efeito, nesse ano, o arguido e o falecido 
C………. tornaram-se, de facto, sócios nesse negócio, 
que passaram a desenvolver numas instalações do 
arguido.  
c) O arguido e o ofendido eram amigos e nunca 
constituíram uma sociedade comercial, ficando-se por 
uma sociedade irregular.  
d) Tendo ficado acordado entre ambos que o C………. 
ficaria como ”titular” do negócio para efeitos bancários 
e fiscais, passando facturas em seu nome.  
e) Ficou ainda acordado que tinham nessa sociedade 
os mesmos direitos e obrigações decorrentes do 
exercício dessa actividade industrial, correspondendo a 
duas quotas de 50%.  
f) Contudo, nos últimos tempos o relacionamento 
entre o arguido e o C………. foi-se deteriorando, o que 
determinou a “dissolução” da sociedade irregular que 
tinham constituído, existindo divergências entre 
ambos relativamente às contas que ficaram por saldar 
na sequência da referida dissolução, considerando-se 
cada um deles credor do outro. 
g) No dia 8 de Maio de 2007, pelas 17h30m, no 
interior do estabelecimento de café denominado 
“D……….”, sito na ………., em ………, Santa Maria da 
Feira, nesta comarca, e após uma discussão originada 
por questões financeiras entre o arguido B………. e o 
C………., no âmbito da qual foram trocados insultos 
entre os dois, o arguido B………., dirigindo-se ao 
ofendido C………., gritou: “Eu mato-te”, assim 
prometendo que o mataria, acrescentando que ia a 
casa buscar uma arma para o matar, saindo de 
seguida do referido estabelecimento. 
h) Nesse mesmo dia, cerca das 17h45m, o arguido de 
novo entrou no estabelecimento de Café “D……….”, 
procurando pelo ofendido C………., que ali já não se 
encontrava, e exibindo uma arma de fogo e um 
carregador devidamente municiado, que minutos antes 
havia ido buscar a casa, disse, dirigindo-se a J………., 
amigo de ambos: “Isto é para o matar”, saindo de 
novo do referido café, apesar dos apelos de J………. e 
de F………., funcionário do referido café, para que 
tivesse calma e para que não concretizasse os intentos 
então anunciados. 
i) Cerca de 20 minutos mais tarde regressou ao café 
“D……….”, de novo procurando o C………., e ali 
permaneceu durante algum tempo, conversando no 
exterior do referido estabelecimento com um militar 
da GNR, após o que se ausentou do local. 
j) No mesmo dia 8 de Maio de 2007, cerca das 
21h30m, C………. encontrava-se no interior do 
estabelecimento de Café “K……….”, sito em Rua 
…………, n.° …, ………., Santa Maria da Feira, nesta 
comarca, na companhia de L………. e de M………. . 
k) Entretanto, o arguido entrou no referido café, 
decido a tirar a vida a C………., empunhando, para o 
efeito, a pistola com as inscrições “FN Browning”, sem 
número de série visível, originalmente destinada a 
deflagrar munições de alarme, mas transformada em 
arma de fogo de calibre 6,3 5mm, munida do 
respectivo carregador, de que era proprietário e de 
que para o efeito previamente se munira e que se 
encontrava devidamente municiada. 
l) Então, abeirou-se de C………. e, dizendo “Mato-te ou 
não te mato?”, encostou-lhe a arma à cabeça e, de 
imediato, efectuou um disparo, seguido de mais três 

disparos, atingindo o C………. na região occipital, como 
visara. 
m) Encontrando-se a vítima caída no chão, na 
sequência dos referidos disparos, o arguido abandonou 
o local. 
n) As lesões traumáticas cránio-encefálicas resultantes 
da acção dos projécteis da arma de fogo deflagrados 
pelo arguido determinaram, directa e 
necessariamente, a morte de C………., ocorrida pela 
manhã do dia 9 de Maio de 2007. 
o) Os referidos projécteis causaram ao ofendido 
C………. destruição de massa encefálica, tendo um 
deles ficado alojado na massa encefálica da vítima e 
outro na coluna cervical. 
p) Agindo da forma descrita tinha o arguido B………. a 
vontade livre e a perfeita consciência de, sem 
qualquer justificação ou razão que não fosse a sua 
insatisfação e irritação com a vítima C………., efectuar 
os aludidos disparos contra aquele, a curta distância, 
sendo um dos disparos com a arma encostada à 
cabeça da vítima e os outros a menos de um metro da 
mesma, e visando expressamente a cabeça da vítima, 
bem sabendo que a agressão que naqueles termos 
concretizava era especialmente susceptível de, 
atingindo, como logrou, a zona corporal visada, causar 
ao mesmo graves lesões, atingir órgãos vitais e de lhe 
provocar a morte. 
q) Assim actuando com a intenção de tirar a vida a 
C………. e de usar arma que sabia não estar registada, 
nem ser passível de registo e cuja licença de porte e 
utilização sabia não possuir. 
r) Com efeito, o arguido não era detentor de qualquer 
autorização para o uso e porte de arma de fogo, nem 
possuía qualquer registo ou manifesto da arma em 
causa, de que conhecia as características e que sabia 
deter fora das condições legais. 
s) O arguido agiu sempre de forma livre, voluntária e 
consciente, bem sabendo que as suas condutas eram 
proibidas e criminalmente puníveis. 
t) O arguido não apresenta antecedentes criminais e é 
estimado no seu meio social, sendo considerado uma 
pessoa pacata, honesta e trabalhadora. 
u) O arguido tem a 4ª classe de escolaridade e ocupa-
se da horta e da limpeza dos jardins no 
estabelecimento prisional. 
v) O arguido é de modesta condição sócio-cultural e 
encontra-se deprimido, pelo que vem recebendo 
tratamento médico e psicológico no estabelecimento 
prisional. 
w) Recebe visitas regulares dos seus familiares e de 
amigos no estabelecimento prisional.  
x) O arguido apresenta uma personalidade 
caracterizada pela insegurança pessoal e desconfiança, 
podendo referir-se a “tendência para mártir”, 
exteriorizada, designadamente, pela culpabilização da 
própria vítima pelo seu comportamento. 
y) Estas características de personalidade (que se 
podem genericamente descrever como “tendência para 
mártir” e “mania da perseguição”) são constantes e 
traduzem um funcionamento psicológico crónico. 
z) Nos meses que antecederam a prática dos factos 
em apreço nos autos, que culminaram na morte do 
ofendido C………., o arguido sentia-se desprezado por 
ele e pelos amigos J………. e M………., considerando que 
todos se tinham associado para o prejudicar. 
aa) Dormia mal e sentia-se deprimido, mais triste do 
que o habitual. 
bb) O arguido andava também preocupado em virtude 
das dificuldades económicas e financeiras que estava a 
atravessar. 
cc) O estado de “Perturbação da Adaptação” em que o 
arguido se encontrava, associado aos seus 
sentimentos de humilhação e ira impotentes, 
condicionavam-lhe o discernimento e volição, 
limitando-lhe a margem de manobra no “governo-de-
si”, embora permanecesse imputável.  
dd) Na audiência de julgamento, o arguido denotou 
uma atitude pessoal de insensibilidade e frieza em 
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relação aos familiares da vítima – que, como ele sabia, 
encontrava-se presentes na sala de audiências – e 
revelou-se incapaz de assumir inteiramente a 
responsabilidade dos seus actos, frequentemente 
culpabilizando a própria vítima pelo sucedido. 
ee) O arguido apenas confessou totalmente e sem 
reservas os factos atinentes à detenção ilegal de 
arma. 
ff) A demandante N………. era casada no regime da 
comunhão de adquiridos, desde 11 de Dezembro de 
1982, com C………., não se encontrando separada 
judicialmente de pessoas e bens do mesmo à data da 
sua morte. 
gg) Os demandantes O………., P………. e Q………. são os 
únicos filhos do dissolvido casal constituído pelo 
falecido C………. e pela aqui primeira demandante, e 
contam, nesta data, respectivamente, com 24, 21 e 8 
anos de idade. 
hh) Os demandantes são os únicos e universais 
herdeiros do falecido C………. que contava, à data do 
seu decesso, com 44 anos de idade. 
ii) O falecido C………. era forte, saudável, alegre, bem 
disposto, cheio de energia, entusiasmo e alegria de 
viver.  
jj) O infeliz C………., entre os momentos em que foi 
atingido pelos projécteis disparados pelo arguido e o 
momento em que perdeu em absoluto a consciência, 
sofreu dores e angústia. 
kk) O falecido C………. era um marido exemplar e um 
pai extremoso e dedicado, que vivia em função do 
bem estar da sua família.  
ll) A morte inesperada, violenta e brutal do seu amado 
esposo, com quem residia, que foi seu companheiro de 
toda uma vida e por quem nutria um desmedido amor, 
carinho e afeição, provocou uma incomensurável dor, 
sofrimento e angústia à demandante N………., que 
desde então perdeu toda a alegria de viver, passando 
a ser uma pessoa que carrega uma infelicidade 
extrema, vivendo numa constante depressão e 
infelicidade, que a irá acompanhar para o resto da sua 
vida. 
mm) Os três filhos do falecido C………. eram 
extremamente ligados a seu pai, que adoravam. 
nn) Todos eles residiam com o falecido C………., 
contando com o apoio e carinho por parte de seu pai, 
que os aconselhava e acompanhava. 
oo) A inesperada, violenta e brutal morte de seu pai 
traumatizou-os fortemente, provocando-lhes uma 
incomensurável angústia, tristeza, sofrimento, e, 
também, falta de apoio, protecção, carinho e 
companhia, o que tudo se traduz numa acentuada 
infelicidade que os irá acompanhar para o resto da sua 
vida.  
pp) A demandante N………., a título de despesas com o 
funeral do seu marido está obrigada a liquidar à 
“S………., Lda” a quantia de € 2.752 (dois mil 
setecentos e cinquenta e dois euros). 
qq) E liquidou ao Hospital ………., sito em Santa Maria 
da Feira, a quantia total de € 73,25 (setenta e três 
euros e vinte e cinco cêntimos) a título de pagamento 
de taxas moderadoras relativas ao atendimento 
médico prestado ao seu falecido marido, em 
consequência directa, necessária e exclusiva da 
actuação do arguido/demandado. 
rr) O falecido C………. era empresário em nome 
individual e dedicava-se ao negócio da cortiça, sendo 
do rendimento que o mesmo auferia em virtude de tal 
negócio que toda a família vivia e se sustentava.  
ss) Na verdade, a demandante N………. é doméstica e o 
demandante Q………., que apenas contava sete anos de 
idade aquando da morte do seu pai, é estudante, 
nenhum deles auferindo qualquer rendimento. 
tt) Os demandantes O………. e P………. só há pouco 
tempo entraram no mercado de trabalho, o que lhes 
proporciona parcos rendimentos. 
uu) O C………. era um empresário dinâmico e bem 
sucedido. 

vv) Após a sua morte o seu negócio do ramo da 
cortiça extinguiu-se definitivamente.  
ww) O falecido C………. vivia para a família, utilizando 
os proveitos retirados do negócio de que era titular 
para manter o bem estar material e económico da 
mesma, mormente da sua amada esposa e de seus 
filhos, que agora se encontram desamparados. 
xx) A vida activa do C………., dadas as excelentes 
condições de saúde do mesmo, conjugadas com a sua 
capacidade de trabalho e a actual esperança de vida 
no nosso país, prolongar-se-ia, previsivelmente, até 
aos seus setenta anos. 
yy) A demandante N………. e o demandante Q………. 
viviam em absoluto do produto gerado pelo negócio de 
seu marido, encontrando-se agora numa situação 
económica desesperada face à perda do rendimento 
do trabalho daquele.  
zz) O falecido C………. auferia um salário mensal (de 
valor não concretamente apurado) e, ainda, lucros 
provenientes da sua actividade de empresário do ramo 
da cortiça, pelo que podia contar com um rendimento 
médio mensal não inferior a € 1.250,00. 
* 
Matéria de facto não provada 
1) que, no interior do café “K……….”, e antes de 
encostar a arma à cabeça do ofendido e de disparar, o 
arguido agarrou-o pela cabeça com uma das mãos; 
2) que o arguido nunca pretendeu ou sequer pensou 
em tirar a vida ao ofendido C……….; 
3) que as dificuldades financeiras do arguido foram 
provocadas pelo comportamento do próprio falecido, o 
que, aliado ao estado de fragilidade emocional e 
psíquica em que se encontrava, levaram o arguido a 
perder totalmente o controlo e a racionalidade do seu 
acto; 
4) que o arguido pagou diversas quantias na 
sequência de compras de cortiça para a sociedade 
irregular que tinha constituído com o ofendido, nunca 
tendo este assumido o pagamento da sua quota-parte; 
5) que houve dezenas de milhar de euros de lucros 
obtidos pelo arguido e pelo falecido e não divididos 
com o arguido, tendo o falecido C………. ficado com a 
totalidade deles; 
6) que as contas a realizar entre ambos, na sequência 
da liquidação da mencionada sociedade, eram 
francamente favoráveis ao arguido, que tinha direito a 
receber do falecido C………. cerca de 50.000,00€; 
7) que o arguido durante meses tentou receber do 
ofendido o mencionado valor, fazendo-o 
insistentemente desde que a sociedade cessou a sua 
actividade; 
8) que, sem dinheiro e sem trabalho, as dificuldades 
em pôr cobro às necessidades da sua família 
aumentaram exponencialmente, a ponto de ter que se 
socorrer de familiares para pagar a despesa da casa 
em géneros alimentícios; 
9) que a determinada altura, tudo parecia estar 
definitivamente perdido para o arguido e nada parecia 
ter saída; 
10) que o falecido C………. estava totalmente alheio aos 
problemas financeiros que o arguido enfrentava, 
mostrando-se indiferente aos graves problemas 
familiares que o arguido estava a passar e nada 
disponível para realizar contas com o arguido; 
11) que o falecido C………. começou a humilhar e a 
vexar o arguido, insultando-o e ofendendo-o sempre 
que tivesse oportunidade, chamando-lhe “ladrão” e 
“filho da puta”; 
12) que, ao mesmo tempo que o arguido ia falando 
com o falecido para que este lhe pagasse o que era 
devido, o falecido, para intimidar e tentar ridicularizar 
o arguido, desprezava-o e injuriava-o; 
13) que, mesmo sabendo que o arguido tinha 
prometido à sua filha que lhe iria pagar o casamento, 
anunciado para 07.07.2007, o falecido mostrou-se 
completamente insensível a este facto e procedeu 
sempre com indiferença e desprezo face ao desespero 
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em que se encontrava o arguido e à sua mísera 
situação financeira; 
14) que foi neste forte estado de afecto emocional do 
arguido, provocado quer pelos insultos injuriosos 
constantes de “ladrão” e de “filho da puta”, quer pela 
indiferença e desprezo pelo arguido e pela sua 
situação financeira e familiar aflitiva, quer pelo 
dinheiro que o falecido lhe devia, que o arguido 
praticou tal acto; 
15) que sempre que o arguido pedia o seu dinheiro ao 
falecido, este só dizia: “Ó B………., eu agora não posso, 
para o próximo mês, não me chateies”; 
16) que o arguido estava altamente prejudicado e o 
falecido altamente favorecido pela dissolução/extinção 
da referida sociedade; 
17) que o arguido, a cada dia que se aproximava do 
casamento da sua filha e se apercebia que não iria 
nunca conseguir cumprir com o que lhe havia 
prometido, desesperava e sofria em silêncio, e de cada 
vez que tentava abordar o falecido pedindo-lhe o que 
era seu, este ainda lhe dizia, “és um ladrãozito”; 
18) que no dia 8 de Maio de 2007, depois de terem 
estado a lanchar no café “D……….”, o falecido disse ao 
ofendido que não lhe iria pagar nada; 
19) que, nesse mesmo dia, o falecido C………., falando 
ao telemóvel com o arguido, disse-lhe: “o que é que tu 
queres ladrão do caralho?”; 
20) que ao ouvir isto o arguido ficou fora de si, 
totalmente perdido; 
21) que foram estas palavras que provocaram no 
arguido um estado emocional descontrolado e 
violento, que o levou a praticar esse acto; 
22) que o motivo do arguido para o seu 
comportamento foi a própria provocação do falecido; 
23) que a sua capacidade para se conformar com a 
norma foi de tal forma afectada pela provocação 
constante do falecido (“foi levado a matar”), que é 
compreensível a sua actuação, tal como o homem 
médio colocado no seu lugar, não deixaria de ser 
sensível; 
24) que a extrema penúria em que o arguido ficou 
após a dissolução da sociedade, causada pela recusa 
do falecido C………. em liquidar a sua dívida ao arguido, 
resultante dessa dissolução da sociedade, juntamente 
com a sua postura perante a exigibilidade do seu 
pagamento por parte do arguido, insultando-o e 
provocando-o injustificada e vilmente, como se fosse o 
arguido a dever-lhe dinheiro, foram absolutamente 
determinantes da prática daquele acto; 
25) que o acto do arguido não foi pensado, mas antes 
irreflectido e provocado pela própria vítima; 
26) que o arguido se encontra muito arrependido pelo 
mal cometido sobre o ofendido C………. . 
Não resultou ainda provado qualquer outro facto 
descrito na contestação apresentada pelo arguido e 
que esteja em contradição com os factos considerados 
provados. 
 
O Direito 
Uma questão prévia a decidir:  
Se no caso de documentação de declarações orais por 
gravação em fita magnética, a omissão, na cópia 
entregue ao recorrente, da gravação de um 
depoimento, constitui nulidade ou irregularidade, 
averiguar a tempestividade da arguição e determinar 
qual a consequência jurídica desse vício. 
 
Entre os factos não provados consta – n.º 26 – [não 
se provou] que o arguido se encontra muito 
arrependido pelo mal cometido sobre o ofendido 
C………. . 
O recorrente pretendeu impugnar tal facto, pois, 
segundo alega, em audiência de julgamento, «pediu 
comovida e expressamente desculpas sinceras aos 
familiares do ofendido, designada e especialmente à 
viúva e filhos». Acontece que, tendo solicitado para o 
efeito a gravação, verificou depois da sua audição que 

as suas declarações não constavam da gravação, o 
que, na sua óptica, configura nulidade. 
O Ministério Público, na oportunidade, disse que não 
se verifica a nulidade a que alude o art.º 363º do 
Código de Processo Penal, por falta de gravação das 
declarações do arguido, pois, após a arguição da 
irregularidade da gravação pelo arguido, foi 
confirmada a existência da gravação daquelas 
declarações, tendo sido efectuada uma reprodução da 
mesma para ser entregue à defensora do arguido, 
como consta da informação da Secretaria, a fls. 865. 
Para aquilatar da razão do recorrente importa deixar 
prévio registo «da marcha» processual relevante neste 
particular. 
a) A decisão recorrida foi lida e depositada em 
8.4.2008, fls. 799, 800 e 802. 
b) Em 11.4.2008, a defensora do arguido anunciando 
a pretensão de recorrer do Acórdão condenatório 
pediu ao Ex.mo juiz «que ordenasse a reprodução 
para CD das gravações feitas em audiência, com 
carácter de urgência…», fls. 806. 
c) A secção concluiu os autos a 18.4.2008 tendo, 
nesse mesmo dia, sido despachado o seguinte: 
«…deferido, devendo proceder-se à reprodução e 
entrega, com carácter de urgência…», fls. 807. 
d)Com data de 18.4.2008 consta o termo a entrega à 
defensora do arguido de «uma cópia de um CD 
contendo as gravações realizadas em audiência de 
julgamento» bem como de «uma cassete gravada», 
fls. 808. 
e) Na folha imediata, fls. 809, em 29.4.2008 [terça 
feira] a defensora do arguido, depois de reiterar a 
pretensão do arguido de recorrer e de pretender a 
reapreciação da prova gravada alega o seguinte: 
«…depois das dificuldades para obter os meios 
necessários para audição da cassete, no pretérito fim-
de-semana procedeu à audição da referida cassete e 
verificou que a fita magnética não contém a gravação 
das declarações do arguido…». Depois «de salientar 
que a nossa doutrina e jurisprudência não é unânime 
quanto à classificação deste vício como nulidade ou 
irregularidade», salienta que tal ocorrência «afecta a 
impugnação da matéria de facto, designadamente 
quanto á especificação e transcrição com referência 
aos suportes técnicos» pedindo a declaração de 
nulidade ou da irregularidade «repetindo-se as 
declarações do arguido sanando-se o vício». 
f) No dia 5.5.2008 foi o processo com vista ao 
Ministério Público que «…promoveu que a secção 
averigúe se se encontram gravadas as declarações 
prestadas…». 
g) Conclusos os autos em 6.5.2008 despachou o 
Ex.mo juiz [sic.] «…como se promove – com 
urgência!» 
h) Com data de 9.5.2009, foi junta a alegação de 
recurso do arguido, onde, como vimos, nas conclusões 
se reitera a arguição da nulidade. 
i) Em 20.5.2008 a secção consignou o seguinte: «foi 
confirmada a gravação das declarações de 16.10.2008 
em cassete a qual se encontra devidamente gravada, 
tendo sido efectuada uma reprodução da mesma a fim 
de ser entregue à defensora do arguido». 
j) Em 26.5.2008 foi entregue à defensora do arguido a 
cassete. 
 
A primeira tarefa é qualificar, jurídico 
processualmente, a precedente realidade para, em 
face disso, saber qual a remédio jurídico adequado. 
Com a Reforma de 2007, Lei n.º 48/2007, passou a 
ser obrigatória a documentação da audiência – art.º 
363º do Código de Processo Penal: as declarações 
prestadas oralmente na audiência são sempre 
documentadas – constituindo a sua omissão nulidade, 
art.º 364º. Assim, qualquer falta de documentação, 
normalmente gravação magnetofónica, das 
declarações prestadas em audiência constitui hoje 
nulidade. Ocorre no caso uma situação diversa: há 
documentação válida da audiência, a gravação 
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entregue ao recorrente é que era «defeituosa» 
omitindo as declarações do arguido, o que é realidade 
diversa. 
Quanto existe documentação das declarações 
prestadas em audiência e apenas a cópia entregue ao 
recorrente apresenta omissão de gravação de 
depoimento, tal não configura nulidade, pois vigorando 
nesta matéria o princípio da tipicidade, art.º 118º n.º1 
do Código de Processo Penal, essa situação não é 
expressamente prevista como nulidade, quer nas 
insanáveis, quer nas sanáveis, e o âmbito de previsão 
e aplicação dos artºs 363º e 363º do Código de 
Processo Penal, que disciplinam a documentação de 
audiência, não incluem compreensivelmente esta 
realidade. Esse vício nada tem a ver com a 
documentação da audiência, que existe, mas apenas 
com a reprodução ou duplicação do registo ou 
gravação. Neste caso, não cominando a lei nulidade, 
estamos perante um acto irregular, art.º 118º n.º2 do 
Código de Processo Penal. 
Assim, a entrega ao recorrente de cópia da gravação 
inaudível ou com omissões, quando o original está em 
perfeitas condições, configura mera irregularidade. A 
irregularidade é, em geral, um vício de menor 
gravidade que a nulidade. Não nos fornece a lei um 
seu retrato preciso e definido, o que apenas se 
consegue por contraposição, com o regime das 
nulidades propriamente ditas, sendo tendencialmente 
correcto afirmar que constitui irregularidade aquele 
defeito ou desvio relevante ao processualmente 
estabelecido que não é causa de nulidade. 
Em sede de irregularidades não releva qualquer 
desconformidade com o legalmente prescrito, mas 
apenas os desvios que afectem e diminuam os direitos 
dos interessados que os argúem. Se irregularidade se 
traduz num benefício para o sujeito processual, não 
pode por ele ser arguida. 
No caso é claro, mesmo indiscutível, que pretendendo 
o recorrente impugnar o facto não provado, «que se 
encontra muito arrependido….», querendo que o 
mesmo passe a constar dos factos provados, pois, 
segundo alega, em audiência de julgamento «pediu 
comovida e expressamente desculpas sinceras aos 
familiares do ofendido, designada e especialmente à 
viúva e filhos», e tendo solicitado para o efeito a 
gravação, verificou depois da sua audição que as suas 
declarações não constavam da gravação, essa 
irregularidade – cópia defeituosa – afecta o direito ao 
recurso do arguido e o seu direito fundamental de 
defesa, pois inviabiliza a impugnação, nessa parte, da 
matéria de facto, designadamente porque o impede de 
proceder à indicação das passagens em que funda a 
impugnação, art.º 412º n.º3 e 4 do Código de 
Processo Penal, ónus que impende sobre o recorrente.  
Exige ainda o art.º 123º do Código de Processo Penal 
que, no caso, a arguição da irregularidade ocorra nos 
três dias seguintes a contar daquele em que tiver sido 
notificado para qualquer termo do processo. Esta 
disposição tem que ser entendida em termos hábeis, 
isto é, ponderando a realidade e os interesses em 
causa e não na sua pura literalidade. Assim a entrega 
da gravação não deve ser equiparada sem mais à 
«notificação para qualquer termo do processo». Se o 
arguido pretender a reapreciação da prova gravada 
dispõe de trinta dias para recorrer e motivar, art.º 
411º n.º4 do Código de Processo Penal, pelo que não 
parece razoável impor ao defensor a obrigação de 
ouvir toda a documentação da prova no prazo de três 
após a entrega das cópias. Ou sequer impor-lhe a 
obrigação de nesse mesmo prazo se certificar de que 
as cópias não padecem de vícios de gravação. Tal 
dever não consta do Código de Processo Penal. Parece 
mais consentâneo com os interesses em jogo e com a 
natureza das coisas onerar com esse dever de 
verificação, num primeiro momento, a pessoa que 
procede à cópia. Está é que deve ter todo o cuidado 
para assegurar uma reprodução sem omissões. 
Acresce que a gravação pode ser tão extensa que se 

esgote o prazo de três dias sem ser possível ao 
recorrente «conferir» as eventuais omissões. 
Então, pergunta-se, qual o prazo para arguir a 
irregularidade? Três dias após o conhecimento do vício 
e antes de findar o prazo de recurso. Temos assim 
balizado o prazo limite e à partida inultrapassável. 
Parece-nos difícil estabelecer outras balizas objectivas. 
Claro que se pressupõe a normal diligência do 
defensor. Mas dentro do prazo de recurso o defensor, 
até em virtude do maior ou menor trabalho, pode 
concluir a sua alegação mais tarde ou mais cedo, não 
podendo ser censurado por isso. 
No caso, como vimos, a defensora foi relativamente 
célere a pedir a gravação: a decisão recorrida foi lida e 
depositada em 8.4.2008 e em 11.4.2008 logo a 
defensora do arguido pediu a gravação, que lhe foi 
entregue em 18.4.2008. Em 29.4.2008 [terça feira], a 
defensora do arguido, depois de reiterar a pretensão 
do arguido de recorrer e de pretender a reapreciação 
da prova gravada alega o seguinte: «…depois das 
dificuldades para obter os meios necessários para 
audição da cassete, no pretérito fim-de-semana 
procedeu à audição da referida cassete e verificou que 
a fita magnética não contém a gravação das 
declarações do arguido…». Concluímos que, no caso, a 
defensora, agiu com a normal diligência que lhe era 
exigível, arguindo a irregularidade em prazo, isto é 
dentro dos três dias imediatos após ter conhecimento 
do vício. 
Acontece que não obteve resposta expressa e a 
resposta tácita não ocorreu em tempo útil. 
Vejamos:  
Em 9.5.2009, juntou o arguido a alegação de recurso, 
onde, como vimos, suscita de novo a questão. Só em 
20.5.2008 a secção consignou o seguinte: «foi 
confirmada a gravação das declarações de 16.10.2008 
em cassete a qual se encontra devidamente gravada, 
tendo sido efectuada uma reprodução da mesma a fim 
de ser entregue à defensora do arguido». Só em 
26.5.2008, dezassete dias depois de ter dado entrada 
à alegação de recurso, é que foi entregue à defensora 
do arguido a cassete. Do exposto resulta que ao 
recorrente não foi disponibilizada, em tempo útil, a 
gravação para poder impugnar correctamente a 
matéria de facto. Quando a gravação lhe foi entregue 
– o que, ao menos tacitamente, permite concluir que 
foi deferida no tribunal recorrido a sua arguição de 
irregularidade - já se tinha escoado o prazo de recurso 
e o recorrente até já tinha – «jurisprudência das 
cautelas» - entregue a sua alegação de recurso. Era 
aconselhável que esta questão tivesse sido 
equacionada e resolvida logo na primeira instância. Há 
apenas uma aceitação tácita de que ocorreu 
irregularidade, mas sem qualquer consequência visível 
pois o tribunal não mais se pronunciou sobre a 
questão. Neste contexto não merece acolhimento a 
posição do Ministério Público, quando sustenta a 
irrelevância do vício, pois, após a arguição da 
irregularidade da gravação pelo arguido, foi 
confirmada a existência da gravação daquelas 
declarações, tendo sido efectuada uma reprodução da 
mesma para ser entregue à defensora do arguido, 
como consta da informação da Secretaria, a fls. 865. A 
alegação do Ministério Público é factualmente exacta 
mas tem um pequeno senão: não pondera o seguinte 
«pormenor»: aquando da entrega da reprodução à 
defensora do arguido, já a sua alegação tinha dado 
entrada nos autos, pois o prazo de recurso entretanto 
tinha-se escoado, não tendo sido possível ao arguido 
cumprir o seu ónus de alegação na impugnação da 
matéria de facto, como lhe impõe o art.º 412º n.º3 al. 
a) e b) e n.º4 do Código de Processo Penal. A tudo 
acresce que nenhum reparo faz o Ministério Público ao 
comportamento processual da defensora; aliás não se 
vislumbra qual pudesse ser feito dado que o seu 
comportamento foi irrepreensível. 
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Uma pequena nota para «explicar» esta aparente 
anormalidade: neste período temporal, como se 
extraiu do próprio papel timbrado, o TJSM Feira 
mudou as suas instalações da Av. 25 de Abril, para a 
Rua da Zona industrial, como é do conhecimento da 
generalidade das pessoas. Tudo explicado e 
justificado, portanto.  
No essencial tem o recorrente razão, quanto à questão 
prévia que suscitou. 
Em vista do disposto no art.º 123º n.º 1 do Código de 
Processo Penal, impõe-se declarar que no decurso do 
prazo para interposição de recurso o recorrente não 
teve acesso à gravação das declarações que prestou 
em audiência, pelo que se viu impossibilitado de 
motivar adequadamente o seu recurso. Porque tal 
irregularidade afecta apenas uma parte do recurso, 
não nos parece curial e menos ainda necessário, 
conceder novo prazo para a alegação de recurso. 
Tratando-se de arguido preso o valor da celeridade 
processual ganha uma dimensão preponderante, 
devendo ser considerada. Dado que o recorrente já 
tem na sua disponibilidade a gravação parece-nos 
razoável, na compatibilização dos diversos interesses e 
valores em causa, conceder ao recorrente apenas o 
prazo supletivo de dez dias para completar a sua 
alegação. Acontece que, como a notificação para tal 
terá que ser feita na 1ª instância, onde o processo 
naturalmente terá que regressar, dado que depois os 
demais sujeitos processuais têm direito de responder, 
por direitas contas, desde o conhecimento da decisão 
deste tribunal que acolhe a pretensão do recorrente 
até ao fim do prazo decorre muito mais que o prazo 
normal para alegação de recurso. Daí que «apenas o 
prazo supletivo» é um mínimo que se transforma num 
prazo dilatado, mas não há volta a dar de modo a 
encurtar o prazo. 
Conclui-se, assim, pela procedência da questão prévia 
o que prejudica a análise das demais suscitadas no 
recurso. 
 
Decisão: 
Defere-se a arguição da irregularidade suscitada, 
devendo, no tribunal recorrido e após a baixa dos 
autos, ser fixado ao recorrente um prazo de 10 dias 
para completar a sua alegação de recurso, seguindo-
se depois o normal decurso da marcha processual. 
Sem tributação 
 
Porto, 24 de Setembro de 2008. 
António Gama Ferreira Ramos 
Abílio Fialho Ramalho 
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Recurso n.º 3774/08-4 
Processo n.º ……/08.4GAMAI  
Relatora: Olga Maurício  
 
 

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

 
RELATÓRIO 
 
1. 
No tribunal judicial da Maia o arguido B…………… foi 
condenado pela prática de um crime de condução em 
estado de embriaguez, previsto e punível pelo art. 
292º, nº 1, do Código Penal, na pena de 50 dias de 
multa, à taxa de € 5 diários, por conduzir com uma 
taxa de álcool de 1,38 g/l. 

Foi, ainda, condenado pela prática de um crime de 
condução sem habilitação legal, previsto e punível pelo 
art. 3º, nº 2, do D.L. 2/98, de 3/1, na pena de 130 
dias de multa, à mesma taxa diária.  
 
2.  
Inconformado com a decisão o Ministério Público 
interpôs recurso, restrito ao crime de condução em 
estado de embriaguez, retirando da motivação as 
seguintes conclusões: 
«I - Consta dos autos que efectuado ao arguido teste 
quantitativo de pesquisa de álcool no sangue, através 
de ar expirado, no aparelho Drager Alcotest 7110MKIII 
P, acusou uma taxa de 1,49 g/l. 
II - Isso consta dos factos provados. 
III - A M a Juiz “a quo” teve em conta a confissão do 
arguido e o talão do alcoolímetro junto aos autos. 
IV - Na fundamentação de direito a M a Juiz “a quo” 
efectuou desconto naquela taxa com base em 
“margem de erro admissível nos alcoolímetros”. 
V - In casu, não se pode fazer correcção na TAS por 
aplicação das margens de erro. 
VI - O exame de pesquisa de álcool no ar expirado é 
realizado por autoridade ou agente de autoridade 
mediante a utilização de aparelho aprovado para o 
efeito. 
VII - Em face do constante quer do regime do Decreto 
Regulamentar nº 24/98 de 30 de Outubro, da Portaria 
nº 748/94 de 13 de Agosto, da Lei nº 18/2007, de 17 
de Maio e da Portaria nº 1556/2007 de 10 de 
Dezembro, a solução para o caso concreto, na nossa 
modesta opinião é a mesma, ou seja, não podia no 
caso concreto ser efectuado tal desconto. 
VIII - De facto, os erros a que se alude no artigo 6 da 
Portaria nº 748/94 e do art. 8 da Portaria nº 
1556/2007 de 10 de Dezembro, são considerados nas 
operações de aprovação e de verificação dos aparelhos 
em apreço, efectuados pelo Instituto Português da 
Qualidade, sendo de ter em conta o referido no art. 10 
desta última Portaria quanto à validade dos aparelhos 
que tenham sido autorizados ao abrigo de legislação 
anterior à entrada em vigor da mesma. 
IX - Ao valor que consta dos talões emitidos por 
aquele alcoolímetro, não têm de se fazer desconto, 
uma vez que os níveis máximos de erro já foram tidos 
em consideração, na aprovação, verificações e ensaios 
a que aquele é sujeito. 
X - Ao fazê-lo a Douta Decisão padece de contradição 
insanável da fundamentação. 
XI - Isto porque, na convicção do tribunal pode ler-se 
que “(...) fundou a sua convicção na confissão do 
arguido, integral e sem reservas”“O tribunal baseou-se 
ainda no teor do documento junto a fls. 4 dos autos.” 
XII - Ora, se alicerçou a sua convicção no talão e na 
confissão, aceitando pois o arguido tal valor, não podia 
fazer tal correcção, o arguido foi sujeito a exame de 
alcoolémia através de aparelho Drager modelo 7110 
MKIIIP, cuja aprovação não foi colocada em dúvida, e 
acusou uma taxa de 1,49 g/l, não o tendo questionado 
nomeadamente através da realização da contraprova. 
XIII - Em face de todo o exposto a TAS a ter em conta 
deverá ser a de 1,49 g/l. 
XIV - Em face a TAS de 1,49 g/l, consideramos ser 
como justa nos termos conjugados do art. 40 e 71 do 
C. Penal uma pena multa não inferior a 55 dias, pelo 
que tal aumento da medida concreta da pena 
relativamente ao crime de condução de veículo em 
estado de embriaguez não pode deixar de se 
repercutir na pena final, decorrente de cúmulo de 
penas. 
XV - Ao não considerar para efeito de pena a aplicar a 
TAS de 1,49 g/l, que consta dos factos provados, e 
considerar, ao invés a TAS 1,38 g/l, a M Juiz “a quo” 
violou o art. 40, nº 1 e nº 2, art. 71, nº 1 e 2, art. 
292, nº 1, do C. Penal, art. 410, nº 2, al b), do C.P.P. 
e art. 153, nº 1 e 158, nº 1, al) b) do Código da 
Estrada». 
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3. 
O recurso foi admitido. 
 
4.  
Nesta Relação o Exmº P.G.A. emitiu parecer 
pronunciando-se no sentido defendido pelo recorrente. 
 
5. 
Proferido despacho preliminar foram colhidos os vistos 
legais. 
 
Cumpre decidir. 

* 
* 

FACTOS PROVADOS 
 
6. 
Na decisão recorrida julgaram-se provados os 
seguintes factos: 
«a) No dia 06.01.2008, pela 1h30m, o arguido 
conduzia o veículo automóvel ligeiro de passageiros de 
matrícula ..-..-US, pela rua Eng. Frederico Ulrich, 
Gemunde, Maia, tendo sido indicado como 
interveniente em acidente de viação. 
b) Na ocasião acima referida o arguido foi a teste de 
alcoolémia no equipamento Drager, 7110 MK IIIP, 
tendo o talão emitido acusado uma taxa de álcool no 
sangue de 1,49 g/l. 
c) O arguido quis conduzir a viatura supra identificada 
na via pública, não obstante saber que tinha ingerido 
bebidas alcoólicas e que a sua conduta era proibida 
por lei. 
d) O arguido não se encontrava habilitado com a 
necessária carta de condução ou documento 
equivalente que lhe permitisse conduzir a viatura 
supra descrita. 
e) O arguido sabia que não podia conduzir o veículo 
acima identificado na via pública sem ser titular da 
necessária carta de condução, e não obstante quis 
fazê-lo. 
f) O arguido actuou de forma voluntária, livre e 
consciente, sabendo que a sua conduta era proibida e 
punida por lei. 
g) Decidiu conduzir para se deslocar ao café. 
h) Confessou os factos e mostrou-se arrependido. 
i) É solteiro mas vive em união de facto, sendo pai de 
um filho de 7 anos, nascido dessa união. 
j) O arguido é servente de trolha e ganha € 430 de 
ordenado mensal fixo; a sua companheira está 
desempregada. 
k) A renda de casa onde o casal habita é paga pelos 
pais da companheira do arguido. 
l) O casal paga € 200 mensais de amortização de 
empréstimo que contraiu para compra de veículo 
automóvel. 
m) O arguido foi condenado anteriormente por crime 
de condução sem habilitação legal». 
 
7. 
Não houve factos não provados relevantes para a 
decisão. 
 
8. 
O tribunal recorrido motivou a sua decisão sobre a 
matéria de facto nos seguintes termos: 
«O Tribunal fundou a sua convicção na confissão do 
arguido, integral e sem reservas. 
O tribunal baseou-se ainda no teor do documento 
junto a fls. 4 dos autos. 
No que concerne aos antecedentes criminais do 
arguido e suas condições de vida, baseou-se o tribunal 
no referido pelo próprio arguido. 
Os descritos meios de prova, analisados à luz das 
regras de experiência, serviram para formar a 
convicção supra expressa». 
 
9. 

Quanto à motivação de direito, a decisão tomada 
assentou nas seguintes considerações:  
«O arguido vem acusado da prática de um crime de 
condução de veículo em estado de embriaguez, 
previsto e punido no art.º 292 n.º 1 do Código Penal, 
que dispõe o seguinte: 
"1. Quem, pelo menos por negligência, conduzir 
veículo, com ou sem motor, em via pública ou 
equiparada, com uma taxa de álcool no sangue igual 
ou superior a 1.2.g/l é punido com prisão até 1 ano ou 
com multa até 120 dias..." 
Por sua vez o art.º 69 n.º 1 a) do Código Penal dispõe 
que a sanção acessória de proibição de conduzir 
veículos com motor será aplicada a todos aqueles que 
forem condenados pelos crimes previstos nos art.º 
291 ou 292 do Código Penal e oscilará entre 3 meses e 
3 anos. 
Da análise da matéria de facto provada, decorre que 
no dia 06.01.2008 o arguido conduziu na via pública 
veículo automóvel, com uma taxa de álcool no sangue 
de 1.49 g/l., de acordo com a medição efectuada no 
aparelho descrito nos factos assentes. 
A medição efectuada em tal aparelho, todavia, está 
sujeita a uma margem de erro, conforme a menção 
constante a fls. 18 do “Manual de Operações” do 
Drager 7110, divulgado pela sociedade 
“Tecniquitel”que introduziu tal aparelho em Portugal. 
O uso do dito aparelho no território nacional, com a 
característica descrita, foi validado através de 
“despacho de aprovação de modelo”, publicado a 
25.09.1996 e em 05.03.1996 (referente a alterações) 
e emitido pelo Instituto Português da Qualidade, 
entidade com competência para o efeito, nos termos 
do estatuído pelo Regulamento de Controlo 
Metrológico dos Alcoolímetros, aprovado pela Portaria 
748/94, publicada no DR de 13.08.1994, na qual se 
definiam os requisitos a que tinham que obedecer os 
aparelhos destinados a efectuar as medições de álcool 
(sendo certo que tal Portaria se manteve em vigor até 
11.12.2007, já que a ela aludia o Decreto 
Regulamentar 24/98, de 30.10 e aludiu a actual Lei 
18/2007, de 17.05, no seu art.º 14 n.º 2).  
Em tal Portaria aludia-se, de forma clara, ás margens 
de erros admissíveis nos alcoolímetros, que eram os 
definidos pela norma NF X-20-701, da Organização 
Internacional de Metrologia Legal. 
A Portaria 748/94 foi expressamente revogada pela 
Portaria 1556/2007, de 10.12.2007, que aprovou o 
novo Regulamento do Controlo Metrológico dos 
Alcoolímetros, e na qual se continua a referir o 
Instituto Português da Qualidade como entidade 
competente para efectuar o controlo metrológico dos 
alcoolímetros. 
Nesta nova Portaria continua a aludir-se, de forma 
expressa no seu art.º 8.º, às margens de erros 
admissíveis nos alcoolímetros, que são os definidos no 
anexo da própria Portaria. 
Assim sendo, não resta senão concluir que o aparelho 
usado para medir o nível de álcool no sangue ao 
arguido nestes autos fornece um valor não totalmente 
rigoroso, porque sujeito a erro, que todavia se 
encontra compreendido dentro dos valores máximos 
legalmente admissíveis (motivo pelo qual o dito 
aparelho foi aprovado em Portugal e o seu uso 
continua a ser legal – cfr. art.º 10 da Portaria 
1556/2007). 
A aplicação das apontadas margens de erro ao valor 
encontrado produz um intervalo de valores dentro do 
qual se há-de encontrar o valor de álcool no sangue de 
que o arguido era realmente portador (neste sentido, 
entre outros, ac. TRP de 19.12.2007,relatado pelo 
Desembargador Pinto Monteiro, in DGSI.pt). 
Recentemente a DGV divulgou uma tabela (que foi 
remetida aos tribunais através da Circular 101/2006 
do Conselho Superior da Magistratura) na qual se faz 
aplicação prática do acima referido, encontrando-se 
previsto para cada valor de álcool no sangue, obtido 
através do aparelho Drager 7110, o valor mínimo a 



Texto Integral 
Boletim nº 32 

 186  

que tal há-de corresponder, ou seja, o valor de álcool 
no sangue de que, pelo menos, o sujeito ao teste há-
de ser portador, deduzida a margem de erro máximo 
aplicável. 
De acordo com tal tabela, que se tem como boa, a 
uma taxa de álcool no sangue de 1.49 g/l 
corresponde, pelo menos o valor de 1.38 g/l, que é o 
valor que se considera nestes autos. 
Tal valor enquadra-se, igualmente, na previsão legal 
do art.º 292 do Código Penal». 

* 
* 

DECISÃO 
 
Como sabemos, o objecto do recurso é delimitado 
pelas conclusões formuladas pelo recorrente (art. 
412º, nº 1, in fine, do C.P.P., Germano Marques da 
Silva, Curso de Processo Penal, 2ª ed., III, 335 e 
jurisprudência uniforme do S.T.J. - cfr. acórdão do 
S.T.J. de 28.04.99, CJ/STJ, ano de 1999, pág. 196 e 
jurisprudência ali citada e Simas Santos / Leal 
Henriques, Recursos em Processo Penal, 5ª ed., pág. 
74 e decisões ali referenciadas), sem prejuízo do 
conhecimento oficioso dos vícios enumerados no art. 
410º, nº 2, do mesmo Código. 
 
Por via dessa delimitação as questões a decidir são as 
seguintes: 
I – Contradição insanável na fundamentação  
II – Correcção da pena aplicada face à taxa de 
alcoolemia apresentada pelo arguido 
 

* 
 
I – Contradição insanável na fundamentação  
 
O Ministério Público imputa à decisão relativa ao crime 
de condução em estado de embriaguez o vício da 
contradição insanável na fundamentação, por esta não 
considerar a taxa de álcool que o aparelho de medição 
usado apresentou e ter feito um desconto a esse valor 
com base na «margem de erro máximo aplicável», isto 
apesar de ter declarado que a convicção do tribunal se 
baseou na confissão, integral e sem reservas do 
arguido, e no teor do documento de fls. 4.  
 
Vejamos. 
No dia 6 de Janeiro do corrente ano de 2008, após ter 
sido interveniente em acidente de viação quando 
conduzia um veículo ligeiro de passageiros, o arguido 
foi submetido a teste de pesquisa de álcool e o 
resultado foi de 1,49 g/l. Este resultado consta do 
talão emitido pelo aparelho usado no exame, um 
alcoolímetro de marca Drager, modelo 7110 MKIII P, 
com o número de série ARNA-0078, aprovado pelo 
despacho da D.G.V. 001/DGV/ALC/98, de 6-8-1998.  
Em consequência destes factos foi ele acusado da 
prática de um crime de condução em estado de 
embriaguez. 
A sentença recorrida condenou o arguido pela prática 
do crime de que ia acusado e nela pode ler-se que a 
convicção do tribunal, no que aos factos provados 
respeita, assentou «na confissão do arguido, integral e 
sem reservas» e «no teor do documento junto a fls. 4 
dos autos». 
Quanto à fundamentação de direito, diz a mesma 
sentença: «… decorre que no dia 06.01.2008 o arguido 
conduziu na via pública veículo automóvel, com uma 
taxa de álcool no sangue de 1.49 g/l,de acordo com a 
medição efectuada … sujeita a uma margem de erro, 
conforme a menção constante a fls. 18 do “Manual de 
Operações” do Drager 7110 … O uso do dito aparelho 
no território nacional, com a característica descrita, foi 
validado através de “despacho de aprovação de 
modelo”, publicado a 25.09.1996 e em 05.03.1996 
(referente a alterações) e emitido pelo Instituto 
Português da Qualidade, entidade com competência 
para o efeito, nos termos do estatuído pelo 

Regulamento de Controlo Metrológico dos 
Alcoolímetros, aprovado pela Portaria 748/94, 
publicada no DR de 13.08.1994, na qual se definiam 
os requisitos a que tinham que obedecer os aparelhos 
destinados a efectuar as medições de álcool … Em tal 
Portaria aludia-se, de forma clara, ás margens de 
erros admissíveis nos alcoolímetros, que eram os 
definidos pela norma NF X-20-701, da Organização 
Internacional de Metrologia Legal. 
A Portaria 748/94 foi expressamente revogada pela 
Portaria 1556/2007, de 10.12.2007 … Nesta nova 
Portaria continua a aludir-se, de forma expressa no 
seu art.º 8.º, às margens de erros admissíveis nos 
alcoolímetros, que são os definidos no anexo da 
própria Portaria. Assim sendo, não resta senão 
concluir que o aparelho usado para medir o nível de 
álcool no sangue ao arguido nestes autos fornece um 
valor não totalmente rigoroso, porque sujeito a erro, 
que todavia se encontra compreendido dentro dos 
valores máximos legalmente admissíveis … A aplicação 
das apontadas margens de erro ao valor encontrado 
produz um intervalo de valores dentro do qual se há-
de encontrar o valor de álcool no sangue de que o 
arguido era realmente portador …» 
Na sequência deste raciocínio considerou a douta 
decisão que o arguido era portador de uma TAS de 
1,38 g/l, e não de 1,49 g/l (resultado constante do 
talão emitido pelo aparelho de medição usado). 
 
O que está em discussão no presente recurso é, 
precisamente, a legalidade do desconto feito ao 
resultado da medição, em nome das margens de erro 
admissíveis nos alcoolímetros.  
 

* 
 
Na vida moderna, nomeadamente no campo 
sancionatório, a metrologia – ciência da medição -, 
tem vindo a assumir um papel cada vez mais 
relevante. 
A metrologia legal assenta num conjunto de 
pressupostos prévios que, na medida em que existem, 
simplificam a actuação concreta numa multiplicidade 
de situações, que vão do campo do direito à actividade 
industrial. 
Ela baseia-se no estabelecimento de um conjunto de 
características dos instrumentos de medição e na 
sujeição obrigatória destes a uma operação de 
aprovação de modelo, prévia à sua inclusão nos actos 
de controlo metrológico, operação que garante que os 
mesmos estão de acordo com a norma aplicável. Antes 
de entrarem em funcionamento e, depois, em 
intervalos regulares durante a sua vida útil, estes 
instrumentos são sujeitos a operações de verificação 
metrológica, que garantem que as características 
metrológicas continuam a satisfazer os requisitos 
legais (Jorge Fradique, Isabel Morgado Leal, Rui Sá, in 
A Primeira Verificação de instrumentos de medição de 
pressão, de 2002 a 2004, como garantia metrológica). 
É que nos termos do D.L. 291/90, de 20/9, que 
estabelece o Regime Geral do Controle Metrológico, 
«os métodos e instrumentos de medição obedecem à 
qualidade metrológica estabelecida nos respectivos 
regulamentos de controlo metrológico de harmonia 
com as directivas comunitárias ou, na sua falta, pelas 
recomendações da Organização Internacional de 
Metrologia Legal (OIML) ou outras disposições 
aplicáveis indicadas pelo Instituto Português da 
Qualidade» - art. 1º, nº 2. 
Este diploma prevê a existência de quatro operações 
de controlo metrológico: a aprovação de modelo (AM); 
a primeira verificação (PV); a verificação periódica 
(VP) e a verificação extraordinária (VE) – art. 1º, nº 3.  
A aprovação de modelo é o acto que atesta a 
conformidade de um instrumento de medição com as 
especificações aplicáveis à sua categoria – art. 2º, nº 
1.  
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A primeira verificação é o exame e o conjunto de 
operações destinados a constatar a conformidade da 
qualidade metrológica dos instrumentos de medição, 
novos ou reparados, com a dos respectivos modelos 
aprovados e com as disposições regulamentares 
aplicáveis – art. 3º, nº 1.  
Aqui só são aprovados os alcoolímetros cujos erros 
máximos admissíveis se situem dentro dos parâmetros 
previstos na lei, o que significa que o aparelho usado 
na pesquisa de álcool efectuada ao arguido, aprovado 
por obedecer aos tais parâmetros, é um aparelho 
fiável para cumprimento das funcionalidades legais 
que lhe são atribuídas. Os valores concretos 
apresentados por estes aparelhos podem não 
corresponder exactamente ao valor real, mas isso é 
irrelevante uma vez que o seu resultado se situa 
dentro da margem de erro máxima admissível. 
A verificação periódica é o conjunto de operações 
destinadas a constatar se os instrumentos de medição 
mantêm a qualidade metrológica dentro das 
tolerâncias admissíveis relativamente ao modelo 
respectivo - art. 4º, nº 1. 
Finalmente, a verificação extraordinária ocorre apenas 
em casos de dúvidas ou de reclamações específicas – 
art. 5º, nº 1. 
 
Desde há muito que a condução sob a influência de 
álcool, quando a taxa é superior a determinado valor, 
está tipificada como crime pela nossa lei. 
A detecção da concentração de álcool no sangue é 
efectuada por alcoolímetros, que são os «instrumentos 
destinados a medir a concentração mássica de alcool 
por unidade de volume na análise do ar alveolar 
expirado» (art. 2º, nº 1, da Portaria 1556/2007, de 
10-12-2007). 
Relativamente à questão concreta temos, ainda, a 
Portaria nº 748/94, de 13 de Agosto, que contém o 
Regulamento de Controlo Metrológico dos 
Alcoolímetros, onde admite a possibilidade de erro e 
os limites máximos desse erro. 
Entretanto, a Portaria nº 1556/2007, de 10-12-2007, 
que revogou aquela outra, dispõe no seu art. 8º, cuja 
epígrafe é erros máximos admissíveis, que «os erros 
máximos admissíveis — EMA, variáveis em função do 
teor de álcool no ar expirado — TAE, são o constante 
do quadro que figura no quadro anexo ao presente 
diploma e que dele faz parte integrante». 
E a final consta o quadro contendo o valor dos erros 
máximos admissíveis. 
Ora, «os EMA são limites definidos convencionalmente 
em função não só das características dos 
instrumentos, como da finalidade para que são 
usados. Ou seja, tais valores limite, para mais e para 
menos, não representam valores reais de erro, numa 
qualquer medição concreta, mas um intervalo dentro 
do qual, com toda a certeza (uma vez respeitados os 
procedimentos de medição), o valor da indicação se 
encontra. É sabido que a qualquer resultado de 
medição está sempre associada uma incerteza de 
medição, uma vez que não existem instrumentos de 
medição absolutamente exactos. Esta incerteza de 
medição é avaliada no acto da aprovação de modelo 
por forma a averiguar se o instrumento durante a sua 
vida útil possui características construtivas, por forma 
a manter as qualidades metrológicas regulamentares, 
nomeadamente fornecer indicações dentro dos erros 
máximos admissíveis prescritos no respectivo 
regulamento» - Céu Ferreira e António Cruz, “Controlo 
Metrológico de Alcoolímetros no Instituto Português da 
Qualidade”, citado no acórdão deste tribunal de 28-5-
2008, processo 0841722. 
Portanto, os EMA apresentados são considerados não a 
propósito do valor apresentado após cada utilização, 
mas antes, quando o aparelho é aferido para, 
posteriormente, ser usado pelas autoridades 
competentes.  
Este é o caminho percorrido por todos os aparelhos de 
medição utilizados para determinar uma qualidade ou 

quantidade juridicamente relevante. É o caso dos 
alcoolímetros, dos radares, das balanças. Mas também 
é o caso das máquinas de corte da indústria, das 
máquinas de calibragem, etc.  
Daí que o valor apresentado após cada utilização deste 
tipo de aparelhos seja o valor real a ser considerado. 
Isto porque, e repetindo, antes de cada um destes 
aparelhos ser usado passaram por um processo de 
aprovação, no qual foram considerados os tais EMA 
estabelecidos na lei, de molde a que os seus 
resultados sejam tidos por completamente rigorosos e 
fiáveis. 
A este propósito pense-se como seria possível a 
utilização de máquinas nas indústrias, nomeadamente 
naquelas que exigem absoluta precisão, se os 
resultados não fossem fiáveis e se a cada utilização o 
utilizador fizesse, ele próprio, uma correcção ao 
resultado. 
No caso dos autos a detecção da concentração de 
álcool no sangue do arguido foi efectuada por aparelho 
devidamente aprovado pela entidade competente, que 
em 14-5-2007 foi submetido a verificação periódica. A 
declaração de verificação, que não foi posta em causa, 
atesta, precisamente, que o aparelho foi verificado na 
altura devida e que o resultado que apresenta está 
conforme com as tais margens de erro consagradas. 
Portanto, a decisão tomada na sentença recorrida 
constitui uma segunda consideração dos erros 
máximos admissíveis. Como se viu, a primeira ocorreu 
aquando da aprovação do modelo. 
É quanto basta para concluirmos pela insubsistência 
do decidido. 
 
Mas esta insubsistência deriva, também, de uma outra 
razão. 
A prova resultante do teste de álcool constitui prova 
legal, porque resulta da utilização de instrumento de 
alta performance tecnológica, sujeito a exames prévios 
determinantes para a sua aprovação, que oferece 
características funcionais que garantem que a medição 
efectuada, observados que sejam os procedimentos 
correctos na sua recolha, são exactos (vide, 
nomeadamente, o acórdão da Relação de Coimbra de 
3-8-2008, processo 404/05.2GTLRA.C1). Esta 
exactidão resulta de presunção, elidível mediante 
contraprova solicitada pelo arguido e cientificamente 
capaz de a pôr em causa. 
Estando o aparelho utilizado devidamente verificado, 
não havendo contraprova a infirmar o resultado 
fornecido pelo aparelho, o valor que este apresente é 
aquele que deve ser considerado. 
 
E então temos que concluir que com a actuação 
descrita a decisão condenatória incorreu em 
contradição insanável na fundamentação, prevista no 
art. 410º, nº 2, al. b), do C.P.P. Não obstante aceitar 
a confissão do arguido mas, sobretudo, não obstante 
remeter para o documento que contém o valor 
resultante do exame, a decisão recorrida veio a 
considerar, a final, um valor diferente daquele, donde 
deriva patente contradição entre a fundamentação e a 
decisão. 
Esta situação integra, ainda, erro notório de 
apreciação da prova, da al. c), porque considerar-se 
que o arguido era portador de uma taxa de álcool de 
1,38 g/l, sem qualquer prova que para aí aponte, 
resulta de falha na análise da prova, perceptível pelo 
cidadão comum, demonstradora de que o que se teve 
como provado está em desconformidade com o que 
realmente se provou (acórdão deste tribunal de 16-4-
2008, processo 0840948).  
 
O vício verificado é suprível por esta Relação, 
atendendo ao disposto no art. 431º, al. a), do C.P.P.  
Assim, temos que o valor a considerar para efeitos do 
crime de condução em estado de embriaguez, 
cometido pelo arguido, é o de 1,49 g/l. 

* 
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* 
II – Correcção da pena aplicada face à taxa de 
alcoolemia apresentada pelo arguido 
 
Nos termos do art. 292º, nº 1, do Código Penal 
«quem, pelo menos por negligência, conduzir veículo, 
com ou sem motor, em via pública ou equiparada, 
com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 
1,2 g/l, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com 
pena de multa até 120 dias, se pena mais grave lhe 
não couber por força de outra disposição legal». 
A decisão recorrida aplicou ao arguido a pena de 50 
dias de multa porquanto considerou que ele conduzia 
com uma taxa de álcool no sangue de 1,38 g/l, 
quando na realidade a taxa efectiva era de 1,49 g/l.  
 
Nos termos do art. 71º, nº 1 e 2, do Código Penal, a 
pena é fixada em função da culpa do agente e das 
exigências de prevenção, e considerando, 
nomeadamente: 
a) O grau de ilicitude do facto, o modo da sua 
execução deste e a gravidade das suas consequências, 
e ainda o grau de violação dos deveres impostos ao 
agente; 
b) A intensidade do dolo ou negligência; 
c) Os sentimentos manifestados no cometimento do 
crime e os fins ou motivos que o determinaram; 
d) As condições pessoais do agente e a sua situação 
económica; 
e) A conduta anterior ao facto e a posterior a este, 
especialmente quando esta seja destinada a reparar as 
consequências do crime; e 
f) A falta de preparação para manter uma conduta 
lícita, manifestada no facto, quando essa falta deva 
ser censurada através da aplicação da pena. 
 
As operações de determinação da pena são, pois, 
exaustivas e complexas, na medida em que devem 
considerar todos os parâmetros acima enumerados e 
outros que se apresentem no caso e que sejam tidos 
por relevantes. 
No entanto, e sem que o que se vai dizer seja 
contraditório com aquilo que acima afirmámos, a 
determinação da medida da sanção não obedece a 
uma fixação rigorosa, métrica, por isso se revelar 
impossível de alcançar. 
Com isto queremos dizer que uma alteração nos factos 
pode não gerar alteração da sanção, se a alteração 
não for de monta e se a pena aplicada se mostrar 
aceitável. É o que sucede no processo em análise. Por 
um lado, a diferença entre a taxa de álcool 
considerada e a taxa de que o arguido era portador 
não é de monta. Por outro lado, a pena aplicada é 
aceitável, pois é semelhante a outras que por vezes se 
aplicam a casos semelhantes. 
Isto é, a variação entre a taxa considerada e a real e 
os critérios de justiça relativa a atender não exigem o 
aumento da pena de multa aplicada, porque a 
alteração verificada não é especialmente significativa, 
sendo que a taxa real não se afasta muito do mínimo 
legal relevante, que é 1,2 g/l. 

* 
* 

DISPOSITIVO 
 
Por todo o exposto acorda-se em conceder parcial 
provimento ao recurso e, em consequência: 
I – Julga-se o arguido B……………. autor de um crime de 
condução sob a influência de álcool por no dia 6-1-
2008 conduzir o veículo automóvel ligeiro de 
passageiros de matrícula ..-..-US, pela Rua Eng. 
Frederico Ulrich, Gemunde, Maia, com uma taxa de 
álcool no sangue de 1,49 g/l. 
II – No mais mantém-se a decisão recorrida. 
III – Sem custas. 
 
Elaborado em computador e revisto pela relatora, 1ª 
signatária – art. 94º, nº 2, do C.P.P.  

 
Porto, 01 de Outubro de 2008 
Olga Maria dos Santos Maurício 
Jorge Manuel Miranda Natividade Jacob 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6287 
 
 
Processo n.º 3223/08 
…./06.0TAGDM 
Relatora: Olga Maurício 
 
Acordam na 2ª secção criminal (4ª secção 
judicial) do Tribunal da Relação do Porto: 
 
RELATÓRIO 
 
1. 
A arguida “B………., Ldª.”, com sede na Rua ………., nº 
…, em ………., Gondomar, foi punida com a coima de € 
3.740,99 pela prática da contra-ordenação prevista e 
punível pelos arts. 2º, nº 4, e 40º, nº 1, al. a), do DL 
nº 61/99, de 2/03, actualmente pelos arts. 4º, 6º e 
37º, nº 1, al. a), e nº 2, als. a) e c), do DL nº 
12/2004, de 09.01. 
 
A arguida deduziu impugnação judicial, invocando a 
nulidade da decisão administrativa por não ter sido 
dado conhecimento, nem a si, nem ao seu mandatário, 
da data da inquirição das testemunhas que havia 
arrolado. Alega, ainda, que lhe foram imputados factos 
de 2004, quando a acção inspectiva foi realizada em 
2003, e invoca a falta de consciência da ilicitude, por 
ter actuado sempre na convicção da legalidade da sua 
actuação e da inexistência de obrigatoriedade de 
registo no IMOPPI. 
 
Por despacho intercalar a nulidade foi julgada 
improcedente. 
 
A impugnação da decisão também veio a ser julgada 
improcedente. 
 
2.  
Inconformada a arguida recorreu do despacho que 
indeferiu a arguição da nulidade e da decisão que 
julgou improcedente a impugnação. 
 
São as seguintes as conclusões do primeiro dos 
recursos: 
1ª - «O despacho recorrido, considerando não ser 
obrigatória a presença do advogado na fase da 
produção de prova por si apresentada, indeferiu a 
nulidade arguida pela recorrente». 
2ª - «Porém, o facto de a presença não ser obrigatória 
não significa que não seja obrigatório conceder essa 
faculdade, a faculdade de estar presente». 
3ª - «O artigo 32º, nº 10 da CRP garante ao arguido 
em processo contra-ordenacional os direitos de 
audiência e defesa». 
4ª - «Garantia que consta do artigo 50ª do DL 433/82 
de 27/10». 
5ª - «O artigo 20º nº 2 da CRP garante a todos o 
direito a fazerem-se acompanhar por advogado 
perante qualquer autoridade. 
O 208º também da CRP refere que “a lei assegura aos 
advogados as imunidades necessárias ao exercício do 
mandato e regula o patrocínio forense como elemento 
essencial à administração da justiça”». 
6ª - «E o artigo 61º nº 3 do Estatuto da Ordem dos 
Advogados aprovado pela Lei 15/2005 de 26 de 
Janeiro dispõe que “o mandato judicial, a 
representação e assistência por advogado são sempre 
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admissíveis e não podem ser impedidos perante 
qualquer jurisdição, autoridade ou entidade pública ou 
privada, nomeadamente para defesa de direitos, 
patrocínio de relações jurídicas controvertidas, 
composição de interesses ou em processos de mera 
averiguação, ainda que administrativa, oficiosa ou de 
qualquer outra natureza”». 
7ª - «Donde resulta que ainda que os termos da 
intervenção do mandatário forense não estejam 
precisamente regulados no DL 433/82, devem, no 
entanto, permitir uma equilibrada “assistência, 
representação e defesa dos direitos do arguido”». 
8ª - «Não se pode reduzir a possibilidade de defesa 
dos direitos do arguido à inquirição das testemunhas 
arroladas». 
9ª - «Antes tem que lhe ser concedida a possibilidade 
de apreciar e controlar a produção de prova». 
10ª - «Ao não ter sido comunicada ao mandatário da 
recorrente a data da realização das diligências 
instrutórias, este não pôde nelas estar presente, o que 
limitou o direito de representação da arguida». 
11ª - «E consequentemente, impediu que fosse 
exercido cabalmente o seu direito de defesa». 
12ª - «Atendendo a que estamos perante direitos, 
liberdades e garantias, a postergação de tais direitos 
tem que implicar necessariamente nulidade 
insanável». 
13ª - «O despacho recorrido ao não declarar nula a 
decisão administrativa violou os artigos 32º nº 10, 20º 
nº 2, 208º todos da CRP e ainda o artigo 61º nº 3 do 
EOA». 
 
E são as seguintes as conclusões do recurso da 
sentença: 
1ª - «A douta decisão recorrida entendeu erradamente 
que a arguida em 2003 efectuou pelo menos um 
trabalho de fornecimento e colocação de pavimento no 
valor de € 13.234,19». 
2ª - «Ora, atendendo a que do valor das facturas não 
é possível distinguir o montante que correspondeu ao 
fornecimento e o montante que correspondeu à 
aplicação, não podia o douto julgador ter concluído 
que o valor das obras excede 10% do valor da 
respectiva classe». 
3ª - «Tal entendimento mostra-se contrário ao 
princípio in dubio pro reu que emana do nº 2 do artigo 
32º da nossa Constituição». 
4º - «Face ao que vem provado no ponto 5 da 
sentença, não era possível o douto julgador ter 
concluído como fez que foi infringido pelo menos o 
disposto no artigo 6º nº 1 do D.L. 12/2004». 
5ª - «Em tal facto, o tipo de obras realizadas não se 
encontram devidamente especificadas, nem tão pouco 
é possível concluir-se quando foram, efectivamente, 
executadas». 
6ª - «Pelo que se verifica uma insuficiência da matéria 
de facto provada para a tomada de tal decisão, nos 
termos da al. 4) do nº 2 do artigo 410º do CPP aqui 
aplicável ex vi do artigo 41º RGCO». 
7ª - «A decisão recorrida violou, entre outros, os 
artigos 32º nº 2 da CRP, 2º nº 4 e 40º nº 1 do DL 
61/99 de 02 de Março». 
8ª - «O presente procedimento contra ordenacional 
está prescrito desde 11.9.07 e não prescreve em 
11.3.08 como decidiu o douto julgador por despacho 
8/11/07». 
 
3. 
Os recursos foram admitidos. A seu tempo o primeiro 
foi admitido a subir imediatamente, com efeito 
suspensivo. Por acórdão desta relação foi determinada 
a baixa do processo, sendo que o conhecimento da 
questão suscitada teria lugar conjuntamente com o 
recurso que viesse a ser interposto da decisão que 
pusesse termo à causa. 
 
4. 

O Sr. Procurador da República junto do tribunal 
recorrido respondeu defendendo a manutenção do 
decidido. 
No mesmo sentido se pronunciou a Exmª P.G.A.  
 
Foi cumprido o disposto no nº 2 do art. 417º do C.P.P.  
 
5. 
Proferido despacho preliminar foram colhidos os vistos 
legais. 
 
Teve lugar a conferência, cumprindo decidir. 
 

* 
* 

 
FACTOS PROVADOS 
 
6. 
Dos autos resultam os seguintes factos: 
1º - A arguida dedica-se à actividade de construção 
civil. 
2º - Em 11 de Março de 2003 agentes do IMOPPI 
efectuaram visita inspectiva à sede da empresa 
“C………., Ldª.” e verificaram que esta havia 
subcontratado os serviços da arguida para aplicação 
de pavimentos no valor de 13.234,19 €, em obra sita 
em ………. . 
3º - Foi instaurado processo de contra-ordenação 
contra a arguida por esta exercer a actividade da 
construção civil sem estar registada nem ser titular de 
autorização do IMOPPI.  
4º - A final a arguida veio a ser condenada pela 
prática de uma contra-ordenação por exercer aquela 
actividade ser se encontrar habilitada para o efeito. 
5º - A arguida impugnou judicialmente a decisão e 
esta veio a ser anulada por as testemunhas por ela 
arroladas não terem sido ouvidas. 
6º - Remetidos os autos à autoridade administrativa, 
esta solicitou a inquirição das testemunhas à 
autoridade policial. 
7º - Nos dias 8 e 19 de Junho de 2006 procedeu-se à 
inquirição das testemunhas, sem que tivesse sido 
dado prévio conhecimento da diligência nem à 
arguida, nem ao seu mandatário. 
8º - Em 1 de Agosto de 2006 foi proferida decisão, 
que condenou a arguida na coima de 3.740,99 € pela 
prática da contra-ordenação ao disposto no art. 2º, nº 
4, do D.L. 61/99, de 2/3. 
9º - A arguida impugnou judicialmente esta decisão, 
arguindo também a nulidade do processado por falta 
de notificação da data da inquirição das testemunhas, 
por requerimento enviado em 1 de Setembro de 2006. 
10º - Por despacho de 21 de Novembro de 2006 esta 
nulidade foi julgada improcedente, nos seguintes 
termos: 
«… Invoca o recorrente no seu recurso de contra-
ordenação que o facto de não haver sido dado 
conhecimento ao mesmo e seu mandatário da data da 
inquirição das testemunhas por si arroladas constitui 
uma nulidade insuprível ao abrigo do disposto no 
artigo 119º, alínea c), do C.P.Penal, fundamentando 
tal facto nos artigos 32º, nº 10, e 20º da Constituição 
da República Portuguesa, em jurisprudência e parecer 
emitido pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados. 
Apreciando: 
O artigo 119º, alínea c), do C.P.Penal consagra como 
tratando-se de uma nulidade insanável, a qual deve 
ser oficiosamente declarada em qualquer fase do 
procedimento, a ausência do arguido ou do seu 
defensor nos casos em que a lei exigir a respectiva 
comparência. 
Em cumprimento da douta decisão proferida em 9 de 
Janeiro de 2006, na qual foi declarada nula a decisão 
administrativa proferida contra a recorrente em 
virtude de não haverem sido inquiridas as 
testemunhas arroladas pela mesma, a entidade 
administrativa, conforme decorre de fls. 1047 e ss., 
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solicitou, ao abrigo do disposto nos artigos 50º do 
C.P.Penal e 54º da L.Q.C.O., à autoridade policial que 
procedesse à sua inquirição, o que se veio a efectuar, 
conforme resulta de fls. 1056 a 1059 e de fls. 1060 a 
1065, nas quais estão espelhadas as declarações 
prestadas pelas testemunhas D………. e E………. . 
De acordo com o disposto no artigo 50º da 
L.Q.C.Ordenações, aprovada pelo D.L. 433/82, de 27 
de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo D.L. 
244/95, de 14 de Setembro: «não é permitida a 
aplicação de uma coima ou de uma sanção acessória 
sem antes se ter assegurado a possibilidade de, num 
prazo razoável, se pronunciar sobre a contra-
ordenação que lhe é imputada e sobre a sanção ou 
sanções em que incorre. Dispondo o artigo 53º do 
mesmo diploma legal que o arguido da prática de uma 
contra-ordenação tem o direito de se fazer 
acompanhar de advogado escolhido em qualquer fase 
do processo, sendo certo que tal nomeação só é 
obrigatória sempre que as circunstâncias do caso 
revelarem especial complexidade ou a conveniência de 
o arguido ser assistido, ou seja, em casos de 
complexidade jurídica ou fáctica, pois a regra é da não 
obrigatoriedade, como decorre dos artigos 59º, nº 2, 
67º, nº 2, e 68º, nº 1, da L.Q.C.O. 
Assim, e cotejando as normas jurídicas existentes, 
verifica-se que não existe qualquer preceito legal que 
consagre a obrigatoriedade da assistência do 
advogado constituído às diligências de inquérito e 
instrução relativamente à inquirição de testemunhas e 
consequentemente da sua notificação para o efeito. 
Não existe qualquer preceito legal que comine como 
nulidade a ausência de advogado constituído nas 
inquirições de testemunhas durante o inquérito ou 
instrução. 
Nos presentes autos verifica-se que não foi preterida 
qualquer formalidade legal no que respeito diz ao 
arguido e à possibilidade que o mesmo dispõe de se 
fazer acompanhar por defensor, motivo pelo qual não 
se está perante a situação consagrada no artigo 119º, 
alínea c) do C.P.Penal, o que conduz à improcedência 
da nulidade invocada. 
De qualquer modo e caso assim se não entenda tal 
facto poderia constituir uma mera irregularidade a 
qual deveria ter sido suscitada ao abrigo do disposto 
no artigo 123º do C.P.Penal, o que não sucedeu …». 
11º - Entretanto a arguida deduziu a excepção da 
prescrição do procedimento contra-ordenacional, 
porque: 
«1º - A acusação deduzida pela entidade recorrida e 
que delimita o objecto dos presentes autos respeita a 
factos ocorridos até 11/03/2003. 
2º - A contra-ordenação de que a recorrente vem 
acusada é punível com coima que se situa entre os 
€7481,97 e os €44891,81. 
3º - De acordo com o artigo 27º alínea b) do DL 
433/82 de 27/10 com a redacção dada pela Lei 
109/2001 de 24/12 o procedimento por contra-
ordenação extingue-se por prescrição logo que 
decorridos “três anos, quando se trate de contra-
ordenação a que seja aplicável uma coima de 
montante igual ou superior a € 2 493,99 e inferior a 
€49879,79”. 
4º - E o nº 3 do artigo 28º do mesmo diploma prevê 
que a prescrição tem sempre lugar quando “tiver 
decorrido o prazo da prescrição acrescido de metade.” 
5º - Assim, no caso em apreço, o procedimento 
contra-ordenacional sempre estaria prescrito 
decorridos 4 anos e meio. 
6º - Ora, os 4 anos e meio sobre a data dos factos 
completaram-se no dia 11/09/2007. 
7º - Pelo que o procedimento já se encontra 
prescrito». 
12º - Por despacho de 8/11/2007 esta excepção foi 
indeferida, nos seguintes termos: 
«A fls. 1252 e ss., a arguida invoca a prescrição do 
procedimento contra-ordenacional, alegando em 
síntese que a decisão administrativa que delimita o 

objecto do processo respeita a factos ocorridos até 11 
de Março de 2003, pelo que, sendo o prazo 
prescricional de 3 anos e atenta a disciplina do art. 
28º, nº3 do Dec. Lei nº433/82, que estatuiu que a 
prescrição tem sempre lugar quando tiver decorrido o 
prazo de prescrição acrescido de metade, o mesmo 
completou-se em 11 de Setembro último. 
A fls. 1257, o Ministério Público defende a 
improcedência da deduzida excepção, alegando a 
existência de causas de suspensão previstas no art. 
27º-A do aludido diploma legal. 
Cumpre apreciar e decidir. 
Atenta a contra-ordenação imputada à arguida, 
dúvidas não se suscitam de que o prazo de prescrição 
é de três anos, nos termos do preceituado no art. 27º, 
al. b) do Dec. Lei nº 433/82. 
As causas de interrupção e suspensão previstas nos 
arts. 27º-A e 28º do Dec. Lei nº433/82, não impedem 
que o prazo daquela se considere completado logo 
que, desde o seu início e ressalvado o tempo da 
suspensão - que não pode ultrapassar os seis meses 
quando as causas de suspensão sejam as das als. b) e 
c) do nº1 do referido art. 27º-A - tenha decorrido o 
prazo de prescrição acrescido de metade - cfr. art. 3º 
do sobredito art. 28º. 
Compulsados os autos, verifica-se a interrupção do 
prazo prescricional, desde logo, aquando da 
notificação à arguida para exercer o seu direito de 
defesa, aquando da apresentação da defesa escrita e 
aquando da notificação da decisão administrativa. 
Conclui-se, pois, que não existindo qualquer outra 
causa de interrupção, o prazo prescricional é, até à 
entrada em juízo dos autos, de três anos, acrescido de 
metade, ou seja, 4 anos e 6 meses, contados da data 
da prática da contra-ordenação. 
Todavia, nos termos do disposto na al. c) do nº1 do 
art. 27º-A do Dec. Lei nº433/82, a prescrição do 
procedimento por contra-ordenação suspende-se, para 
além dos casos especialmente previstos na lei, durante 
o tempo em que o procedimento estiver pendente a 
partir da notificação do despacho que procede ao 
exame preliminar do recurso da decisão da autoridade 
administrativa que aplica a coima, até à decisão final 
do recurso. 
Compulsados os autos, verifica-se a suspensão da 
prescrição do procedimento contraordenacional nos 
termos supra descritos, com a prolação do despacho 
de fls. 1149 (que recebeu o recurso e designou data 
para realização da audiência de discussão e 
julgamento) datado de 26 de Outubro de 2006. 
Um vez que, nos termos do preceituado no nº2 do art. 
27º-A do Dec. Lei nº433/82 de 27/10, a suspensão 
não pode ultrapassar os seis meses, facilmente se 
pode concluir que, no caso vertente, o prazo de 
prescrição é de 5 anos, os quais, inequivocamente, 
não se completaram. 
Não se mostrando, pois, verificada a prescrição do 
procedimento contra-ordenacional, improcede a 
invocada excepção. 
Notifique». 
13º - A final foi realizado julgamento e proferida 
decisão, na qual se deram como provados os 
seguintes factos: 
«1. A arguida declarou o início da sua actividade em 
01/05/1990 na actividade de “Construção e Reparação 
de Edifícios”. 
2. Durante os anos de 2001 e 2002, a arguida 
declarou à administração fiscal o exercício da 
respectiva actividade (na CAE ….. - Revestimento de 
pavimentos e paredes), tendo registado, nos anos de 
2001 e 2002, valores na rubrica “prestações de 
serviços”, nomeadamente, 109.304,44 Euros e 
90.046,55 Euros, respectivamente. 
3. A arguida dedica-se, entre outras actividades, à 
“colocação de pavimentos e entre 2002 e pelo menos 
Abril de 2003 aplicou o pavimento, realizando 
trabalhos de fornecimento e aplicação de material 
flutuante de carvalho, na obra de construção de 
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edifício habitacional sita em ………. promovida pela 
empresa “C………., Lda.”. 
4. O valor dos trabalhos executados pela arguida 
ascendeu a € 13.234,19, valor facturado mediante 
facturas datadas de 10/10/2002 (no valor de € 
1.809,69) e 10/04/2003 (no valor de € 11.424,50). 
5. Durante todo o ano de 2004, a arguida executou 
diversas obras, as quais integravam a colocação de 
pavimentos, incluindo a execução de colagem, 
raspagem e envernizamento, de valores não apurados. 
6. Em 04/03/2005, a arguida requereu a concessão de 
Título de Registo, deferida em 21/05/2005. 
7. A obra realizada em ………., cujo dono de obra era 
“C………., Lda.”, tratando-se de uma obra particular de 
construção de um edifício, foi sujeita a licenciamento 
municipal. 
8. Não obstante ter sido subcontratada directamente 
pelo dono de obra para a execução da obra 
mencionada no ponto anterior, a arguida efectuou 
uma subempreitada, tendo sido subcontratada para a 
execução de trabalhos na área dos pavimentos. 
9. Em Abril de 2004, a arguida mantinha obras em 
curso. 
10. Desde a data da fundação até pelo menos Maio de 
2005, a arguida exerceu a actividade referida sem ser 
titular de título de registo, certificado de classificação 
ou alvará emitido pelo IMOPPI. 
11. A arguida agiu deliberada, livre e 
conscientemente, querendo realizar as ditas obras sem 
ser titular de qualquer daqueles documentos 
habilitadores. 
12. Os representantes legais da arguida sabiam que 
esta não era titular de quaisquer daqueles títulos 
oficiais, estando, pelo menos até ao ano de 2004, 
convencidos de que os mesmos não eram necessários 
para o exercício da actividade da arguida». 
14º - E foram julgados não provados os seguintes 
factos: 
«1. As obras realizadas pela arguida em 2004 
ascendiam aos valores globais entre € 5.646,62 e € 
72.750,00. 
2. A arguida mantinha, em 2004, obras em curso na 
………., em ………., na Maia (no valor de €41.245,73, 
sem IVA) e no conjunto habitacional ………., na Maia 
(no valor de € 72.750,00 Euros sem IVA)». 
15º - O tribunal recorrido motivou a sua decisão sobre 
os factos provados e não provados nos seguintes 
termos: 
«Os factos provados resultaram, desde logo, da 
confissão integral da gerente da sociedade arguida, de 
nome F………., a qual, entre o mais, confirmou que: 
- a arguida não era titular de título de registo ou 
certificado de classificação e que realizou obras todos 
os anos até hoje, seja nomeadamente em 2002 e 
2003, seja em 2004 ou 2005; 
- realizou as obras referidas para a sociedade “C………., 
Ldª”, no âmbito da construção do edifício; 
- sabia que a sociedade arguida não era titular de 
qualquer título de registo ou certificado de 
classificação, esclarecendo que pensava que não era 
legalmente necessário para a sua actividade (tal como 
provado). 
Conjugado com a confissão da gerente da arguida, 
atendeu-se ainda, principalmente quanto à precisão 
dos valores e datas, aos seguintes documentos: 
- auto de noticia de fls. 6 a 8; 
- facturas de fls. 83 (frente e verso), que 
correspondem às referidas nos factos provados; 
- registo de fls. 123 (onde se verifica o CAE e o capital 
social da arguida); 
- declaração de início de actividade de fls. 322 a 323; 
- liquidações fiscais de fls. 324 e 339, quanto aos anos 
de 2001 e 2002; 
- declarações fiscais de fls. 325 a 329, 331 a 338, 340 
a 352. 
Atendeu-se também, mas como mero complemento, 
aos depoimentos das testemunhas G………. (inspectora 
do ex: IMOPPI, tendo realizado a inspecção à “C………., 

Ldª” em 2003) e D………. (fiscal de obras públicas, 
tendo fiscalizado obras da sociedade arguida, o qual, 
basicamente, confirmou a actividade desta). 
No fundo, a gerente da sociedade arguida apenas não 
confirmou os valores das obras que a arguida realiza, 
afirmando desconhecimento preciso, e que estivesse 
consciente de que era necessário obter título de 
registo ou outra autorização para o exercício da 
actividade (esta parte, aliás, deu-se como provado). 
E o certo é que, sobre os factos não confessados pela 
arguida, não foi produzida prova relevante. 
Daí os factos provados e não provados». 
16º - A impugnação foi julgada improcedente e a 
arguida foi condenada na coima de 3.740,99 € pela 
prática da contra-ordenação previsto e punível pelos 
art. 2º, nº 4, e 40º, nº 1, al. a), e nº 2, do D.L. 61/99, 
de 2/3, e actualmente pelos art. 4º, 6º e 37º, nº 1, al. 
a), e nº 2, al. a) e c) do D.L. 12/2004, de 9/1. 
 

* 
* 

 
DECISÃO 
 
Como bem sabemos, o objecto do recurso é delimitado 
pelas conclusões formuladas pelo recorrente (art. 
412º, nº 1, in fine, do C.P.P., Germano Marques da 
Silva, Curso de Processo Penal, 2ª ed., III, 335 e 
jurisprudência uniforme do S.T.J. - cfr. acórdão do 
S.T.J. de 28.04.99, CJ/STJ, ano de 1999, pág. 196 e 
jurisprudência ali citada e Simas Santos / Leal 
Henriques, Recursos em Processo Penal, 5ª ed., pág. 
74 e decisões ali referenciadas), sem prejuízo do 
conhecimento oficioso dos vícios enumerados no art. 
410º, nº 2 do mesmo Código. 
 
Por via dessa delimitação definem-se como questões a 
decidir por este Tribunal da Relação do Porto as 
seguintes: 
 
1º recurso 
I – Violação do direito de audiência e de defesa da 
arguida derivada da não notificação da data da 
inquirição das testemunhas arroladas em processo de 
contra-ordenação, na fase administrativa do processo  
 
2º recurso 
I – Prescrição do procedimento contra-ordenacional  
II – Violação do princípio do acusatório 
III – Insuficiência da matéria de facto provada para a 
decisão 
IV – Violação do princípio in dubio pro reo 
 

* 
 
1º recurso 
I – Violação do direito de audiência e de defesa da 
arguida derivada da não notificação da data da 
inquirição das testemunhas arroladas em processo de 
contra-ordenação, na fase administrativa do processo  
 
O ilícito de mera ordenação social foi instituído pelo 
D.L. nº 232/79, de 24/7, entretanto revogado pelo 
D.L. 433/82, de 27/10. 
A este ramo de direito foi deixado o tratamento de 
comportamentos que, embora não agredindo valores 
ético-sociais estruturantes merecedores de dignidade 
penal, são socialmente intoleráveis e têm, por isso, 
que ser sancionados. 
Conforme resulta do diploma o processo com vista ao 
apuramento da prática do facto inicia-se por uma fase 
claramente administrativa e culmina com uma fase 
judicial, que pode acontecer ou não, e que ocorre 
quando a decisão da autoridade administrativa é posta 
em causa. 
No entanto, nem o facto de a fase administrativa 
poder culminar com a aplicação de uma sanção, nem o 
facto de a fase judicial correr, naturalmente, perante o 
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tribunal determinam que o processamento destas 
infracções siga o figurino do processo penal. 
O processo de contra-ordenação, stricto sensu, consta 
dos art. 33º e segs. do D.L. 433/82, de 27/10. Nos 
termos do nº 1 do art. 41º a este processo aplicam-se 
os preceitos reguladores do processo penal sempre 
que o contrário não resulte daquele diploma. 
Então, o que há que apurar é se do R.G.C.O. resulta 
que a data da audição das testemunhas não tem que 
ser comunicada ao arguido durante a fase 
administrativa. 
Tendo presente o C.P.P. e o regime das contra-
ordenações, é fácil ver que se trata de procedimentos 
muitos diferentes, sujeitos a regras também muito 
diferentes. 
Uma regra do procedimento contra-ordenacional 
claramente distinta da do processo penal consta do 
art. 44º e dispõe que no processo de contra-ordenação 
as testemunhas não são ajuramentadas. Esta é uma 
diferença essencial e tem que ser entendida no sentido 
de a lei estar a transmitir a mensagem de que os 
processos são muito diferentes, como diferentes são 
as exigências formais e substanciais a cumprir. 
Ao chamarmos a atenção para as diferenças de 
regimes não queremos dizer, evidentemente, que no 
processo de contra-ordenação o arguido é 
desprotegido. Claro que assim não é pois que a 
garantia de defesa dos seus direitos tem assento 
constitucional. Efectivamente, conforme determina o 
art. 268º, nº 4, da Constituição da República 
Portuguesa, «é garantido aos administrados tutela 
jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses 
legalmente protegidos, incluindo, nomeadamente, o 
reconhecimento desses direitos ou interesses, a 
impugnação de quaisquer actos administrativos que os 
lesem, independentemente da sua forma, a 
determinação da prática de actos administrativos 
legalmente devidos e a adopção de medidas cautelares 
adequadas». 
Entendemos que este direito está devidamente 
salvaguardado no diploma, através do direito de 
audiência e do direito de assistência por defensor, 
direito este que não equivale à sua presença 
necessária a todos os actos isto, claro está, no que 
respeita à fase administrativa do processo, que é 
aquela que aqui está em causa. 
Mas, em sentido contrário, podemos esgrimir com o 
preceituado no art. 46º, nº 1, defendendo que ao 
determinar que todas as decisões, despachos e demais 
medidas tomadas pela autoridade administrativa têm 
que ser comunicadas, a norma impõe, então, a 
notificação do despacho que designa data para a 
inquirição das testemunhas. 
Sendo certo que é um entendimento possível, não 
concordamos com ele. 
Repetindo, o processo penal e a fase administrativa do 
processo contra-ordenacional são processos muito 
diferentes, sujeitos a regras diferentes porque as 
situações tuteladas são, também, muito diferentes. 
Transpor as regras daquele para este, sem mais, 
apenas por as situações não estarem previstas leva, 
fatalmente, a um desvirtuamento deste processo, tudo 
em frontal oposição com as suas características 
próprias. 
Isto por um lado. 
Por outro lado, o que a norma do art. 46º pretende é 
assegurar o pleno exercício dos direitos de defesa e 
estes ficam devidamente salvaguardados, neste 
específico processo e nesta fase concreta, com o 
direito de audiência. 
Assim, e em conclusão, diremos que não é pelo facto 
de determinadas situações não estarem 
expressamente previstas que temos que transpor para 
o processo contra-ordenacional todas as normas do 
processo penal. Isso significaria adulterar a natureza 
específica do processo contra-ordenacional, 
introduzindo-lhe regras pensadas para situações 
completamente diferentes, principalmente quando 

ainda estamos em sede de fase administrativa, 
engrossando o seu normativo e tornando o processo 
fatalmente menos ágil. 
 
Pelas razões expostas entendemos não ter ocorrido a 
violação invocada.  
 

* 
* 

 
2º recurso 
 
O conhecimento da excepção da prescrição precede, 
por regra, o conhecimento das demais questões. No 
entanto, por vezes assim não pode ser, porque a 
decisão da prescrição supõe decisão sobre outras 
questões. 
É o que sucede no caso. 
Assim, vamos começar por conhecer da alegada 
violação do princípio do acusatório.  
 

* 
* 

 
I – Violação do princípio do acusatório 
 
A arguida “B………., Ldª.” invoca a violação do princípio 
do acusatório, por a decisão atacada considerar factos 
não cobertos pela acção inspectiva que fez despoletar 
o procedimento. 
O que está imanente a esta afirmação é o facto de se 
entender que aqui o auto de notícia equivale à 
acusação no processo penal, sendo o seu conteúdo 
que define o objecto do processo. 
Se isso sucedesse tínhamos que dar razão à arguida, 
sem mais. 
No entanto não é o auto de notícia de limita o objecto 
do processo. 
Conforme refere a decisão recorrida, o objecto [da 
fase judicial] do processo não é definido pelo conteúdo 
do auto da autoridade administrativa mas, antes, pelo 
acto do Ministério Público, de apresentação do 
processo ao juiz quando seja interposto recurso. 
Efectivamente, conforme diz o nº 1 do art. 62º do D.L. 
433/82, de 27/10, «recebido o recurso, e no prazo de 
cinco dias, deve a autoridade administrativa enviar os 
autos ao Ministério Público, que os tornará presentes 
aos juiz, valendo este acto como acusação». 
E até ao envio do processo ao Ministério Público, na 
sequência de recurso interposto, a autoridade 
administrativa pode apreciar de novo a causa e 
revogar a sanção aplicada.  
Eis uma outra diferença fundamental entre o processo 
de contra-ordenação e o processo penal, 
demonstrativa também de que as regras não se 
podem transpor desta para aquele, sem mais, sob 
pena descaracterização do regime. 
 
Não sendo o objecto do processo de contra-ordenação 
circunscrito pelo auto da autoridade administrativa 
subsequente à acção inspectiva que deu origem ao 
processo, não consubstancia violação de lei o facto de 
a decisão judicial considerar factos não abrangidos por 
aquele auto. 
 
Assim, improcede a alegada violação do princípio do 
acusatório. 
 

* 
* 

 
II – Prescrição do procedimento contra-ordenacional  
 
A arguida “B………., Ldª.” suscita a excepção da 
prescrição do procedimento contra ordenacional, 
dizendo que ele prescreveu em 11/9/2007. 
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A prescrição é a extinção de uma determinada 
situação, por efeito do decurso do tempo. No caso o 
facto de o Estado não ter exercido, atempadamente, o 
seu direito determina a extinção do procedimento.  
 
Como resultou provado, o valor da obra considerada 
nos autos para efeitos de enquadramento e punição da 
conduta da arguida é de €13.234,19 (ponto 4º dos 
factos provados). Daqui resulta que o prazo 
prescricional a atender é de 3 anos, em conformidade 
com a al. b) do art. 27º do D.L. 433/82. 
No entanto, apesar de os actos que ascenderam 
àquele valor datarem dos anos de 2002 e 2003, a 
verdade é que «durante todo o ano de 2004, a arguida 
executou diversas obras, as quais integravam a 
colocação de pavimentos, incluindo a execução de 
colagem, raspagem e envernizamento, de valores não 
apurados» (ponto 5º dos factos provados). 
Assim sendo, o decurso do prazo de prescrição iniciou-
se nesta última data. 
 
Apesar de contínuo, o prazo de prescrição está sujeito 
a causas de suspensão e, até, de interrupção. 
Por exemplo, suspende o prazo de prescrição em curso 
o lapso de tempo que medeia entre a notificação do 
despacho que procedeu ao exame preliminar do 
processo, já na fase judicial, e a decisão final (art. 
27º-A, nº 1, al. c), do D.L. 433/82). No caso, como 
este prazo ultrapassa o máximo legal, considera-se o 
período de 6 meses, fixado no nº 2 do art. 27º-A, 
correspondente ao máximo legalmente admissível. 
E então temos que a prescrição, que inicialmente se 
completaria em finais de 2007, passaria a ocorrer em 
meados de 2008. 
Mas para além das causas de suspensão, temos ainda 
que o prazo se interrompe nos casos enumerados no 
nº 1 do art. 28º. No nosso processo várias causas de 
interrupção ocorreram. Mas a consideração de 
sucessivas causas de suspensão e interrupção poderia 
ocasionar que o processo se mantivesse 
indefinidamente e a lei não quer isso. Por isso 
estabeleceu a lei, no nº 3 do mesmo art. 28º, que «a 
prescrição do procedimento tem sempre lugar quando 
… tiver decorrido o prazo da prescrição acrescido de 
metade». 
Então o prazo de prescrição, que começou por ser de 3 
anos, está agora em 4 anos e meio. Considerando o 
termo inicial, é fácil concluir que o prazo ainda não se 
completou, pelo que a prescrição ainda não ocorreu, o 
que determina a improcedência da excepção. 
 

* 
* 

 
III – Insuficiência da matéria de facto provada para a 
decisão 
 
A fundamentar a imputação do vício da insuficiência da 
matéria de facto provada para a decisão a arguida 
alega que não se provaram que obras foram realizadas 
no ano de 2004, em que datas foram realizadas, o que 
impossibilita a sua inclusão no art. 6º, nº 1, do D.L. 
12/2004. 
 
Relativamente a esta matéria provou-se que «durante 
todo o ano de 2004, a arguida executou diversas 
obras, as quais integravam a colocação de 
pavimentos, incluindo a execução de colagem, 
raspagem e envernizamento, de valores não 
apurados». 
As obras realizadas, que foram consideradas na 
decisão, estão claramente identificadas: tratou-se de 
colocação de pavimentos. Ora, a colocação de 
pavimentos implica, como bem sabemos, a colagem 
(dos pavimentos a colocar), a raspagem dos 
pavimentos já colocados, para que fiquem 
devidamente nivelados e homogéneos, e o seu 

envernizamento, que corresponde à fase final do 
trabalho. 
Tudo isto resulta claro dos termos da decisão: as 
obras consideradas foram, repete-se, obras de 
colocação de pavimentos e não obras de colagem de 
pavimentos, nem de raspagem de pavimentos, nem de 
envernizamento de pavimentos. 
O lapso temporal em que as obras em análise foram 
executadas também está suficientemente delimitado. 
Elas tiveram lugar durante todo o ano de 2004.  
É verdade que no início deste ano, em 14 de Janeiro, 
passou a vigorar uma nova lei. 
Mas esta circunstância também não confere mais 
razão à arguida.  
O D.L. nº 61/99, de 2/3, que definiu o acesso e 
permanência na actividade de empreiteiro de obras 
públicas e industrial de construção civil, estabeleceu, 
no seu art. 1º, al. a), que considerava obra «todo o 
trabalho de construção, reconstrução, ampliação, 
alteração, reparação, conservação, limpeza, restauro e 
demolição de bens imóveis». 
Portanto, para este diploma a colocação de 
pavimentos integrava, claramente, o conceito de obra 
de construção civil. 
Por seu turno o D.L. nº 12/2004, de 9/1, que revogou 
o D.L. 61/99, visou reequacionar os critérios de 
qualificação e acesso à actividade da construção, com 
a preocupação de desburocratização do processo de 
qualificação. 
Para este é actividade de construção civil «aquela que 
tem por objecto a realização de obra, englobando todo 
o conjunto de actos que sejam necessários à sua 
concretização» - art. 2º. 
Obra, por seu turno, é «todo o trabalho de construção, 
reconstrução, ampliação, alteração, reparação, 
conservação, reabilitação, limpeza, restauro e 
demolição de bens imóveis, bem como qualquer outro 
trabalho que envolva processo construtivo» - art. 3º, 
al. a). 
Portanto, também para o D.L. nº 12/2004 a colocação 
de pavimentos é uma obra de construção civil. 
 
Quer o conceito de obra, quer o conceito de 
actividade, acima enunciados, são abrangentes, no 
sentido de abarcarem todo o complexo de actos que 
integram aquele resultado. Isto é, é actividade de 
construção civil todo o complexo de actos de cuja 
execução emerge a obra. Pensemos, por exemplo, no 
exercício da actividade “por orçamento”: aqui todos os 
actos individuais, inclusive o fornecimento de 
materiais, integram a actividade de construção civil e 
o preço da obra abrange todas as parcelas, 
nomeadamente o preço dos materiais fornecidos. Do 
mesmo modo, quando a obra é realizada através da 
chamada “administração directa”, onde o material é 
fornecido pelo dono da obra, o preço também abrange 
a totalidade dos actos desenvolvidos pelo industrial. 
Neste caso como o industrial não fornece os materiais, 
claro que o preço já não abrangerá esta parte. 
Portanto, a actividade de construção civil é constituída 
pelos actos concretos desenvolvidos pelo industrial de 
construção civil e pode integrar, ou não, o 
fornecimento dos materiais a incorporar na obra, 
dependendo do que as partes tenham contratado. 
 

* 
* 

 
IV – Violação do princípio in dubio pro reo 
 
Finalmente, a arguida alega que a decisão recorrida 
reconhece que os trabalhos realizados, no valor de € 
13.234,19, correspondem ao fornecimento e aplicação 
mas uma vez que não se sabe o valor de cada parcela, 
o tribunal não podia ter concluído que o valor das 
obras efectuadas excede 10% do valor da classe. 
Como dissemos, para a lei o preço a atender abrange 
todos os actos que o industrial desenvolveu, não 
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fazendo sentido introduzir a distinção que a arguida 
pretende fazer singrar. 
Não havendo lugar a uma tal distinção, então é 
irrelevante saber quanto daquele valor corresponde ao 
material fornecido e quanto corresponde ao trabalho 
desenvolvido. 
E então não há que fazer apelo ao princípio in dubio 
pro reo, uma vez que a situação não tem capacidade 
para despoletar a sua aplicação. 
 

* 
* 

 
DISPOSITIVO 
 
Pelos fundamentos expostos acorda-se: 
I – Em negar provimento ao recurso, confirmando-se a 
decisão recorrida. 
II – Condena-se a arguida nas custas do processo, 
fixando-se em 5 Ucs a taxa de justiça. 
 
Elaborado em computador e revisto pela relatora, 1ª 
signatária – art. 94º, nº 2, do C.P.P.  
 
Porto, 2008-10-01 
Olga Maria dos Santos Maurício 
Jorge Manuel Miranda Natividade Jacob 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6307 
 
 
(proc. n º 5570/08-1) 

* 
Acordam, em conferência, os Juízes do Tribunal 

da Relação do Porto: 
* 

I- RELATÓRIO 
1. No âmbito do inquérito nº …/08.9GBSTS, que corre 
termos na Procuradoria da República de Santo Tirso, 
em 16/5/2008, o Sr. JIC proferiu a seguinte decisão 
(fls. 21 destes autos de recurso em separado): 
“Despacho proferido a fls. 07[1] pelo Ministério Público 
de sujeição dos presentes autos a segredo de justiça: 
O Ministério Público veio determinar a sujeição dos 
presentes autos a segredo de justiça, com fundamento 
numa Directiva da PGR, atendendo ao tipo legal que 
integra o objecto da investigação (crime previsto e 
punido pelo art.º 152.º, do Código Penal), o qual se 
insere no contexto de criminalidade violenta, sendo 
certo que a publicidade dos autos seria, em concreto 
lesiva para os interesses da investigação e da 
ofendida. 
Cumpre proferir despacho, ao abrigo do art.º 86.º, n.º 
3, parte final, do Código de Processo Penal. 
Não se vislumbra qualquer motivação factual concreta 
procedente para o despacho proferido pelo Ministério 
Público. 
Não é pela simples circunstância de o objecto dos 
autos se reportar a um determinado tipo legal, ainda 
que o mesmo se integre no conceito de criminalidade 
violenta que se justifica a sujeição dos autos a segredo 
de justiça, já que com tal assunção por parte do 
Ministério Público, está a partir-se do abstracto e a 
não ponderar o concreto; já por referência ao que em 
“concreto”, o Ministério Público alegou, 
subsequentemente: interesses do ofendido e 
interesses da investigação: relativamente aos 
interesses da ofendida, nada nos autos nos permite 
concluir que o interesse do ofendido seja o de que o 
Inquérito fique em segredo de justiça, podendo, até, 
ter o interesse oposto; quanto ao interesse da 
investigação, o Ministério Público nada alega em 
concreto, sendo que das diligências de Inquérito 

determinadas, não se vislumbra em que medida se 
torna necessário abranger os autos em situação de 
segredo de justiça. 
Em conformidade com o exposto e nos termos do art.º 
86.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, não julgo 
válido o despacho proferido pelo Ministério Público a 
fls. 07. 
Notifique o Ministério Público.” 
 
2. Não se conformando com essa decisão, o Ministério 
Público interpôs recurso, formulando as seguintes 
conclusões (fls. 2 a 18 destes autos de recurso): 
“1. Tratando-se de um inquérito por eventual crime de 
maus-tratos, em que o Ministério Público, na 
sequência da Directiva do Procurador-Geral da 
República, determinou a aplicação do segredo de 
justiça, não pode nem deve o Juiz de Instrução 
Criminal, sem mais, não validar essa determinação; 
2. O Juiz de Instrução Criminal não pode ignorar as 
indicações sobre política criminal constantes das Leis 
Lei n.º 17/2006 de 23 de Maio e as funções que nesse 
âmbito atribui ao Ministério Público e ao Procurador-
Geral da República e os objectivos, prioridades e 
orientações de política criminal para o biénio de 2007-
2009 (Lei n.º 51/2007), entre os quais se situa a 
prioridade e eficácia na investigação dos crimes de 
maus tratos e da promoção da protecção das vítimas 
especialmente frágeis; 
3. A Directiva invocada pelo Ministério Público no 
despacho de aplicação do segredo de justiça, 
apresenta-se também, face às dificuldades criadas 
pela Lei n.º 48/2007, como um instrumento de 
concretização dos objectivos da política criminal, 
estabelecidos para este biénio e não como um acto 
voluntarista, infundamentado e desproporcional, que a 
decisão recorrida pudesse ignorar, apesar do papel 
que desempenhara no falado despacho não validado; 
4. A Directiva teve em conta as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 48/207 em fase de investigação, que 
justificam, pelas implicações na forma como o 
Ministério Público deverá dirigir o inquérito e exercer a 
acção penal, a adopção de orientações adequadas a 
garantir uma actuação uniforme desta magistratura, 
tendo em conta o seu carácter unitário e 
hierarquizado, designadamente quanto ao segredo de 
justiça quando visam, como no caso, crimes cuja 
investigação eficaz é prioritária, não só pelo perigo de 
reincidência que significam, como pelas lesões das 
vítimas vulneráveis, cuja protecção foi tida igualmente 
como prioritária; 
5. O Juiz de Instrução Criminal, ao validar ou não o 
segredo de justiça cuja aplicação foi determinada pelo 
Ministério Público, não pode deixar de ter presente que 
se trata exactamente de “validar” e não de 
“determinar” (o que já foi feito) o que postula atitudes 
e competências diferentes; 
6. Ao Ministério Público compete, apreciando os 
parâmetros legais e tendo presente que está num 
domínio e numa fase de investigação cuja condução 
lhe pertence, determinar se a aplicação do segredo de 
justiça é necessária à investigação, à protecção da 
vítima ou do arguido, e não é excessivamente 
onerosa; 
7. Ao juiz de Instrução não compete, ao validar essa 
determinação, substituir-se ao Ministério Público no 
juízo que a este cabe, mas com bom senso e 
parcimónia, verificar se do seu ponto de vista de juiz 
das liberdades, existem elementos concretos que 
permitam afirmar o carácter excessivamente gravoso, 
desproporcionado daquela determinação; 
8. A decisão recorrida extravasa esse controlo, 
substituindo-se à apreciação do Ministério Público, no 
seu próprio campo, sem tomar em consideração a 
Directiva invocada por este e os objectivos da política 
criminal; 
9. A responsabilidade indeclinável do Juiz de Instrução 
tem a ver com o equilíbrio e a ponderação entre as 
exigências da investigação (aceitando, à partida, que 
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essas exigências são como o Ministério Público as 
configura), por um lado, e o direitos de defesa do 
arguido, por outro lado; e não o juízo e ponderação a 
respeito dos interesses da investigação, por si só; 
10. Nessa ponderação entre os interesses da 
investigação encabeçados pelo Ministério Público e os 
direitos de defesa do arguido, deve ter em conta se 
está perante situações reais de perigo de lesão grave 
destes direitos, como acontece no caso de aplicação 
de medida de coacção de prisão preventiva, ou se não 
o sendo, os direitos de defesa do arguido têm um peso 
menor, por não comprometidos por espera por fases 
ulteriores do processo, essas sim já dominadas pelo 
princípio do contraditório; 
11. A decisão recorrida mostra-se insuficientemente 
fundamentada, pois que, mesmo na sua óptica, não 
esclarece quais são os outros meios de reacção e de 
protecção aos interesses da vítima que não contendem 
com a possibilidade de defesa por parte do arguido; 
em que é que a possibilidade de defesa por parte do 
arguido é significativamente contundida pelo segredo 
de justiça determinado pelo Ministério Público; 
12. E, quando sustenta que não está concretizado 
porque motivo interessa à investigação que os autos 
se mantenham em segredo de justiça, viola os 
conhecimentos de experiência comum que indicam 
que, neste tipo de situações em que frequentemente a 
vítima reside com o agente e é dele dependente, 
aquela corre graves riscos quanto este se apercebe 
que foi apresentada queixa e decorre um inquérito; 
13. Com esse conhecimento o agente, para além do 
risco de repetição dos eventos, está em condições de 
fazer pressão sobre a vítima e muitas vezes sobre as 
testemunhas, podem facilmente perturbar a eficácia 
do inquérito, além de perturbar a vítima, normalmente 
muito frágil neste tipo de crimes; 
14. Por todas estas razões deveria o M.º Juiz a quo ter 
validado a determinação do Ministério Público de 
aplicar ao presente inquérito o segredo de justiça; 
15. Deve o despacho recorrido ser revogado e 
substituído por outro que valide a determinação de 
sujeição do presente processo a segredo de justiça.” 
 
3. Admitido o recurso, o Sr. JIC proferiu o seguinte 
despacho de sustentação (fls. 30 a 38 destes autos de 
recurso): 
“Com relevância para o recurso pendente, importará 
ponderar o seguinte: 
O tribunal proferiu despacho onde julgo inválido o 
despacho proferido pelo Ministério Público de sujeição 
dos autos a segredo de justiça, nos termos do art.º 
86.º, n.º 3, do Código de Processo Penal. 
Tal despacho do Ministério Público é do seguinte teor: 
(…) 

* 
Já o despacho proferido e de que recorreu o Ministério 
Público contém a seguinte fundamentação: 
(…) 

* 
Por seu turno, o Ministério Público, nas alegações de 
recurso, veio sustentar o seguinte: 
I. 
O despacho recorrido começa por manifestar a sua 
compreensão pela posição assumida pelo Ministério 
Público, dado o dever de acatar a referida Circular, 
mas depois não aborda a questão da temática contida 
na invocada Circular, indo esta ao encontro das 
prioridades e orientações de política criminal actuais; 
II. 
Tal Circular se integra no contexto da política criminal 
e prioridades ao nível da prevenção criminal, 
designadamente no que respeita a certo tipo de 
crimes, designadamente no que tange a crimes como 
a violência doméstica e os maus-tratos, sendo de 
promover a protecção de vítimas especialmente 
indefesas, o que não teria sido considerado no 
despacho recorrido; 
III. 

O despacho recorrido não pode sindicar a tomada de 
posição por parte do Ministério Público, já que não se 
trata de uma forma de controlo da actividade e opções 
do Ministério Público, não podendo ser posta em causa 
a fundamentação do Ministério Público, não podendo o 
JIC optar pela não validação da determinação do 
Ministério Público; 
IV. 
Prossegue, sustentando que o despacho recorrido não 
teve em consideração que houve fundamentação 
concreta no despacho do Ministério Público, já que o 
Ministério Público teve em consideração o tipo de 
crime objecto dos autos, sendo de ponderar à 
dificuldade, melindre e possibilidade de interferência e 
até reincidência dos agentes deste tipo de crime, o 
que é de conhecimento comum, sendo certo que é 
também do conhecimento comum que neste tipo de 
situações, em que frequentemente a vítima encontra-
se dependente do autor dos factos, a mesma corre 
riscos, quando o arguido se apercebe da pendência da 
queixa e do Inquérito, sendo o JIC o garante dos 
direitos não só do arguido, mas também da vítima; 
V. 
O mesmo despacho recorrido sustentaria, ainda, que 
não se vislumbraria qualquer possível lesão para a 
investigação decorrente da publicidade dos autos, o 
que não corresponderia à realidade: o tipo de crime, o 
nível de reincidência, a pressão que o agente é 
susceptível de exercer sobre a vítima e até sobre as 
testemunhas, é susceptível de interferir no andamento 
da investigação; mais refere que resultaria ilógico 
aguardar pelas diligências de Inquérito, sob a égide da 
publicidade, para subsequentemente se concluir pela 
necessidade de se sujeitar a segredo aquilo que já se 
investigara. 
Conclui o Ministério Público que o despacho que 
deveria ter sido proferido seria o de validação do 
despacho do Ministério Público que determinou a 
sujeição dos autos a segredo de justiça. 
Cfr. fls. 02 a 17 do presente apenso. 

* 
Cumpre, agora, proferir despacho a sustentar ou 
reparar o agravo, nos termos do disposto no art.º 
414.º, n.º 4, parte final, do Código de Processo Penal. 
Sustentaremos o agravo, por entendermos que a 
decisão recorrida não merece censura, de resto, como 
foi já decidido no âmbito de quatro outros recursos 
interpostos de decisões essencial e praticamente 
idênticas em vários Inquéritos desta comarca e 
apreciados pelo Venerando Tribunal da Relação do 
Porto – vide os Acórdãos do Tribunal da Relação do 
Porto de 07-05-2008, 28-05-2008, 04-06-2008, 11-
06-2008 e 25-06-2008 in www.dgsi.pt/jtrp, fazendo-
se consignar que se desconhece qualquer decisão em 
sentido contrário. 
Sustentaremos o agravo, por entendermos que a 
decisão recorrida não merece censura. 
Os argumentos apresentados pelo Ministério Público 
recorrente não merecem o nosso acolhimento e, em 
nosso entendimento, não abalam minimamente as 
razões da decisão recorrida. 
Apreciando, então: 
I. 
A primeira questão que se impõe apreciar é a de que o 
despacho recorrido nem sequer abordaria a questão 
da temática contida na invocada Circular. 
Desde logo importa ponderar que uma Circular do 
Ministério Público tem validade para o próprio 
Ministério Público e não para os Magistrados Judiciais; 
evidentemente que o conteúdo das mesmas até pode 
aproveitar à prática judiciária dos magistrados 
judiciais, mas não pode ter a pretensão de ter 
qualquer validade e/ou eficácia para a magistratura 
judicial, aliás, nem sequer sendo comunicada aos 
magistrados judiciais; para abordarmos a temática 
inserida numa Circular, necessário se tornaria que o 
Ministério Público fizesse verter para o seu despacho 
ou para qualquer promoção o conteúdo da mesma, 
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tanto mais que dos muitos ramos do Direito que 
conhecemos, confessadamente temos que assumir que 
não conhecemos o ramo do Direito Circulatório. 
Assim, se não abordamos a temática de tal Circular, 
tal deve-se ao facto de não sermos obrigados a 
conhecê-la e o Ministério Público não ter vertido para o 
respectivo despacho o conteúdo da mesma, limitando-
se a invocá-la. 
II. 
Quanto ao segundo argumento invocado pelo 
Ministério Público, aludindo, então, ao conteúdo e 
temática da referida Circular, resultaria que a mesma 
se integraria no contexto da política criminal e 
prioridades ao nível da prevenção criminal, 
designadamente no que respeita a certo tipo de 
crimes, especificamente no que tange a crimes como a 
violência doméstica e os maus-tratos, sendo de 
promover a protecção de vítimas especialmente 
indefesas, o que não teria sido considerado no 
despacho recorrido. 
Estamos cientes das políticas criminais vigentes e 
prioridades estabelecidas ao nível da prevenção 
criminal, no que tange a certos tipos de crimes, como 
os crimes de maus-tratos e de violência doméstica; 
simplesmente aderir ao entendimento preconizado 
pelo Ministério Público significa que sempre que se 
esteja perante aquele tipo de crimes, então, será 
determinado sempre o segredo de justiça; ou seja, em 
abstracto estabelece-se a regra do segredo de justiça 
sempre que o objecto dos autos seja um crime de 
catálogo elencado pelo Ministério Público, 
independentemente de, em concreto, haver 
necessidade e adequação para tal estatuição; não 
podemos concordar com tal entendimento; será caso a 
caso, numa análise casuística que se ponderará e 
determinará a necessidade de sujeição deste ou 
daquele Inquérito a segredo de justiça; também não é 
verdade que não se tenha tido em consideração os 
interesses da vítima; necessário se torna é averiguar 
qual o concreto interesse da vítima, pela análise mais 
uma vez específica e concreta do caso de cada 
Inquérito, para se concluir ou não por tal necessidade; 
o que o Ministério Público faz é presumir que o 
interesse da vítima é sempre o mesmo: o de que se 
trata de uma pessoa frágil e indefesa e de que a 
mesma não pretende que, quer o arguido, quer 
terceiros, tomem conhecimento da existência do 
Inquérito e dos termos do mesmo; tal presunção não 
se nos afigura correcta, tanto mais que a mesma pode 
constituir, precisamente, a antítese, o oposto daquilo 
que a vítima poderá querer: basta pensar que muitas 
vezes, a vítima até pretende que haja conhecimento 
da pendência do Inquérito, precisamente para, por tal 
via, exercer pressão sobre o autor dos factos, no 
sentido de afastá-lo da continuação ou renovação da 
actividade criminosa; da mesma forma pode até ter 
interesse na publicidade dos autos, para que outras 
situações reportadas a outras vítimas sejam reveladas. 
III. 
O terceiro argumento sustentado pelo Ministério 
Público é o de que o despacho recorrido não pode 
sindicar a tomada de posição por parte do Ministério 
Público, já que não se trata de uma forma de controlo 
da actividade e opções do Ministério Público, não 
podendo ser posta em causa a fundamentação do 
Ministério Público, não podendo o JIC optar pela não 
validação da determinação do Ministério Público. 
Pois bem, apreciando este argumento: 
Não pode ser posto em causa o despacho do Ministério 
Público? 
Então qual é a intervenção que o Juiz de Instrução 
Criminal tem ao nível do art.º 86.º, n.º 3, parte final, 
do Código de Processo Penal? Será que na sequência 
do despacho do Ministério Público que determina a 
sujeição dos autos a segredo de justiça a única 
possibilidade que existe ao JIC, é a de julgar válido tal 
despacho? Não existe a opção de não julgar o mesmo 
inválido? Cremos que exigindo-se a intervenção do 

JIC, aquilo que se pretende, precisamente, é que este 
pondere da validade ou invalidade de tal despacho, 
sob pena de tornar a intervenção do JIC num mero 
autómato que se limita a apor um carimbo, com os 
dizeres: “Válido” e a rubricar por cima; cremos, 
evidentemente, que não existe qualquer limitação 
quanto à possibilidade de validação ou declaração de 
invalidade do despacho do Ministério Público. 
IV. 
Por referência ao despacho recorrido propriamente 
dito, veio o Ministério Público sustentar que o mesmo 
não teve em consideração que houve fundamentação 
concreta no despacho do Ministério Público, já que o 
Ministério Público teve em consideração o tipo de 
crime objecto dos autos, sendo de ponderar à 
dificuldade, melindre e possibilidade de interferência e 
até reincidência dos agentes deste tipo de crime, o 
que é de conhecimento comum; 
Quanto a este argumento, conforme já referido, o 
entendimento que o tribunal tem vindo a adoptar é o 
de que não basta uma mera alegação genérica e 
abstracta por referência ao tipo de crime; se assim 
fosse, enuncia-se um catálogo de crimes e estabelece-
se a regra genérica e abstracta, não se analisando o 
caso concreto; quanto à alegada dificuldade, melindre 
e possibilidade de interferência e até reincidência dos 
agentes deste tipo de crime, nada nos autos nos 
permite tal conclusão, sendo certo que a nossa 
experiência leva-nos, precisamente, à conclusão 
contrária: conforme já supra mencionado, é muitas e 
frequentes vezes o conhecimento por parte do arguido 
da pendência e dos termos do Inquérito que faz cessar 
a continuação criminosa, sendo muitas e frequentes as 
vezes em que inclusivamente é apresentada queixa 
apenas para impor receio no agente e fazê-lo cessar 
com tal actividade; assim se compreende, de resto, o 
número de despachos de suspensões provisórias que 
no âmbito deste género de crimes, se verifica 
constituir uma opção por parte do Ministério Público no 
termo dos Inquéritos respectivos; não se olvidará, em 
todo o caso, que a situação objecto dos autos inclusive 
foge ao comum objecto dos Inquéritos reportados a 
este tipo de crime: é que a vítima é um homem e não 
uma mulher, pelo que aquilo que o Ministério Público 
alude como sendo “frequente e comum”, 
provavelmente não o será no caso dos autos. 
Mas, veio o Ministério Público sustentar, ainda, que o 
despacho recorrido, ao referir que por referência aos 
interesses da vítima existem outros meios de reacção 
e de protecção que não contendem com a 
possibilidade de defesa do arguido, o despacho 
recorrido não especifica que meios são esses: não os 
referimos por se entender que são tão notórios que 
dispensavam necessidade de citação: basta pensar na 
realização de interrogatório judicial de arguida e na 
sujeição da mesma a um estatuto coactivo para 
proteger a vítima (proibindo, por exemplo a arguida, 
de frequentar a mesma habitação e de contactar com 
o ofendido). 
V. 
Quanto aos demais argumentos invocados pelo 
Ministério Público nas respectivas alegações de 
recurso, designadamente de que é também do 
conhecimento comum que neste tipo de situações, em 
que frequentemente a vítima encontra-se dependente 
do autor dos factos, a mesma corre riscos, quando o 
arguido se apercebe da pendência da queixa e do 
Inquérito, sendo o JIC o garante dos direitos não só do 
arguido, mas também da vítima. 
Sobre este argumento já nos pronunciamos supra: é 
precisamente a circunstância de por vezes o autor dos 
factos saber que está a ser alvo de investigação que, 
não poucas vezes, faz cessar a reiteração da 
actividade criminosa, sendo certo que não será de 
olvidar, também, um eventual interesse da vítima em 
publicitar este tipo de situações para que outras sejam 
denunciadas; o que sucede é que nada nos autos nos 
permite concluir que o interesse da vítima tal como o 
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Ministério Público o definiu – ou presumiu – é aquele 
que se verifica efectivamente; aliás, se o interesse da 
vítima for o de que os autos fiquem sujeitos a segredo 
de justiça pode sempre em qualquer momento do 
Inquérito formular requerimento em tal sentido, 
conforme previsto no art.º 86.º, n.º 2, do Código de 
Processo Penal, salientando-se que aí se prevê a 
legitimidade para tal requerimento não só ao 
assistente, mas também ao ofendido, ainda que não 
constituído assistente; presumir, como o Ministério 
Público o faz, que o interesse da vítima é um, sem se 
saber se é ou não e quando a mesma tem meios 
processuais aos eu dispor para o efeito, afigura-se-nos 
excessivo e desadequado. 
Impõe-se uma outra consideração: para concluirmos 
que estamos perante apenas considerações abstractas 
e teóricas por parte do Ministério Público, teremos de 
consignar, a par do que já efectuamos supra, que até 
ao momento e estando-se perante, então, uma 
situação alegadamente tão grave para os interesses da 
vítima, nada efectuou, ainda, o Ministério Público 
quanto a esses interesses, como promover a 
realização de interrogatório judicial do arguido, tendo 
em vista a definição do respectivo estatuto coactivo, 
mediante a aplicação de uma medida de coacção como 
a proibição de contactos com a vítima e a obrigação de 
se ausentar (ou proibição de permanecer) na 
residência do casal, tudo a revelar que o Ministério 
Público sustenta argumentos que, em concreto e por 
referência ao caso dos autos, não encontra 
ressonância real, impondo-se a conclusão de que o 
Ministério Público fala de conceitos e políticas 
genéricas e abstractas, desligando-se do caso dos 
autos; não se pode, pois, presumir seja o que for, 
sendo necessário analisar caso a caso e nada nos 
autos nos permite concluir no mesmo sentido do 
Ministério Público. 
O Ministério Público veio alegar, ainda, que o despacho 
recorrido sustentaria, ainda, que não se vislumbraria 
qualquer possível lesão para a investigação decorrente 
da publicidade dos autos, o que não corresponderia à 
realidade: o tipo de crime, o nível de reincidência, a 
pressão que o agente é susceptível de exercer sobre a 
vítima e até sobre as testemunhas, é susceptível de 
interferir no andamento da investigação. 
Quanto a este argumento, conforme se referiu, 
estamos, também aqui, perante uma alegação do 
Ministério Público genérica e vaga, não concretizada: 
os interesses da investigação existirão quando, por 
exemplo, existem diligências em curso, cujo 
conhecimento pelo arguido e/ou por terceiros poderão 
colocar em risco o seu êxito: referirmo-nos aos casos 
em que se encontram promovidas/autorizadas 
intercepções telefónicas ou, para dar um exemplo 
muito concreto por referência ao tipo de crimes 
idênticos ao caso dos autos, como já o fizemos ainda 
recentemente no âmbito de um outro Inquérito 
pendente nesta comarca: bastará pensar numa 
promoção/autorização de busca domiciliária para 
apreensão de uma arma com a qual os maus-tratos ou 
a violência doméstica se faz sentir; conforme referido, 
é da análise do caso concreto que se deve retirar a 
necessidade e adequação da sujeição dos autos a 
segredo de justiça; in casu, o Ministério Público 
efectua uma alegação genérica e não fundamentada 
no caso concreto, sendo que por referência à possível 
interferência do autor dos factos, já nos pronunciamos 
supra, quanto à possibilidade de protecção/tutela de 
vítima e de testemunhas; mais, no seu recurso, o 
Ministério Público nem sequer é capaz de adiantar 
quais as diligências de Inquérito em curso cujo 
sucesso esteja dependente da sujeição dos autos a 
segredo de justiça e não o faz porque, evidentemente, 
as mesmas inexistem, pois caso contrário não deixaria 
de argumentar nesse sentido (salientaremos, aliás, 
que a propósito da investigação, o Ministério Público 
limitou-se a determinar que os autos ficassem a 
aguardar por 30 dias o termo das investigações, não 

dando quaisquer orientações quanto ao sentido das 
mesmas e assim se desligando daquela que é a sua 
função primordial: investigar – cfr. fls. 19 do apenso). 
Uma outra consideração se impõe, já que o Ministério 
Público veio sustentar que resultaria ilógico aguardar 
pelas diligências de Inquérito, sob a égide da 
publicidade, para subsequentemente se concluir pela 
necessidade de se sujeitar a segredo aquilo que já se 
investigara; não é assim: primeiro nada obriga (a não 
ser, como é alegado pelo Ministério Público, a invocada 
Circular) a que o segredo de justiça seja declarado no 
início do Inquérito; pode ser declarado em qualquer 
momento do Inquérito, conforme se nos afigura que 
fluí do art.º 86.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, 
pelo que um Inquérito pode decorrer sob a égide da 
publicidade e, a partir de tal momento, ser declarado 
sob sujeição a segredo de justiça, em virtude de ser 
necessário, por exemplo e como já referido, em dado 
ponto da investigação, realizar uma busca para 
apreensão de objectos; a própria alegação do 
Ministério Público – invocando a mencionada Circular – 
de que é no início do Inquérito que deve ser declarado 
o segredo de justiça revela que o Ministério Público 
parte de considerações teóricas e abstractas, 
desligando-se de cada caso concreto, em matéria de 
segredo de justiça. 
Em síntese: 
Não se pode partir de certas situações de crime 
catálogo e de considerações abstractas e genéricas, 
teóricas mesmo, para se sujeitar a segredo de justiça 
um Inquérito e, em específico o presente Inquérito, 
devendo proceder-se a uma análise casuística; 
efectuada tal análise no caso dos autos, nada nos 
permite concluir pela necessidade ou adequação do 
despacho do Ministério Público, não estando o JIC 
limitado no despacho a proferir nos termos do art.º 
86.º, n.º 3, parte final do Código de Processo Penal. 
Este o nosso entendimento, motivo pelo qual 
mantemos o despacho recorrido. 
(…)” 
 
4. Nesta Relação, no seu parecer (fls. 42 a 50 destes 
autos de recurso), a Srª. Procuradora-Geral Adjunta 
pugnou pelo provimento do recurso. 
 
5. Colhidos os vistos legais realizou-se a conferência. 
Cumpre, assim, apreciar e decidir. 

* 
II- FUNDAMENTAÇÃO 
O Ministério Público interpôs recurso da decisão 
judicial que não validou o seu despacho a determinar a 
sujeição do inquérito a segredo de justiça. 
O objecto do recurso, demarcado pelo teor das suas 
conclusões (art. 412 nº 1 do CPP), incide sobre a 
questão de saber se, perante o despacho do Ministério 
Público que determinou a sujeição do inquérito a 
segredo de justiça, o juiz de instrução deveria ter 
validado aquela decisão, por assim o impor o art. 86 
nº 3 do CPP. 
Passemos então a apreciar a questão colocada no 
recurso aqui apreço. 
Para tanto importa ter em atenção os seguintes 
elementos que resultam da certidão que instruiu o 
presente recurso: 
1º - Em 4/5/2008, a GNR, posto territorial de Santo 
Tirso, recebeu uma denúncia (feita pelo marido contra 
a mulher) por factos ali enunciados susceptíveis de 
integrar crime de violência doméstica (art. 152 do CP) 
quer em relação ao denunciante, quer em relação à 
filha menor (nascida em 7/6/1998) do casal (cf. fls. 3 
e 4 do original correspondente a fls. 24 e 25 destes 
autos de recurso); 
2º - Em 5/5/2008, a GNR, posto territorial de Santo 
Tirso, enviou um exemplar da referida participação ao 
Comandante do Posto da GNR na Trofa (dando 
conhecimento desse oficio ao Ministério Público), para 
elaboração de diligências de inquérito[2] (fls. 5 do 
original correspondente a fls. 26 destes autos de 
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recurso) e, bem assim, enviou a respectiva 
participação ao Ministério Público, informando que as 
diligências de inquérito iriam ser realizadas pela GNR 
da Trofa (fls. 2 do original correspondente a fls. 23 
destes autos de recurso); 
3º - Recebida essa denúncia na Procuradoria da 
República de Santo Tirso, em 6/5/2008 foi ordenada a 
sua distribuição e autuação como inquérito (nº 
…/08.9GBSTS), com vista à investigação do(s) 
crime(s) denunciado(s); 
4º - No respectivo inquérito, em 12/5/2008, para além 
de ordenar que os autos aguardassem por 30 dias pelo 
fim das investigações, o Ministério Público determinou, 
nos termos do art. 86 nº 3 do CPP, a aplicação do 
segredo de justiça (nos moldes que acima foram 
transcritos na nota 1), sendo os autos apresentados 
ao Juiz de Instrução para os efeitos previstos na parte 
final do mesmo dispositivo legal, vindo este último 
magistrado a proferir decisão (acima transcrita, 
objecto do presente recurso) que não validou aquele 
despacho que determinava a aplicação do segredo de 
justiça. 
Estes são dados objectivos relativos àquele concreto 
inquérito onde foi proferida a decisão sob recurso. 
Começa o recorrente por argumentar que a decisão 
recorrida não abordou a temática relativa à Directiva 
que invocou no seu despacho, fazendo diversas 
considerações para justificar a sua utilidade e 
interesse, não só a nível da concretização das 
prioridades e orientações da política criminal quanto a 
crimes de violência doméstica e de maus tratos e 
especial protecção das suas vítimas, como também a 
nível de uma “aconselhável uniformização de 
procedimentos”, de modo a tornar a investigação de 
tais crimes prioritária e eficaz, procurando evitar o 
perigo de reincidência e de acrescidas lesões nas 
vítimas vulneráveis.  
Porém, ao contrário do que alega o recorrente, não 
incumbia ao Juiz de Instrução pronunciar-se sobre a 
Directiva invocada pelo Ministério Público no seu 
despacho a determinar o segredo de justiça daquele 
concreto inquérito. 
Aliás, independentemente de ter ou não conhecimento 
do seu teor, face àquele despacho do MP submetido à 
sua apreciação nos termos do art. 86 nº 3 do CPP (tal 
como a questão do segredo de justiça fora 
configurada), seria até despropositado se o Sr. Juiz de 
Instrução tivesse optado por, na sua decisão, discorrer 
sobre a legitimidade da emissão daquela (ou de 
qualquer outra) Directiva, sobre o seu interesse, 
utilidade ou finalidade. 
De resto, como sabido, essas Directivas, tal como as 
demais ordens e instruções que se dirigem ao 
Ministério Público, tendo em atenção a respectiva 
estrutura hierárquica (gerando um dever de 
obediência para tais Magistrados que apenas pode ser 
afastado em caso de recusa fundamentada, consoante 
previsto no art. 79 do respectivo Estatuto do Ministério 
Público), não são fonte de direito nem vinculam a 
magistratura judicial. 
Daí que, esse tipo de argumentação do recorrente 
(quando na interpretação que faz da decisão 
impugnada, acaba por concluir que a mesma 
“desvaloriza completamente o sentido, alcance e 
fundamentação da própria Directiva”) seja irrelevante 
para a decisão do recurso. 
Mais alega o recorrente que, o Sr. Juiz de Instrução 
extravasou os poderes que lhe são conferidos pelo art. 
86 nº 3 do CPP quando se pronunciou no sentido da 
não validação do despacho do Ministério Público que 
determinara o segredo de justiça naquele inquérito. 
Vejamos então. 
Dispõe o artigo 86 (publicidade do processo e segredo 
de justiça) do CPP: 
1- O processo penal é, sob pena de nulidade, público, 
ressalvadas as excepções previstas na lei. 
(…) 

3- Sempre que o Ministério Público entender que os 
interesses da investigação ou os direitos dos sujeitos 
processuais o justifiquem, pode determinar a aplicação 
ao processo, durante a fase do inquérito, do segredo 
de justiça, ficando essa decisão sujeita a validação 
pelo juiz de instrução no prazo máximo de setenta e 
duas horas. 
(…) 
Esta nova redacção - introduzida pela Lei nº 48/2007, 
de 29/8[3] - desse dispositivo legal (cf. ainda artigos 
87 a 90 do mesmo código) alterou radicalmente o 
regime do segredo de justiça[4] nas fases preliminares 
do processo, especialmente na do inquérito (na fase 
da instrução já a versão anterior do nº 1 do mesmo 
artigo 86º do CPP estabelecia casos em que esta 
passava a ser pública; actualmente essa mesma fase 
deixou de estar sujeita a segredo de justiça). 
Essa alteração de fundo implica desde logo que seja 
repensada a “estratégia da investigação” em cada 
inquérito (estratégia essa que naturalmente, 
dependendo dos casos, será diferente conforme o 
inquérito esteja ou não sujeito a segredo de 
justiça)[5], o que poderá ter maiores ou menores 
repercussões consoante o tipo de criminalidade em 
averiguação (e todos sabemos que há crimes que são 
mais difíceis de investigar). 
A publicidade do inquérito pode, por exemplo, 
dificultar a investigação ou inviabilizar a realização de 
determinadas diligências (daí que a prioridade na 
realização de determinadas diligências seja um factor 
a ponderar na estratégia da investigação). 
Na área da violência familiar, todos sabemos que a 
mesma deverá ser encarada sob diversos ângulos, 
tendo em atenção os variados interesses em jogo (v.g. 
quer encarando as divergentes necessidades 
particulares da vítima e do próprio agente, quer 
satisfazendo as necessidades gerais de harmonia, 
equilíbrio e paz social). 
A abordagem da problemática da violência intra ou 
extra-familiar passa necessariamente, como é 
recorrente dizer-se, por uma intervenção coordenada 
e multidisciplinar dos vários organismos públicos e não 
públicos (v.g. serviços de saúde, polícias, escolas, 
tribunais, serviços sociais, associações de defesa das 
vítimas etc.), que lidam com as vítimas e famílias, de 
forma a permitir um controlo pronto e eficaz, não só 
na detecção da violência, como na sua prevenção e na 
minimização das consequências[6]. 
No caso destes autos, quanto tomou conhecimento 
daquela concreta denúncia, o Ministério Público decidiu 
(no âmbito dos seus poderes de direcção do inquérito) 
aguardar por 30 dias a investigação a realizar pela 
GNR da Trofa e bem assim determinou o segredo de 
justiça nos termos supra indicados. 
Olhando apenas para a fase do inquérito, todos 
sabemos que, enquanto antes de 15/9/2007 era a 
própria lei (artigo 86 nº 1 do CPP na versão anterior) 
que determinava o carácter secreto do inquérito (não 
carecendo, portanto, de qualquer despacho a declarar 
o inquérito em segredo de justiça), a partir daquela 
data, a Lei nº 48/2007 estabeleceu solução oposta, a 
saber: a regra passou a ser a de o inquérito – 
enquanto fase do processo penal – ser público (o que 
significa, desde logo, que pelo menos não está sujeito 
a segredo de justiça), embora estejam previstas 
excepções a essa regra, entre elas precisamente a 
prevista no artigo 86 nº 3 do CPP, segundo a qual o 
próprio Ministério Público, por sua exclusiva iniciativa, 
pode determinar a aplicação (durante a fase do 
inquérito e dentro dos prazos assinalados no art. 276 
do CPP) do segredo de justiça, ficando, porém, essa 
decisão sujeita a validação do juiz de instrução no 
prazo máximo de 72 horas. 
Considerando este novo regime legal em interpretação 
conforme à Constituição, diríamos que, em cada 
inquérito, analisando o respectivo caso concreto, 
deveriam ser ponderados os interesses e direitos em 
conflito, por forma a determinar-se se haveria 
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interesses da investigação e/ou direitos dos sujeitos 
processuais (na situação prevista no art. 86 nº 2 do 
CPP também olhando para direitos de participantes 
processuais, a saber do ofendido) que justificassem o 
segredo de justiça enquanto excepção à regra da 
publicidade. 
Desse modo compreende-se que o despacho a 
determinar o segredo de justiça no respectivo 
inquérito (enquanto acto decisório) terá de ser 
fundamentada, nos termos do art. 97 nº 5 do CPP, o 
que significa que devem ser especificados (indicados) 
os motivos de facto e de direito que justificam o 
afastamento daquela regra da “publicidade”[7]. 
No que respeita à hipótese prevista no artigo 86 nº 3 
do CPP, poderíamos dizer que a respectiva 
fundamentação não passa (como é claro) pela 
informação da concreta estratégia da investigação 
mas, deverá conter (ainda que de forma concisa), a 
indicação de motivos de facto que permitam perceber 
a razão pela qual o Ministério Público entendeu que, 
naquele concreto inquérito, os interesses da 
investigação ou os direitos dos sujeitos processuais 
justificavam a determinação do segredo de justiça. 
Se, porém, essa fundamentação concreta não constar 
do despacho do Ministério Público mas, consultando os 
elementos do inquérito o juiz de instrução poder 
concluir que é caso de excepcionalmente sujeitar o 
inquérito a segredo de justiça, então cremos que lhe 
incumbirá validar (com uma fundamentação concisa) 
aquele despacho que lhe é apresentado nos termos do 
art. 86 nº 3 do CPP. 
Ou seja: a discordância do Juiz de Instrução 
relativamente à fundamentação (abstracta ou 
concreta) do despacho do Ministério Público que 
determina a sujeição do inquérito a segredo de justiça, 
não o exonera de analisar e ponderar os elementos 
existentes nos autos que lhe são apresentados, 
elementos esses que o habilitarão a tomar a decisão 
de validar ou não aquele despacho. 
Convém recordar que, desde a entrada em vigor da 
citada Lei nº 48/2007, a determinação do segredo de 
justiça, na fase de inquérito (portanto a determinação 
da excepção à regra), está sempre dependente de 
decisão do juiz de instrução (nº 2 e 3 do artigo 86 do 
CPP). 
Essa imprescindível e necessária intervenção do juiz 
de instrução (entidade imparcial e independente, que 
não tem funções investigatórias, mas antes intervém 
para garantir direitos e liberdades das pessoas, 
portanto, tem uma função de conteúdo meramente 
garantística), justifica-se precisamente porque sempre 
poderia existir um conflito de interesses (entre, por 
um lado, os interesses da investigação e/ou os direitos 
dos sujeitos processuais ou, em determinados casos 
direitos de “participantes processuais” e, por outro 
lado, os direitos de defesa do arguido) e era preciso 
garantir os direitos fundamentais das pessoas (sendo 
o juiz de instrução que irá garantir que as restrições 
de direito fundamentais se limitarão “ao necessário 
para salvaguardar outros direitos ou interesses 
constitucionalmente protegidos, sem jamais diminuir a 
extensão e o alcance do conteúdo essencial dos 
preceitos constitucionais”, de acordo com o disposto 
no artigo 18º nºs 2 e 3 da CRP). 
Daí que o legislador tivesse estabelecido que, mesmo 
a decisão do Ministério Público, proferida nos termos 
do artigo 86 nº 3 do CPP, ficava sujeita a validação do 
juiz de instrução naquele prazo máximo de 72 horas. 
Percebe-se, assim, que essa validação judicial não é 
tabelar, tal como não deverá ser tabelar o despacho 
do Ministério Público a sujeitar determinado inquérito 
a segredo de justiça (a própria lei - bem ou mal, 
questão que não vamos discutir por se nos afigurar 
que, pelo menos na vertente que aqui é analisada, se 
mostra conforme à Constituição - não definiu qualquer 
“catálogo de crimes” cuja investigação ficasse sujeita a 
segredo de justiça). 

Aliás, se essa decisão judicial fosse tabelar 
(meramente formal) ou se fosse classificada como 
despacho de mero expediente (com o que não se 
concorda) teríamos então que discutir (entre outras 
questões) se era ou não passível de impugnação (e 
isto apesar de também ser irrecorrível a decisão do 
juiz quando é proferida quer nos termos do nº2, quer 
nos termos do nº 5 ambos do art. 86 do CPP).  
Essa exigência legal de validação judicial também não 
assenta na defesa de um qualquer direito processual 
penal de “fachada” (que apenas visasse criar a 
aparência do respeito da legalidade e dos direitos 
individuais das pessoas). 
Na hipótese prevista no art. 86 nº 3 do CPP, por um 
lado, o despacho do Ministério Público a determinar o 
segredo de justiça não produz efeitos enquanto não 
for validado pelo juiz de instrução (e não cremos que 
se possa defender que, em caso de concreta omissão 
de pronúncia do juiz de instrução, se deva interpretar 
que então existe uma validação tácita ou implícita)[8] 
e, por outro lado, essa intervenção do juiz de 
instrução exige que este, antes de decidir se é ou não 
validar o despacho do Ministério Público (que é quem, 
nos termos do artigo 263 do CPP, dirige o inquérito), 
pondere se a determinação do segredo de justiça está 
justificada enquanto excepção à regra da publicidade 
(v.g. no caso de o Ministério Público entender que os 
direitos do arguido justificam a sujeição do inquérito a 
segredo de justiça, o juiz de instrução terá de 
ponderar os demais interesses e direitos em jogo para 
avaliar se tal segredo não prejudica de forma 
intolerável por exemplo os direitos de outro sujeito 
processual diferente do arguido). 
Isto mostra bem que a “mudança de paradigma” 
quanto ao segredo de justiça em fase de inquérito 
(onde o segredo “passou a ser matéria na 
disponibilidade de sujeitos e intervenientes 
processuais”[9]) exige que o Juiz de Instrução exerça 
efectivamente (e não de forma simbólica, como parece 
pretender o recorrente) as suas funções de garante 
dos direitos fundamentais da pessoa, ponderando os 
interesses e/ou direitos em conflito em cada caso 
concreto, de modo a encontrar um ponto óptimo de 
equilíbrio e a compatibilizar os interesses e/ou direitos 
em conflito. 
A determinação do segredo de justiça pode prejudicar 
de forma intolerável os direitos de defesa do arguido, 
tal como a sua não determinação pode prejudicar 
também de forma grave a eficácia da investigação 
(com todas as consequências daí decorrentes, que em 
último caso se relacionam com a necessidade de 
segurança e de paz jurídica) e/ou afectar de forma 
igualmente intolerável direitos de outros sujeitos 
processuais. 
Tudo depende, portanto, da análise de cada caso 
concreto, sendo certo que teremos de ter sempre 
presente que o legislador desde 15/9/2007 
transformou a anterior regra (da sujeição do inquérito 
a segredo de justiça) em excepção. 
O regime excepcional do segredo de justiça é de tal 
ordem que pode inclusivamente, ainda em fase de 
inquérito, ser levantado (quer por decisão do Juiz de 
Instrução no caso do nº 5 do art. 86 do CPP, quer por 
decisão do Ministério Público, no caso do nº 4 do 
mesmo dispositivo legal). 
Portanto, em qualquer momento do inquérito, quando 
for desnecessário, o segredo de justiça deve ser 
levantado (sendo levantado pelo Ministério Público na 
hipótese prevista no nº 4 do artigo 86 do CPP, não há 
necessidade de intervenção do juiz de instrução 
logicamente porque se entendeu que é a determinação 
do segredo de justiça, e não o seu levantamento, que 
pode afectar de forma intolerável outros interesses 
e/ou direitos em conflito). 
Por isso, a declaração de segredo de justiça na fase do 
inquérito só faz sentido quando da motivação concreta 
apresentada ou dos elementos constantes dos autos 
resultar que esse segredo, enquanto excepção à regra, 
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é necessário para assegurar a eficácia da investigação 
(tendo em vista as próprias finalidades do inquérito 
definidas no art. 262 do CPP) ou para salvaguardar 
direitos de sujeitos processuais ou até, no caso do nº 
2 do art. 86 do CPP, do ofendido. 
E, como nenhum desses interesses ou direitos em 
conflito tem carácter absoluto, em caso de colisão há 
que fazer intervir critérios como o da 
proporcionalidade, da necessidade e da adequação 
(art. 18 nº 2 da CRP), salvaguardando sempre o 
núcleo (alcance e conteúdo) essencial dos preceitos 
fundamentais em jogo. 
Ou seja, haverá que introduzir limites aos direitos 
fundamentais que estejam em conflito, de forma a 
preservar o núcleo essencial de cada um deles, com o 
fim de alcançar a necessária composição ou 
«concordância prática» dos bens em colisão. 
A excepção à regra da publicidade do inquérito (para 
conceder maior protecção à eficácia da investigação e 
a direitos de este ou aquele sujeito processual), até 
porque pode afectar de forma intolerável os direitos de 
defesa do arguido, só poderá ser justificada por uma 
necessidade que permita considerar essa excepção 
como “proporcional ao fim perseguido”. 
Compreende-se, assim, que incumba ao juiz de 
instrução fiscalizar, controlar judicialmente aquela 
decisão do Ministério Público a determinar o segredo 
de justiça neste ou naquele inquérito. 
Tal como sucede noutras situações, a decisão do juiz 
de instrução não é meramente formal, antes deverá 
ser entendida como “materialmente jurisdicional”, 
tanto mais que está em causa a prática de acto 
(sujeição do inquérito a segredo de justiça, no caso 
por determinação do Ministério Público que dirige esse 
mesmo inquérito) que se prende com direitos 
fundamentais. 
Nessa medida, esse “controlo” do juiz de instrução 
(para efeitos de validação daquele despacho do 
Ministério Público, nos termos do citado art. 86 nº 3 
do CPP), enquanto garante de liberdades, não se 
confunde com qualquer “controlo do exercício da acção 
penal”[10]. 
Por isso não se concorda com a visão do recorrente 
quando conclui (perante a não validação do seu 
despacho) que a decisão sob recurso extravasa o 
controlo subjacente à decisão de validação a proferir 
pelo juiz de instrução. 
No caso ora em apreciação, o motivo da não validação 
do despacho do Ministério Público assentou, num 
primeiro momento, na falta de indicação de motivação 
factual concreta que justificasse a determinação do 
segredo de justiça no inquérito supra identificado. 
Perante tão parca, genérica e abstracta 
fundamentação para determinar o segredo de justiça, 
como se pode invocar que o juiz de instrução está a 
confundir o seu papel com o do Ministério Público (ou 
que está a substitui-lo em juízo que só ao Ministério 
Público compete[11])?  
Mas, para além disso, em segundo momento (este sim 
decisivo neste caso concreto), a decisão sob recurso 
não validou aquele despacho do Ministério Público, 
porque na ponderação que fez dos interesses da 
investigação (quando, na falta de outra 
fundamentação concreta – tanto mais que o MP ficou a 
aguardar pelo fim das investigações a realizar pela 
GNR da Trofa – concluiu que as diligências de inquérito 
que haviam sido determinadas não ficavam 
comprometidas pela ausência de segredo de justiça) e 
dos direitos de sujeitos processuais (nada apontando 
em concreto que, mesmo o queixoso – que não é 
sujeito processual – por si ou em representação de 
sua filha menor, tivesse interesse oposto ao que 
resultaria da não sujeição do inquérito a segredo de 
justiça) concluiu que não se justificava aquela 
determinação do inquérito a segredo de justiça. 
Ou seja, percebe-se, pela motivação apresentada pelo 
juiz de instrução, a razão da não validação daquele 

despacho do Ministério Público, proferido ao abrigo do 
disposto no art. 86 nº 3 do CPP. 
Repare-se que, não basta a circunstância de o crime 
denunciado integrar o conceito de criminalidade 
violenta (sendo conhecidas todas as consequências 
negativas em crimes de violência doméstica e de maus 
tratos) para se concluir que então se mostrava 
justificada a sujeição daquele concreto inquérito a 
segredo de justiça. 
Tão pouco se pode presumir, a partir do tipo de crime 
denunciado, que então estava legitimada a sujeição do 
respectivo inquérito a segredo de justiça. 
Se assim fosse, o legislador teria imposto que a 
investigação de determinado tipo de crimes, por 
exemplo, que pudessem ser classificados como 
“criminalidade violenta” ficasse sujeita a segredo de 
justiça. 
No entanto, não foi essa a opção do legislador, razão 
pela qual a determinação do segredo de justiça (seja 
na hipótese prevista no nº 2 ou no nº 3 ambos do art. 
86 do CPP), enquanto excepção à regra da publicidade 
do processo, terá que ser analisada inquérito a 
inquérito. 
Claro que se poderá entender que a investigação de 
um crime susceptível de integrar a definição de 
“criminalidade violenta”, pela sua gravidade, indicia a 
necessidade de ponderar se o respectivo inquérito 
deve ser sujeito a segredo de justiça. 
Mas, a interpretação (seguida pelo Ministério Público) 
no sentido de considerar que basta a circunstância de 
se estar perante a investigação de determinado tipo 
de crime (grave na medida em que integra a definição 
de criminalidade violenta) para fundamentar a 
determinação do segredo de justiça é contrária à 
vontade do legislador e à ratio da norma em questão, 
traduzindo-se numa forma de o intérprete substituir o 
legislador, criando lei em violação do princípio da 
separação de poderes (já que por aquela via, de forma 
puramente abstracta e genérica, o intérprete estava a 
criar um conjunto de crimes cuja investigação em 
inquérito ficaria sempre subtraída à regra da 
publicidade, o que mais não era do que criar um 
regime de excepção à própria excepção prevista na 
lei). 
De qualquer modo, estando essa decisão sujeita a 
validação judicial, isso significa que o Juiz de 
Instrução, enquanto garante dos direitos fundamentais 
das pessoas, terá de analisar se a determinação do 
segredo de justiça está justificada enquanto excepção 
à regra da publicidade. 
O apelo ao bom senso (que sempre deverá orientar o 
exercício de funções de qualquer magistrado) não 
serve para sustentar que o juiz de instrução não pode 
divergir do entendimento do Ministério Público. 
Se assim fosse, não era necessária a intervenção do 
juiz de instrução. 
No entanto, neste caso particular, independentemente 
da discordância manifestada quanto à fundamentação 
(abstracta e genérica) apresentada pelo Ministério 
Público (o que só por si não era fundamento suficiente 
para não validar aquele despacho), o certo é que o Sr. 
Juiz de Instrução autonomamente analisou os 
elementos concretos do inquérito e, por essa via, 
chegou à conclusão (pelos motivos concretos que 
indicou) que não se mostrava justificada a sujeição a 
segredo de justiça, razão pela qual não validou aquele 
despacho. 
Portanto, neste caso concreto, decisivo para a não 
validação daquele despacho do Ministério Público foi, 
quanto a nós, a análise que o Sr. Juiz de Instrução fez 
dos elementos concretos existentes no inquérito que 
lhe foi apresentado (e não propriamente a 
discordância da motivação apresentada no despacho 
do Ministério Público). 
Nessa medida, a justificação apresentada pelo Sr. Juiz 
de Instrução para a não validação daquele despacho 
do Ministério Público não nos merece censura pelos 
motivos já acima indicados (em resumo, porque os 
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autos, pelo menos naquele momento inicial do 
inquérito, não evidenciavam que o segredo de justiça 
era necessário para assegurar a eficácia da 
investigação ou para salvaguardar direitos de sujeitos 
processuais). 
De lembrar que, não é pelo facto de o juiz de instrução 
não validar o despacho que determina a sujeição do 
inquérito a segredo de justiça que, de alguma forma, 
são afectados ou sequer beliscados os poderes e 
competências do Ministério Público (Magistrado 
responsável pela direcção do inquérito, cuja actividade 
judiciária também “obedece ao princípio da 
imparcialidade como parâmetro de decisão”[12]), 
nomeadamente, no âmbito dessa fase preliminar do 
processo. 
De qualquer modo, face à não validação judicial do seu 
anterior despacho, nada impedia que, com outra 
fundamentação (mais concreta, incisiva e decisiva e, 
portanto menos conclusiva e abstracta), o Ministério 
Público determinasse, ainda no inquérito (sempre 
dentro dos prazos máximos estabelecidos no artigo 
276 do CPP, visto o disposto no art. 89 nº 6 do mesmo 
código), a sua sujeição a segredo de justiça, despacho 
esse que, naturalmente, seria de novo submetido a 
apreciação do juiz de instrução para validação nos 
termos do art. 86 nº 3 do CPP. 
A circunstância de à data em que foi determinado o 
segredo de justiça ainda não haver constituição de 
arguida[13] (sendo certo que para além da queixa, 
não constavam dos autos diligências que permitissem 
deduzir que havia “suspeita fundada da prática de 
crime” pela denunciada – art. 58 nº 1-a) do CPP) não 
altera os dados da questão (da simples existência da 
denúncia e do teor do despacho do Ministério Público 
também não se podia, sem mais, deduzir que havia 
concreta necessidade de determinar o segredo de 
justiça no inquérito). 
Também, a argumentação da insuficiente 
fundamentação da decisão sob recurso (que mais não 
é do que a manifestação da discordância dessa mesma 
decisão) não tem qualquer influência no caso dos 
autos, uma vez que a existir (o que não se concede 
pelos motivos acima indicados) apenas integraria uma 
simples irregularidade, cuja arguição, em sede de 
recurso, era extemporânea. 
A sua não arguição, no prazo legal, perante a primeira 
instância, determinava logo a sanação do vício 
apontado à decisão sob recurso. 
Aliás, convém lembrar que o recurso para o tribunal 
superior não é o meio próprio para arguir 
irregularidades ou mesmo nulidades de actos 
decisórios diferentes de sentenças ou acórdãos, 
quando estas (não sendo de conhecimento oficioso 
como sucede neste caso) não foram suscitadas 
perante o tribunal da 1ª instância. 
Concluímos, pois, pela improcedência do recurso aqui 
em apreço, sendo certo que não foram violados os 
preceitos legais invocados pelo recorrente.  

* 
III- DISPOSITIVO 
Em face do exposto, acordam os Juízes desta Relação 
em negar provimento ao recurso interposto pelo 
Ministério Público.  

* 
Sem custas por delas estar isento o recorrente. 

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

* 
 
Porto, 15/10/2008 
Maria do Carmo Saraiva de Menezes da Silva Dias 
Jaime Paulo Tavares Valério 
 
_____________________ 
[1] O referido despacho do Ministério Público, 
proferido em 12/5/2008, constante de fls. 7 (fls. 19 
destes autos de recurso) é do seguinte teor: 

“Aguarde 30 dias pelo fim das investigações. 
* 

Atenta a determinação efectuada na Directiva de 
09/01/2008, definida por sua Excelência o Conselheiro 
Procurador-Geral da República (remetida com o Ofício-
Circular n.º 5/2008 de 15/01/2008) no sentido de que 
“Sempre que esteja em causa investigação relativa 
aos crimes previstos no artigo 1.º, alíneas j) a m) do 
Código de Processo Penal (…) o Ministério Público 
determinará, no início do Inquérito, a sujeição deste a 
segredo de justiça…”, nos termos do art.º 86.º, n.º 3, 
do Código de Processo Penal, dado que o crime em 
investigação nos presentes autos - cfr. o art.º 152.º 
do Código Penal - é punível com pena de prisão até 5 
anos, tratando-se, pois, atenta ainda a natureza dos 
bens jurídicos protegidos pela incriminação, da 
“criminalidade violenta” a que alude o art.º 1.º, j), do 
Código de Processo Penal, a publicidade destes autos 
seria, em concreto, lesiva para os interesse da 
investigação e do ofendido, determino a aplicação a 
estes do segredo de justiça – cfr. artigo 86.º, n.º 3, do 
Código de Processo Penal. 
Para os efeitos previstos na parte final desse número, 
apresente os autos ao Meritíssimo JIC no prazo aí 
previsto”. 
[2] Não consta dos autos que tipo de diligências de 
inquérito iriam ser realizadas. 
[3] A própria Constituição, no art. 20 nº 3, deixa nas 
mãos do legislador ordinário a tarefa de definir e 
assegurar “a adequada protecção do segredo de 
justiça”. Sobre esta matéria ver, ainda, ac. do TC nº 
428/2008 (publicado no DR II Série de 30/9/2008), 
incluindo voto de vencido. 
[4] Como se diz no Parecer do Conselho Consultivo da 
PGR nº 121/80, de 23/7/1981 (também citado no 
Parecer da PGR nº 84/2007, publicado no DR II Série 
de 7/4/2008): “O segredo de justiça em processo 
penal, serve assim, variados interesses, alguns em 
notória tensão dialéctica: o interesse do Estado na 
realização de uma justiça isenta e independente, 
poupada a intromissões de terceiros, a especulações 
sensacionalistas ou a influências que perturbem a 
serenidade dos investigadores e dos julgadores; o 
interesse de evitar que o arguido pelo conhecimento 
antecipado dos factos e das provas, actue de forma a 
perturbar o processo, dificultando o apuramento 
daqueles e a reunião destas, senão mesmo subtrair-se 
à acção da justiça; o interesse do mesmo arguido em 
não ver publicamente revelados factos que podem não 
vir a ser provados sem que com isso se evitem graves 
prejuízos para a sua reputação e dignidade; enfim o 
interesse de outras partes no processo, 
designadamente os presumíveis ofendidos, na não 
revelação de certos factos prejudiciais à sua reputação 
e consideração social.” 
[5] Sobre a diferente estratégia da investigação ver 
Antonieta Borges, “Publicidade do Processo Penal e 
Segredo de Justiça”, in RMP nº 114 (Abr/Jun 2008), 
pp. 151 a 177. 
[6] Ou seja, para combater este tipo de criminalidade 
exige-se, além da intervenção social (com recurso a 
“estratégias de prevenção” específicas, o que passa 
por uma abordagem coerente, integrada e inovadora, 
estabelecendo prioridades para as vítimas e suas 
famílias, o que poderia significar uma resposta 
específica na prevenção e no combate da violência), 
uma pronta intervenção judiciária, v.g. a nível penal. 
[7] E, não vamos aqui discutir (por não ser essa a 
questão colocada) se essa “publicidade” em fase de 
inquérito apenas significa a não sujeição a segredo de 
justiça ou se tem outras implicações (v.g. art. 86 nº 6 
e 87 do CPP). 
[8] Não vamos aqui discutir qual o tipo de 
consequências de a validação judicial ser feita fora do 
prazo de 72 horas aludido no art. 86 nº 3 do CPP. 
[9] Assim, Frederico Costa Pinto, “Publicidade e 
segredo na última revisão do Código de Processo 
Penal”, in Revista do CEJ, 1º Semestre 2008, nº 9 
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(especial), p.19. Na mesma Revista ver ainda Pedro 
Maria Godinho Vaz Patto, «O regime do segredo de 
justiça no Código de Processo Penal revisto», pp. 45 a 
69, que na leitura que dele fazemos não nos permite 
chegar às conclusões que o recorrente dele retira. 
[10] Ver Paulo Dá Mesquita, Direcção do Inquérito 
Penal e Garantia Judiciária, Coimbra: Coimbra Editora, 
2003, p. 117, esclarecendo que “À luz das categorias 
garantia e controlo o juiz de instrução na fase de 
inquérito tem uma natureza monofuncional, com 
efeito, esse órgão não controla o exercício da acção 
penal mas é um garante de liberdades, avalia 
judicialmente as iniciativas do Ministério Público que 
atingem as liberdades fundamentais do indivíduo 
visado pelo inquérito, quer dizer a liberdade pessoal e 
patrimonial (que podem ser limitadas por medidas de 
coacção e medidas de garantia real) e a liberdade 
moral (a reserva de comunicações, correspondência e 
domicílio) quando estas possam ser atingidas por 
procedimentos adoptados na função de recolha de 
fontes de prova”. 
[11] Ou seja, esse tal juízo que só ao Ministério 
Público compete não significa que o juiz de instrução 
(quando controla a decisão que, nos termos do art. 86 
nº 3 do CPP, determina o segredo de justiça) fique 
impedido de divergir daquele entendimento, 
principalmente quando esse juízo assenta em 
premissas abstractas e genéricas. Se assim não fosse, 
então não havia qualquer justificação para sujeitar 
aquela decisão do Ministério Público a validação do 
Juiz de instrução. 
[12] Paulo Dá Mesquita, ob. cit., p. 340. 
[13] O que nos levaria a questionar se, perante aquela 
queixa, caso houvesse suspeita fundada da prática do 
crime (o que não se evidenciava pela simples 
apresentação da notícia do crime), do ponto de vista 
material, a denunciada não deveria gozar do mesmo 
estatuto processual de que goza o arguido (a este 
propósito, ver Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário 
do Código de Processo Penal, Lisboa: Universidade 
Católica Portuguesa, 2007, p. 176, defendendo até 
que “o suspeito é um verdadeiro sujeito processual”). 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6327 
 
 
Rec. n.º 2889-08 
Gondomar. 
 
 
Acordam, em conferência no Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
 
O Tribunal Judicial de Gondomar, entre o mais que 
agora irreleva, decidiu. 
 
1.1. – a) – Absolver o arguido B………., da prática, 
como autor material, na forma continuada, de um 
crime de exploração de jogo através de fraude, 
previsto e punível pelos artigos 108°, n.º 1, e 113° nº 
1, do DL nº 422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº 
10/95, de 19/1, em conjugação com o artigo 218°, n.º 
2, alínea b), do Código Penal. 
 
1.1. – b) – Condenar o arguido B………., pela prática, 
como autor material, na forma continuada, de um 
crime de “material de jogo”, p. e p. pelo artigo 115º., 
do DL nº 422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº. 10/95, 
de 19/1, na pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de 
prisão e na multa de 180 (cento e oitenta) dias, à 
razão de 15 (quinze) Euros por dia, o que perfaz a 
multa de 2.700,00 (dois mil e setecentos) Euros; 

 
1.1. – c) – Condenar o arguido B………., pela prática, 
como autor material, na forma continuada, em 
concurso real com aquele, de um crime de falsificação 
de documento, previsto e punível pelo artigo 256°., nº 
1, alínea a), do Código Penal, na pena de 10 (dez) 
meses de prisão; 
 
1.1. – d) – E, operando o cúmulo jurídico entre as 
duas penas referidas nas alíneas b) e c) anteriores, 
condenar o mesmo arguido B………. na pena única de 2 
(dois) anos de prisão e 180 (cento e oitenta) dias de 
multa, à razão de 15 (quinze) Euros por dia, o que 
perfaz a multa de 2.700,00 € (dois mil e setecentos 
Euros). 
1.2. – Absolver o arguido C………., da autoria material, 
de um crime de “material de jogo”, previsto e punível 
pelo art. 115° do DL nº 422/89; 
 
1.3. – a) – Absolver o arguido D………., da prática em 
co-autoria e em concurso real, de um crime de 
exploração de jogo através de fraude, previsto e 
punível pelos artigos 108° n.º 1, e 113°, n.º 1, do DL 
nº 422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº 10/95, de 
19/1, em conjugação com o artigo 218° nº 2, al. b) do 
Código Penal; 
 
1.3. – b) – Absolver o arguido D………., da prática em 
co-autoria e em concurso real, de um crime de 
“material de jogo”, previsto e punível pelo artigo 115°, 
do citado DL. 
 
1.4. – a) – Absolver o arguido E………., da prática em 
co-autoria e em concurso real, de um crime de 
exploração de jogo através de fraude, previsto e 
punível pelos artigos 108° n.º 1, e 113°, n.º 1, do DL 
nº 422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº 10/95, de 
19/1, em conjugação com o artigo 218° nº 2, al. b) do 
Código Penal; 
 
1.4. – b) – Absolver o arguido E………., da prática em 
co-autoria e em concurso real, de um crime de 
“material de jogo”, previsto e punível pelo artigo 
115°., do citado DL. 
 
1.5. – a) – Condenar o arguido F………., como co-autor 
material, de um crime de “material de jogo”, previsto 
e punível pelo artigo 115°., do DL nº 422/89, de 2/12, 
alterado pelo DL nº 10/95, de 19/1, na pena de 6 
(seis) meses de prisão, substituída por 180 (cento e 
oitenta) dias de multa à razão de 6 (seis) Euros/dia e 
na multa de 60 (sessenta) dias à mesma razão, e, nos 
termos do art.º. 6º., nº.1, do DL 48/95, de 15 de 
Março, na multa única de 240 (duzentos e quarenta) 
dias, à referida taxa, o que perfaz a multa de 1.440,00 
€ (mil quatrocentos e quarenta Euros); 
 
1.5. – b) – Absolver o arguido F………. da prática, como 
co-autor material e em concurso real, de um crime de 
exploração de jogo através de fraude, previsto e 
punível pelos artigos 108°., nº. 1, e 113°. nº. 1, do DL 
nº 422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº 10/95, de 
19/1, em conjugação com o artigo 218° nº 2, al. b), 
do Código Penal; 
 
1.6. – a) – Condenar o arguido G………., como co-autor 
material, de um crime de “material de jogo”, previsto 
e punível pelo artigo 115°., do DL nº 422/89, de 2/12, 
alterado pelo DL nº 10/95, de 19/1, na pena de 5 
(cinco) meses de prisão, substituída por 150 (cento e 
cinquenta) dias de multa à razão de 6 (seis) Euros/dia 
e na multa de 50 (cinquenta) dias à mesma razão, e, 
nos termos do art.º. 6º., nº.1, do DL 48/95, de 15 de 
Março, na multa única de 200 (duzentos) dias, à 
referida taxa, o que perfaz a multa de 1.200,00 € (mil 
e duzentos Euros); 
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1.6. – b) – Absolver o arguido G………. da prática, 
como co-autor material e em concurso real, de um 
crime de exploração de jogo através de fraude, 
previsto e punível pelos artigos 108°., nº. 1, e 113°., 
nº. 1, do DL nº 422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº 
10/95, de 19/1, em conjugação com o artigo 218° nº 
2, al. b), do Código Penal; 
 
1.7. – a) – Condenar o arguido H………., como co-autor 
material, de um crime de “material de jogo”, previsto 
e punível pelo artigo 115°., do DL nº 422/89, de 2/12, 
alterado pelo DL nº 10/95, de 19/1, na pena de 6 
(seis) meses de prisão, substituída por 180 (cento e 
oitenta) dias de multa à razão de 4 (quatro) Euros/dia 
e na multa de 60 (sessenta) dias à mesma razão, e, 
nos termos do art.º. 6º., nº.1, do DL 48/95, de 15 de 
Março, na multa única de 240 (duzentos e quarenta) 
dias, à referida taxa, o que perfaz a multa de 960,00 € 
(novecentos e sessenta Euros); 
 
1.7. – b) – Absolver o arguido H………. da prática, 
como co-autor material e em concurso real, de um 
crime de exploração de jogo através de fraude, 
previsto e punível pelos artigos 108°., nº. 1, e 113°., 
nº. 1, do DL nº 422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº 
10/95, de 19/1, em conjugação com o artigo 218° nº 
2, al. b), do Código Penal; 
 
1.8. – a) – Absolver o arguido I………., como co-autor 
material, de um crime de “material de jogo”, previsto 
e punível pelo artigo 115°., do DL nº. 422/89, de 
2/12, alterado pelo DL nº. 10/95, de 19/1;  
 
1.8. – b) – Condenar o arguido I………., pela prática, 
como autor material, de um crime de exploração de 
jogo [a referência constante do Acórdão através de 
fraude, deve-se a lapso de escrita, pois conforme se 
retira do ponto 5.2.6 da decisão recorrida, e da 
referência ao tipo legal, ele actuou sem fraude], 
previsto e punível pelo artigo 108°., nº. 1, do DL nº 
422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº 10/95, de 19/1, 
na pena de 5 (cinco) meses de prisão, substituída por 
150 (cento e cinquenta) dias de multa, à razão de 6 
(seis) Euros/dia, e na multa de 50 (cinquenta) dias à 
mesma razão, e, nos termos do art.º. 6º., nº.1, do DL 
48/95, de 15 de Março, na multa única de 200 
(duzentos) dias, à referida taxa, o que perfaz a multa 
de 1.200,00 € (mil e duzentos Euros); 
 
1.9. – a) – Condenar o arguido J………., como co-autor 
material, de um crime de “material de jogo”, previsto 
e punível pelo artigo 115.º, do DL nº 422/89, de 2/12, 
alterado pelo DL nº 10/95, de 19/1, na pena de 8 
(oito) meses de prisão, substituída por 240 (duzentos 
e quarenta) dias de multa à razão de 4 (quatro) 
Euros/dia e na multa de 80 (oitenta) dias à mesma 
razão, e, nos termos do art.º 6º, nº.1, do DL 48/95, 
de 15 de Março, na multa única de 320 (trezentos e 
vinte) dias, à referida taxa, o que perfaz a multa de 
1.280,00 € (mil duzentos e oitenta Euros); 
 
1.9. – b) – Absolver o arguido J………. da prática, como 
co-autor material e em concurso real, de um crime de 
exploração de jogo através de fraude, previsto e 
punível pelos artigos 108°., nº. 1, e 113°., nº. 1, do 
DL nº 422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº 10/95, de 
19/1, em conjugação com o artigo 218° nº 2, al. b), 
do Código Penal; 
 
1.10. – Absolver a arguida K………., da autoria 
material, de um crime de “material de jogo”, previsto 
e punível pelo art. 115° do DL nº 422/89; 
 
1.11. – a) – Condenar o arguido L………., como co-
autor material, de um crime de “material de jogo”, 
previsto e punível pelo artigo 115°., do DL nº 422/89, 
de 2/12, alterado pelo DL nº 10/95, de 19/1, na pena 
de 8 (oito) meses de prisão, substituída por 240 

(duzentos e quarenta) dias de multa à razão de 5 
(cinco) Euros/dia e na multa de 80 (oitenta) dias à 
mesma razão, e, nos termos do art.º. 6º., nº.1, do DL 
48/95, de 15 de Março, na multa única de 320 
(trezentos e vinte) dias, à referida taxa, o que perfaz a 
multa de 1.600,00 € (mil e seiscentos Euros); 
 
1.11. – b) – Absolver o arguido L………. da prática, 
como co-autor material e em concurso real, de um 
crime de exploração de jogo através de fraude, 
previsto e punível pelos artigos 108°, nº 1, e 113°, nº 
1, do DL nº 422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº 
10/95, de 19/1, em conjugação com o artigo 218° nº 
2, al. b), do Código Penal; 
 
1.12. – a) – Absolver o arguido M………., da prática, 
como autor material, na forma continuada, de um 
crime de exploração de jogo através de fraude, 
previsto e punível pelos artigos 108°, nº 1, e 113° nº 
1, do DL nº 422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº. 
10/95, de 19/1, em conjugação com o artigo 218°, nº 
2, alínea b), do Código Penal. 
 
1.12. – b) – Condenar o arguido M………., pela prática, 
como autor material, na forma continuada, de um 
crime de “material de jogo”, p. e p. pelo artigo 115º, 
do DL nº 422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº. 10/95, 
de 19/1, na pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de 
prisão – cuja execução, no entanto, se declara 
suspensa por igual período – e na multa de 140 (cento 
e quarenta) dias, à razão de 6 (seis) Euros por dia, o 
que perfaz a multa de 840,00€ (oitocentos e quarenta) 
Euros; 
 
1.13. – a) – Absolver o arguido N………., da prática, 
como autor material, na forma continuada, de um 
crime de exploração de jogo através de fraude, 
previsto e punível pelos artigos 108°, nº 1, e 113° nº 
1, do DL nº 422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº 
10/95, de 19/1, em conjugação com o artigo 218°, nº 
2, alínea b), do Código Penal. 
 
1.13. – b) – Condenar o arguido N………., pela prática, 
como autor material, na forma continuada, de um 
crime de “material de jogo”, p. e p. pelo artigo 115º, 
do DL nº 422/89, de 2/12, alterado pelo DL nº. 10/95, 
de 19/1, na pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de 
prisão – cuja execução, no entanto, se declara 
suspensa por igual período – e na multa de 140 (cento 
e quarenta) dias, à razão de 5 (cinco) Euros por dia, o 
que perfaz a multa de 700,00€ (oitocentos e quarenta) 
Euros; 
 
1.14. – Absolver o arguido O………., da autoria 
material, de um crime de “material de jogo”, previsto 
e punível pelo art. 115° do DL nº 422/89. 
 
Inconformados, recorreram os arguidos I………. e 
B………., apresentando as seguintes conclusões: 
I……….: 
A. Atendendo a toda uma série de Jurisprudência, 
onde se insere o muito recente Acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça, de 28.11.2007 (proferido no Proc. 
n.º 3186/07-3), que vem entendendo material similar 
ao aqui em causa (apreendido no veículo automóvel 
do Recorrente e no Café “P……….”), como 
desenvolvendo jogos que assumem a natureza de 
modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar, e já 
não dos próprios jogos de fortuna ou azar em si 
mesmos, permite-se o Recorrente discordar com o 
enquadramento jurídico efectuado pelo Digníssimo 
Tribunal “a quo”, no que se refere ao material cuja 
disponibilidade lhe é imputada no Acórdão recorrido, 
até porque, se limitou esse mesmo Tribunal a 
enumerar uma série de critérios delimitativos dos 
conceitos de fortuna ou azar e modalidades afins, sem 
que, no entanto, haja optado claramente por um 
qualquer desses critérios por si vertidos. 
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B. A distinção entre jogos de fortuna ou azar e 
modalidades afins desses jogos não poderá colher no 
factor ou critério da aleatoriedade do resultado, 
porquanto, tanto uns como as outras perfilham dessa 
mesma aleatoriedade, devendo, ao invés, atender-se 
aos diversos critérios presentes na nossa 
Jurisprudência, sendo que, todos os mais recentes, 
sempre impedem que se chegue a conclusão similar à 
que chegou o Digníssimo Tribunal “a quo”, como seja, 
o entendimento expresso no Acórdão desta Relação, 
de 26.04.2000, segundo o qual a linha de fronteira 
entre estas figuras jurídicas estaria demarcada pelo 
simples facto de, nas modalidades afins, as 
promotoras oferecerem os jogos ao público, enquanto 
que nos jogos de fortuna ou azar elas se limitam a 
colocá-los em estabelecimentos, aos quais o público se 
dirige para os praticar. 
 
C. Mais, entendeu este Venerando Tribunal da Relação 
do Porto, no seu douto Aresto de 14.07.1999, 
proferido no Proc. 9910385 – acessível in www.dgsi.pt 
- que «O que distingue o jogo de fortuna ou azar das 
modalidades afins é o facto de, no primeiro, o jogador 
poder auferir uma vantagem de valor indeterminado, 
em função da “aposta”, que pode multiplicar de uma 
única vez, por forma a que entra num certo “risco”, 
auferindo uma vantagem em proporção não 
controlável por si, enquanto no jogo afim o jogador 
praticamente nada arrisca. A sua “entrada” não se 
reveste da característica da “aposta”, mas apenas do 
“preço” da jogada, que é simples, sem possibilidade de 
ela mesmo multiplicar-se, e o prémio que pode obter é 
fixo e pré-determinado.» (negrito e sublinhado 
nossos). 
 
D. A que acresce o consagrado pela Relação de Lisboa, 
no seu douto Aresto de 14.03.2000 onde se refere 
que, «fundamentalmente, o que caracteriza as 
operações oferecidas ao público são duas coisas 
incompatíveis com o jogo de fortuna ou azar: os 
prémios fixados previamente, como assim, a 
participação, à partida, de um número de pessoas 
indeterminado. Realmente, nos jogos de fortuna ou 
azar, os prémios não são fixados previamente, além 
de que só pode jogar um número determinado de 
pessoas, de cada vez» (negrito e sublinhado nossos). 
 
E. De modo que, o elemento balizador corporiza-se no 
facto de nas modalidades afins, existirem um ou vários 
prémios previamente definidos, determinados ou 
“oferecidos”, enquanto nos jogos de fortuna ou azar, 
em antinomia, não tem de haver, e em regra não há, 
um prémio fixado. (cf. Douto Acórdão da Relação de 
Évora de 06/11/90, in CJ., XV, T.V, p. 277), pelo que, 
é de afirmar que, no caso sub judice não estamos 
perante um qualquer jogo de fortuna ou azar, mas 
sim, perante uma modalidade afim desses jogos de 
fortuna ou azar, pois, os prémios a atribuir estavam 
previamente fixados e o número de jogadores podia 
ser indeterminado, não relevando, de forma alguma, o 
facto de poderem, ou não, ser atribuídos prémios em 
dinheiro (sendo certo que tal facto nem resulta 
devidamente comprovado nos presentes autos) para 
que se conclua estarmos perante um jogo de fortuna 
ou azar e já não perante uma modalidade afim desses 
jogos de fortuna ou azar. 
 
F. Além do que, os jogos desenvolvidos pelo material 
em causa serão sempre de ser considerados como 
“operação” no sentido que a essa expressão é 
atribuída na nossa Jurisprudência, pois que, têm 
sempre uma vida útil limitada, uma vez que se 
encontra limitada pelo número de apostas possíveis, 
limitada ao número de senhas existentes, bem como, 
se encontra limitada pelo número de prémios a 
atribuir, que, como referido, se encontram 
previamente definidos. 

G. A que sempre acresce o facto de não existir uma 
qualquer definição legal do que será de entender por 
“operações oferecidas ao público”, e bem assim, o 
facto de o material apreendido não se destinar a ser 
colocado num qualquer estabelecimento onde o 
público se dirigia para a prática desses jogos, mas 
sim, num local onde o público se dirigia no intuito de 
consumir os produtos aí disponibilizados, sendo depois 
confrontado com a “oferta” desses mesmos jogos. 
 
H. Haverá, por isso, que se atender a toda uma série 
de Jurisprudência, onde se inserem os doutos Arestos 
desta Relação do Porto de 14.07.1999 e 28.03.2001, e 
da Relação de Lisboa de 08.10.1996, sendo de concluir 
que, “in casu”, estaremos perante jogos com todas as 
características referidas no n.º 1 e n.º 2 do art. 159º 
do D.L. 422/89, com a redacção que lhe foi dada pelo 
D.L. 10/95, de 19 de Janeiro, sendo que tal jogo 
sempre deveriam ser classificado como jogo de rifas. 
 
I. Não sendo, naturalmente, de descurar a 
Jurisprudência mais recente, onde se inserem os 
doutos arestos da Relação de Lisboa de 26.10.2005 e 
05.04.2006, da Relação de Évora de 23.05.2006 e 
11.07.2006, e desta Relação do Porto de 21/11/2007 
(proferido pela1ª Secção no âmbito do Proc. n.º 
4144/07-1) o que sempre permitirá afirmar estarmos 
claramente perante uma situação que não se poderá 
enquadrar na previsão do art. 108º do D.L. 422/89, de 
02 de Dezembro, pois que, ainda que a esperança de 
ganho resida única e exclusivamente na sorte, de 
forma alguma o material apreendido desenvolve um 
qualquer tipo de jogo tipificado na lei como sendo de 
fortuna ou azar. 
 
J. Assim, e uma vez que no caso concreto não 
estamos perante um qualquer jogo de fortuna ou azar, 
conforme descritos no art. 4º do diploma legal supra 
referido, até porque, não se verifica em tais jogos uma 
qualquer potencialidade de viciação, que se entende 
ser o critério a considerar para a determinação do 
conceito de jogo de fortuna ou azar, visto que, pelas 
suas características, a sua utilização é sempre 
imediata e instantânea, esgotando-se a cada “jogada”, 
não se propiciando de forma alguma a que o seu 
utilizador se sinta preso, com a ânsia de por 
novamente em jogo a sua sorte, pois, não é de forma 
alguma possível uma qualquer duplicação de apostas, 
ou mesmo fazer depender o prémio a receber do 
montante efectivamente gasto, será de concluir que 
nunca a conduta do ora Recorrente poderia ser 
criminalmente punível, pois que, não estaríamos 
perante um qualquer crime de exploração ilícita de 
jogo, mas sim já, perante uma mera contra-
ordenação. 
 
K. Além de tudo o exposto, sempre será de referir a 
posição muito recentemente explanada pelo Egrégio 
Supremo Tribunal de Justiça, no seu douto Aresto de 
28.11.2007 (proferido no Proc. n.º 3186/07-3), 
relativamente ao correcto enquadramento jurídico a 
dar a material similar ao aqui em causa, no sentido de 
se poder determinar se o mesmo apresentava “uma 
ligação instrumental directa, imediata e inequívoca 
(«caracterizadamente») entre o «material e 
utensílios» e a prática de jogos de fortuna ou azar”, 
pois que, a infracção penal em apreço, nesse douto 
Aresto, art. 115º, assim o exigia, como elemento 
essencial. 
 
L. Nesse douto Acórdão, após uma análise rigorosa do 
que será de ter, ou não, por jogo de fortuna ou azar, e 
na aplicação das disposições legais ao caso concreto, 
dispõe o Supremo Tribunal de Justiça: «Verifica-se, 
assim, que os jogos que as referidas máquinas 
proporcionavam, embora os resultados dependessem 
da sorte e não da perícia do utilizador, não 
exploravam temas próprios dos jogos de fortuna ou 
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azar, nem pagavam directamente prémios em fichas 
ou moedas. Faltam, deste modo, as características 
essenciais que permitam qualificar um jogo como 
sendo de fortuna ou azar, nos termos descritos e 
definidos no artigo 4º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 
422/89, de 2 de Dezembro. Tanto basta para que as 
referidas máquinas não possam ser consideradas 
como «material ou utensílios» «caracterizadamente» 
destinados à prática de jogos de fortuna ou azar.» 
(negrito e sublinhado nossos). 
 
M. Pelo que, concluiu, relativamente aos jogos aí em 
causa (em tudo similares aos ora em apreço) «As 
características e os elementos dos jogos 
proporcionados revertem antes para as modalidades 
afins referidas no artigo 159º do referido diploma; no 
rigor, constituem uma espécie de sorteio por meio de 
rifas ou tômbolas mecânicas com o sentido e a 
natureza de modalidades afins de jogos de fortuna ou 
azar. Mesmo a circunstância de no jogo “Titanic” os 
prémios serem em dinheiro ou em coisas com valor 
económico, não lhe retira a natureza de modalidade 
afim, uma vez que a atribuição de prémios em 
dinheiro, por si só, se não é permitida nos termos do 
artigo 161º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 422/89, também 
não integra a específica configuração em que está 
definido o pagamento de prémios (pagamento directo 
em fichas ou moedas) nos jogos de fortuna ou azar. 
Os factos provados não integram, pois, o crime p. no 
art. 115º do Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de 
Dezembro. O recurso merece, assim, provimento.» 
(negrito e sublinhado nossos). 
 
N. De modo que, atento tudo o exposto, e 
principalmente, a posição do Egrégio Supremo 
Tribunal de Justiça, explanada no Acórdão supra 
referido (de realçar ser este o único Acórdão do STJ 
que nestes últimos anos se debruça sobre tal matéria, 
atenta a especificidade e as molduras penais aplicáveis 
à mesma), está em crer o Recorrente que será de 
concluir que todo o material apreendido cuja 
disponibilidade/exploração lhe foi atribuída no douto 
Acórdão recorrido deverá ser considerado como 
servindo para a disponibilização/prática das 
denominadas modalidades afins dos jogos de fortuna 
ou azar, impondo-se, por isso, a sua absolvição do 
crime de exploração de jogo, p. ep. Pelo art. 108º do 
D.L. n.º 422/89, de 02 de Dezembro, com a redacção 
dada pelo D.L. n.º 10/95 de 19 de Janeiro, pelo qual 
foi condenado. 
 
O. O douto Acórdão recorrido violou os artigos 1º, 3º, 
4º, 108º, 159º e 163º, todos do D.L. n.º 422/89, de 
02 de Dezembro, com a redacção dada pelo D.L. n.º 
10/95 de 19 de Janeiro. 
 
Nestes termos, nos melhores de direito e com o 
sempre mui douto suprimento de V. Exas., sopesadas 
as conclusões acabadas de exarar, deverá ser dado 
provimento ao presente recurso e, por via disso, ser 
revogada o Acórdão ora recorrido, o qual deverá ser 
substituído por outro que absolva o Recorrente da 
prática do crime pelo qual foi condenado, com o que 
V. Exas. farão, como sempre, inteira e sã JUSTIÇA. 
 
B……….: 
Da decisão proferida sobre a matéria de facto  
1. Analisado atentamente o douto acórdão recorrido, 
mais concretamente na parte respeitante à 
factualidade dada como provada no que se refere ao 
ora Recorrente, é para nós liquido que no mesmo se 
conclui para além da prova produzida, ou, para além 
do que essa mesma prova permitiria, com toda a 
segurança necessária, concluir, sendo que, entende o 
Recorrente que, na decorrência da produção de prova 
em audiência de discussão e julgamento não se 
vislumbraram factos probatórios suficientes e 
concretos que permitissem dar como provada a 

factualidade apurada que fundamentou o Acórdão ora 
recorrido no que concerne ao crime de falsificação de 
documento que lhe é imputado. 
 
2. Não obstante todos os louváveis esforços, o 
Digníssimo Tribunal “a quo” não avaliou correctamente 
a prova produzida, tendo, por conseguinte, decidido de 
forma errónea no que se refere à matéria de facto, o 
que prejudicou a sua decisão final, pois que, 
confrontada a prova produzida em juízo, e bem assim, 
aquela que nos termos do disposto no art. 355º do 
C.P.Penal poderia o Digníssimo Tribunal “a quo” 
valorar, denota-se que a análise crítica da mesma 
jamais permitiria uma decisão condenatória segura 
quanto à imputação ao aqui Recorrente do crime de 
falsificação de documento, p. e p. pelo art. 256º, n.º 
1, al. a), do Código Penal. 
 
3. Pelo presente, o Recorrente impugna a decisão 
proferida sobre a matéria de facto, designadamente, 
no que respeita ao preenchimento do elemento 
subjectivo do crime de falsificação de documento a si 
imputado, pelo que, em observância ao dispositivo 
legal aplicável – art. 412º, n.º 3, al. a), do C.P.Penal -, 
desde já se remete para a especificação dos pontos de 
facto que considera incorrectamente julgados, que 
supra, em sede de motivação do presente recurso, 
integralmente transcreveu, e que, em súmula, se 
reconduzem à matéria factual respeitante ao 
preenchimento dos elementos subjectivos do crime de 
falsificação de documento por parte do aqui 
Recorrente, 
 
4. E bem assim, em observância do preceituado no 
mesmo art. 412º do C.P.Penal, no n.º 3, al. b, e no n.º 
4, por estarem em causa provas gravadas, especifica, 
por referência ao consignado nas respectivas actas de 
audiência de julgamento, “nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 364º”, as provas que impõem decisão 
diversa no que a tais pontos concerne, pelo que, nessa 
sequência, desde já se indicam os depoimentos das 
testemunhas que se têm por relevantes: 
5. Q………., Major de Infantaria da GNR, que, 
resumidamente, referiu nas suas declarações – 
audíveis de “rotações 0784 do lado A a 1840 do B do 
registo fonográfico n.º 2” (cf. acta de audiência de 
julgamento do dia 11.09.2007) -, ter a sensação de 
que o jogo “Bacalhau, Cobaia, Cabrito” estaria 
legalmente em circulação aquando da apreensão que 
levou a efeito; 
6. S………., Cabo da GNR BF, que, resumidamente, 
referiu nas suas declarações – audíveis de “rotações 
1858 a 2127 do B do registo fonográfico n.º 2” (cf.. 
acta de audiência de julgamento do dia 11.09.2007) -, 
a apreensão de cartazes e fotolitos, que serviam para 
reproduzir as autorizações do Governo Civil, em 
instalações de uma gráfica que em nada se 
relacionaria com nenhum dos arguidos; 
7. T………., agente da PSP de Rio Tinto, que, 
resumidamente, nas suas declarações – audíveis de 
“rotações 0737 a 2061 do lado B do registo 
fonográfico n.º 7” (cf.. acta de audiência de 
julgamento do dia 12.09.2007) -, afirmou ter visto 
“quase todos os dias” o co-arguido C………. a trabalhar 
para o aqui Recorrente numa garagem da Rua ………. a 
fazer expositores, mas que, nenhum desses 
expositores teria uma qualquer referência às referidas 
autorizações do Governo Civil, e tão pouco, teriam 
impressos a designação “U………., Lda.”; 
8. V………., antigo presidente da Direcção do “W……….”, 
entre 1989 e 2006, que, resumidamente, nas suas 
declarações – audíveis de “rotações 0110 a 2038 do 
lado A, do registo fonográfico n.º 11” (cf.. acta de 
audiência de julgamento do dia 13.09.2007) -, 
esclareceu ter sido o clube a requerer a autorização 
junto do Governo Civil do Porto para a sorteio 
realizado, não fazendo qualquer referência à 
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intervenção do aqui Recorrente nesse processo de 
autorização; 
9. X………., Sargento-Ajudante da GNR BF, que, 
resumidamente, referiu nas suas declarações – 
audíveis de “rotações 0005 a 1930 do lado A do 
registo fonográfico n.º 12” (cf.. acta de audiência de 
julgamento do dia 14.09.2007) -, que apreendeu 
material relacionado com jogo de “rifas”, mas que 
naquele local era feito, apenas e só, o armazenamento 
desse material, não referindo, em momento algum, 
uma qualquer produção de qualquer material; 
10. Y………., antiga sócia-gerente da fábrica de 
chocolates “Z……….”, que, resumidamente, referiu nas 
suas declarações – audíveis de “rotações 1955 do lado 
A, a 1626 do lado B do registo fonográfico n.º 12” (cf.. 
acta de audiência de julgamento do dia 14.09.2007) -, 
não ter o aqui Recorrente tido qualquer intervenção no 
sorteio realizado pela sua antiga firma, nunca tendo 
sido contactada por qualquer dos arguidos para a 
realização do sorteio em causa. 
 
11. No modesto entendimento do Recorrente, nunca o 
Tribunal “a quo” poderia ter concluído como concluiu 
relativamente aos pontos de facto supra referidos, 
com base na motivação em que o fez, porque, da 
análise de toda a prova produzida e utilizada pelo 
Digníssimo Tribunal “a quo” para formar a sua 
convicção, de forma alguma resulta haver sido o aqui 
Recorrente quem deu ordem de impressão das 
referidas autorizações, ou quem procedeu à produção 
do material apreendido, nem tão pouco, que agiu com 
consciência da ilicitude da sua conduta com o 
propósito de enganar terceiros. 
 
12. Até porque, não houve um único depoimento que 
tivesse assegurado ao Tribunal que o aqui Recorrente 
tivesse dado uma qualquer indicação no sentido supra 
exposto, ou que haja o mesmo sido responsável pela 
produção de qualquer um do material que na sua 
posse foi apreendido, sendo que, pelo contrário, 
algumas foram as referências ao facto de o material 
não ser produzido pelo Recorrente, tendo, inclusive, 
sido referida a existência de fotolitos com as 
designações em causa em instalações que em nada se 
relacionavam com a actividade do mesmo Recorrente. 
 
13. Na verdade, toda a prova produzida apenas 
permitiria concluir a disponibilidade do Recorrente do 
material que na sua posse foi apreendido, nada sendo 
de concluir no que se refere à sua origem ou 
produção, sendo que, no mais, nada esclareceram as 
testemunhas ouvidas em sede de audiência de 
discussão e julgamento, como se processaria essa 
produção, designadamente, em que momento seriam 
apostos os referidos dísticos, e se, o eram com o 
consentimento/conhecimento do aqui Recorrente. 
 
14. Pese embora se reconheça a admissibilidade da 
convicção do Tribunal escudada tão somente no 
princípio da livre apreciação da prova, a verdade é 
que, tal princípio não pode confundir-se com 
arbitrariedade, dado que, a matéria fáctica, porque 
sindicável, deve ter suporte probatório, sendo que, in 
casu, constata-se que o Digníssimo Tribunal “a quo” 
retira do facto de haver sido apreendido ao Recorrente 
diverso material onde constavam as ditas referências e 
dísticos do Governo Civil, e bem assim, as suas 
relações pessoais/comerciais com as entidades supra 
referidas, uma conclusão incoerente e arbitrária, pois 
que, sem qualquer outra base de apoio, teve 
imediatamente o aqui Recorrente como responsável 
pela produção de tal material. 
 
15. Usando um processo lógico e invocando as 
propaladas regras da experiência comum, desses 
factos nunca se poderia retirar tal conclusão, nem tão 
pouco ter por assentes os factos vertidos pelo 
Digníssimo Tribunal “a quo” no seu douto Acórdão ora 

recorrido a que supra se fez referência e que pelo 
presente recurso se impugnam, pois que, nenhuma 
das testemunhas foi capaz de afirmar que o 
Recorrente se dedicasse à produção de material de 
jogo, antes sim, afirmaram algumas das testemunhas, 
como supra se refere, que o Recorrente se dedicava 
apenas ao armazenamento desse mesmo material. 
 
16. De modo que, atento tudo o exposto, e após 
correcta valoração dos depoimentos das testemunhas 
supra mencionadas, e bem assim, de toda a restante 
prova produzida, não podendo resultar provada uma 
qualquer intervenção por parte do Recorrente na 
feitura dos cartazes apreendidos, onde constavam as 
menções e dísticos relativos à autorização do Governo 
Civil, sempre será de concluir pela absolvição do 
mesmo no que concerne ao crime de falsificação de 
documento, p. e p. pelo art. 256º, n.º 1, al. a), do 
Código Penal, por não verificarem preenchidos os 
elementos subjectivos desse tipo de crime no que à 
pessoa do Recorrente diz respeito. 
 
Da qualificação jurídica do material apreendido 
17. Atendendo a toda uma série de Jurisprudência, 
onde se insere o muito recente Acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça, de 28.11.2007 (proferido no Proc. 
n.º 3186/07-3), que vem entendendo material e 
máquinas similares às apreendidas ao Recorrente, 
como desenvolvendo jogos que assumem a natureza 
de modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar, e 
já não dos próprios jogos de fortuna ou azar em si 
mesmos, permite-se o Recorrente discordar com o 
enquadramento jurídico efectuado pelo Digníssimo 
Tribunal “a quo”, no que se refere ao material que lhe 
foi apreendido, até porque, se limitou esse mesmo 
Tribunal a enumerar uma série de critérios 
delimitativos dos conceitos de fortuna ou azar e 
modalidades afins, sem que, no entanto, haja optado 
claramente por um qualquer desses critérios por si 
vertidos. 
 
18. A distinção entre jogos de fortuna ou azar e 
modalidades afins desses jogos não poderá colher no 
factor ou critério da aleatoriedade do resultado, 
porquanto, tanto uns como as outras perfilham dessa 
mesma aleatoriedade, devendo, ao invés, atender-se 
aos diversos critérios presentes na nossa 
Jurisprudência, sendo que, todos os mais recentes, 
sempre impedem que se chegue a conclusão similar à 
que chegou o Digníssimo Tribunal “a quo”, como seja, 
o entendimento expresso no Acórdão desta Relação, 
de 26.04.2000, segundo o qual a linha de fronteira 
entre estas figuras jurídicas estaria demarcada pelo 
simples facto de, nas modalidades afins, as 
promotoras oferecerem os jogos ao público, enquanto 
que nos jogos de fortuna ou azar elas se limitam a 
colocá-los em estabelecimentos, aos quais o público se 
dirige para os praticar. 
 
19. Mais, entendeu este Venerando Tribunal da 
Relação do Porto, no seu douto Aresto de 14.07.1999, 
proferido no Proc. 9910385 – acessível in www.dgsi.pt 
- que «O que distingue o jogo de fortuna ou azar das 
modalidades afins é o facto de, no primeiro, o jogador 
poder auferir uma vantagem de valor indeterminado, 
em função da “aposta”, que pode multiplicar de uma 
única vez, por forma a que entra num certo “risco”, 
auferindo uma vantagem em proporção não 
controlável por si, enquanto no jogo afim o jogador 
praticamente nada arrisca. A sua “entrada” não se 
reveste da característica da “aposta”, mas apenas do 
“preço” da jogada, que é simples, sem possibilidade de 
ela mesmo multiplicar-se, e o prémio que pode obter é 
fixo e pré-determinado.» (negrito e sublinhado 
nossos). 
 
20. A que acresce o consagrado pela Relação de 
Lisboa, no seu douto Aresto de 14.03.2000 onde se 
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refere que, «fundamentalmente, o que caracteriza as 
operações oferecidas ao público são duas coisas 
incompatíveis com o jogo de fortuna ou azar: os 
prémios fixados previamente, como assim, a 
participação, à partida, de um número de pessoas 
indeterminado. Realmente, nos jogos de fortuna ou 
azar, os prémios não são fixados previamente, além 
de que só pode jogar um número determinado de 
pessoas, de cada vez» (negrito e sublinhado nossos). 
 
21. De modo que, o elemento balizador corporiza-se 
no facto de nas modalidades afins, existirem um ou 
vários prémios previamente definidos, determinados 
ou “oferecidos”, enquanto nos jogos de fortuna ou 
azar, em antinomia, não tem de haver, e em regra 
não há, um prémio fixado. (cf.. Douto Acórdão da 
Relação de Évora de 06/11/90, in CJ., XV, T.V, p.. 
277), pelo que, é de afirmar que, no caso sub judice 
não estamos perante um qualquer jogo de fortuna ou 
azar, mas sim, perante uma modalidade afim desses 
jogos de fortuna ou azar, pois, os prémios a atribuir 
estavam previamente fixados e o número de 
jogadores podia ser indeterminado, não relevando, de 
forma alguma, o facto de poderem, ou não, ser 
atribuídos prémios em dinheiro para que se conclua 
estarmos perante um jogo de fortuna ou azar e já não 
perante uma modalidade afim desses jogos de fortuna 
ou azar. 
 
22. Além do que, os jogos desenvolvidos pelo material 
apreendido serão sempre de ser considerados como 
“operação” no sentido que a essa expressão é 
atribuída na nossa Jurisprudência, pois que, têm 
sempre uma vida útil limitada, uma vez que se 
encontra limitada pelo número de apostas possíveis, 
limitada ao número de senhas existentes, bem como, 
se encontra limitada pelo número de prémios a 
atribuir, que, como referido, se encontram 
previamente definidos. 
 
23. A que sempre acresce o facto de não existir uma 
qualquer definição legal do que será de entender por 
“operações oferecidas ao público”, e bem assim, o 
facto de o material apreendido não se destinar a ser 
colocado num qualquer estabelecimento onde o 
público se dirigia para a prática desses jogos, mas 
sim, num local onde o público se dirigia no intuito de 
consumir os produtos aí disponibilizados, sendo depois 
confrontado com a “oferta” desses mesmos jogos. 
 
24. Haverá, por isso, que se atender a toda uma série 
de Jurisprudência, onde se inserem os doutos Arestos 
desta Relação do Porto de 14.07.1999 e 28.03.2001, e 
da Relação de Lisboa de 08.10.1996, sendo de concluir 
que, “in casu”, estaremos perante jogos com todas as 
características referidas no n.º 1 e n.º 2 do art. 159º 
do D.L. 422/89, com a redacção que lhe foi dada pelo 
D.L. 10/95, de 19 de Janeiro, sendo que tal jogo 
sempre deveriam ser classificado como jogo de rifas. 
 
25. Não sendo, naturalmente, de descurar a 
Jurisprudência mais recente, onde se inserem os 
doutos arestos da Relação de Lisboa de 26.10.2005 e 
05.04.2006, e da Relação de Évora de 23.05.2006 e 
11.07.2006, o que sempre permitirá afirmar estarmos 
claramente perante uma situação que não se poderá 
enquadrar na previsão do art. 115º do D.L. 422/89, de 
02 de Dezembro, pois que, ainda que a esperança de 
ganho resida única e exclusivamente na sorte, de 
forma alguma o material apreendido nestes autos 
desenvolve um qualquer tipo de jogo tipificado na lei 
como sendo de fortuna ou azar. 
 
26. Assim, e uma vez que no caso concreto não 
estamos perante um qualquer jogo de fortuna ou azar, 
conforme descritos no art. 4º do diploma legal supra 
referido, até porque, não se verifica em tais jogos uma 
qualquer potencialidade de viciação, que se entende 

ser o critério a considerar para a determinação do 
conceito de jogo de fortuna ou azar, visto que, pelas 
suas características, a sua utilização é sempre 
imediata e instantânea, esgotando-se a cada “jogada”, 
não se propiciando de forma alguma a que o seu 
utilizador se sinta preso, com a ânsia de por 
novamente em jogo a sua sorte, pois, não é de forma 
alguma possível uma qualquer duplicação de apostas, 
ou mesmo fazer depender o prémio a receber do 
montante efectivamente gasto, será de concluir que 
nunca a conduta do ora Recorrente poderia ser 
criminalmente punível, pois que, não estaríamos 
perante um qualquer crime de exploração ilícita de 
jogo, mas sim já, perante uma mera contra-
ordenação. 
 
27. Além de tudo o exposto, sempre será de referir a 
posição muito recentemente explanada pelo Egrégio 
Supremo Tribunal de Justiça, no seu douto Aresto de 
28.11.2007 (proferido no Proc. n.º 3186/07-3), 
relativamente ao correcto enquadramento jurídico a 
dar a material similar ao apreendido ao ora 
Recorrente, no sentido de se poder determinar, como 
no caso presente, se o mesmo apresentava “uma 
ligação instrumental directa, imediata e inequívoca 
(«caracterizadamente») entre o «material e 
utensílios» e a prática de jogos de fortuna ou azar”, 
pois que, a infracção penal em apreço, nesse douto 
Aresto e nos presentes autos, art. 115º, assim o 
exigia, como elemento essencial. 
 
28. Nesse douto Acórdão, após uma análise rigorosa 
do que será de ter, ou não, por jogo de fortuna ou 
azar, e na aplicação das disposições legais ao caso 
concreto, dispõe o Supremo Tribunal de Justiça: 
«Verifica-se, assim, que os jogos que as referidas 
máquinas proporcionavam, embora os resultados 
dependessem da sorte e não da perícia do utilizador, 
não exploravam temas próprios dos jogos de fortuna 
ou azar, nem pagavam directamente prémios em 
fichas ou moedas. Faltam, deste modo, as 
características essenciais que permitam qualificar um 
jogo como sendo de fortuna ou azar, nos termos 
descritos e definidos no artigo 4º, n.º 1 do Decreto-Lei 
n.º 422/89, de 2 de Dezembro. Tanto basta para que 
as referidas máquinas não possam ser consideradas 
como «material ou utensílios» «caracterizadamente» 
destinados à prática de jogos de fortuna ou azar.» 
(negrito e sublinhado nossos). 
 
29. Pelo que, concluiu, relativamente aos jogos aí em 
causa: «As características e os elementos dos jogos 
proporcionados revertem antes para as modalidades 
afins referidas no artigo 159º do referido diploma; no 
rigor, constituem uma espécie de sorteio por meio de 
rifas ou tômbolas mecânicas com o sentido e a 
natureza de modalidades afins de jogos de fortuna ou 
azar. Mesmo a circunstância de no jogo “Titanic” os 
prémios serem em dinheiro ou em coisas com valor 
económico, não lhe retira a natureza de modalidade 
afim, uma vez que a atribuição de prémios em 
dinheiro, por si só, se não é permitida nos termos do 
artigo 161º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 422/89, também 
não integra a específica configuração em que está 
definido o pagamento de prémios (pagamento directo 
em fichas ou moedas) nos jogos de fortuna ou azar. 
Os factos provados não integram, pois, o crime p. no 
art. 115º do Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de 
Dezembro. O recurso merece, assim, provimento.» 
(negrito e sublinhado nossos). 
 
30. De modo que, atento tudo o exposto, e 
principalmente, a posição do Egrégio Supremo 
Tribunal de Justiça, explanada no Acórdão supra 
referido (de realçar ser este o único Acórdão do STJ 
que nestes últimos anos se debruça sobre tal matéria, 
atenta a especificidade e as molduras penais aplicáveis 
à mesma), está em crer o Recorrente que será de 
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concluir que todo o material que lhe foi apreendido nos 
presentes autos deverá ser considerado como servindo 
para a disponibilização/prática das denominadas 
modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar, 
impondo-se, por isso, a sua absolvição do crime de 
“material de jogo” pelo qual foi condenado. 
 
Sem prescindir, da (não) suspensão da execução da 
pena de prisão aplicada ao arguido/recorrente 
31. Sem conceder em tudo quanto foi supra exposto, 
importa referir que, de forma alguma, pode o 
Recorrente concordar com o facto de o Digníssimo 
Tribunal “a quo” não haver suspendido, na sua 
execução, a pena de prisão que aplicou ao Recorrente, 
pois que, o poderia, e deveria, ter feito, nos termos do 
disposto no art. 50º do C. Penal. 
 
32. Sendo certo que, muito menos será de proceder a 
justificativa dada por esse mesmo Tribunal para a não 
aplicação do instituto da suspensão da execução da 
pena de prisão, uma vez que se limitou a referir que 
“em relação ao arguido B………., nada permite concluir 
que a simples censura do facto e a ameaça da prisão 
realizam de forma adequada e suficiente as finalidades 
da punição”, pois, segundo esse mesmo Tribunal, 
“basta ver o seu passado – do ora Recorrente -, as 
condenações já sofridas, mesmo anteriormente as 
estes factos e em pena de prisão pelos visto 
inutilmente suspensa, para se concluir que o mesmo 
foi de todo indiferente às simples ameaças”. 
 
33. Ora, com todo o devido e merecido respeito, não 
se compreende de todo o raciocínio legal do 
Digníssimo Tribunal “a quo”, pois que, se limitou o 
mesmo a valorar contra o aqui Recorrente as 
condenações anteriormente sofridas pelo mesmo, não 
relevando, da forma legalmente exigível, os 
pressupostos atinentes a uma eventual suspensão da 
execução da pena de prisão em que o arguido foi 
condenado, tal qual as prevê o art. 50º do C. Penal, 
pelo que, no caso presente, se impõe uma análise 
concreta da verificação dos mesmos. 
 
34. Posto isto, apraz dizer que, efectivamente, no caso 
concreto, verificam-se todos e quaisquer pressupostos 
dos quais a lei penal faz depender a suspensão da 
execução da pena de prisão, pelo que, à pena aplicada 
ao ora Recorrente sempre deverá ser aplicado o 
instituto da suspensão da execução das penas, tal qual 
o prevê o art. 50º e ss. do C. Penal, 
 
35. Pois que, encontra-se o ora Recorrente 
completamente inserido em termos sociais, 
profissionais e familiares, conforme, aliás, bem resulta 
do douto Acórdão recorrido, onde se refere que o 
mesmo é «há quatro anos comerciante de produtos 
alimentares através de “AB………., Lda.”», «tem quatro 
filhos», «coabita com a ex-mulher, comerciante e 
gerente de um “AC……….”, e os quatro filhos, de 21, 
17, 16 e 7 anos de idade, em moradia própria, 
adquirida com recurso a crédito bancário». 
 
36. Além do que, ainda que haja, efectivamente, sido 
condenado por diversas vezes anteriormente pelo 
mesmo tipo de ilícito, certo é que, os últimos factos 
penalmente censuráveis reportam-se já ao ano de 
2002, não lhe sendo conhecidas quaisquer outras 
situações de infracção de lei penal, ou outra, 
resultando daí que, ao contrário do entendido pelo 
Digníssimo Tribunal “a quo”, não foi o Recorrente, de 
modo algum, indiferente às ameaças de prisão a que 
foi sendo sujeito, tendo, ao invés, endireitado a sua 
vida, de modo a prosseguir a mesma de acordo com a 
observância de todo e qualquer preceito legal, o que 
vem fazendo há já mais de 5 (cinco) anos, 
 
37. Pelo que, do exposto, sempre será de concluir que, 
atendendo à personalidade do ora Recorrente e às 

condições da sua vida, e bem assim, à sua conduta 
anterior e posterior aos factos, a simples censura do 
facto e a ameaça de prisão realizam de forma 
adequada, na pessoa do Recorrente, as finalidades da 
punição. 
 
38. Até porque, não se revela de todo aconselhável 
uma qualquer sujeição do Recorrente a uma pena de 
prisão efectiva, pois que, tal a suceder, sempre 
poderá, ao contrário do pretendido pelo legislador, 
aquando da sujeição de um qualquer individuo a uma 
pena de prisão, originar o desviar do Recorrente do 
caminho da legalidade que de há alguns anos a esta 
parte vem adoptando, podendo criar no mesmo um 
sentimento de que afinal não valeu de nada a sua 
reabilitação e adequação social. 
 
39. Ao demais, é de atender a toda uma série de 
douta Jurisprudência, onde se insere, entre outros, o 
douto Aresto do STJ de 01-06-2006, proferido no Proc. 
06P1393 (disponível em www.dgsi.pt), em que bem se 
andou ao decidir pela aplicação da suspensão da 
execução da pena de prisão aplicada ao arguido. 
 
40. De modo que, atento tudo o exposto, é forçoso 
concluir-se que a pena de prisão aplicada ao ora 
Recorrente sempre deveria ter sido suspensa na sua 
execução, nos termos do disposto no art. 50º e ss. do 
C. Penal, 
 
41. Ao assim não decidir, e fundamentalmente, atenta 
a fundamentação com que o fez, violou o Digníssimo 
Tribunal “a quo” o disposto na lei penal, e bem assim, 
os mais elementares princípios constitucionais 
consagrados, interpretando de forma claramente 
inconstitucional o disposto no dito art. 50º do C. Penal, 
ao privar, sem mais considerandos, que não os parcos 
já supra referidos, o ora Recorrente do direito à sua 
liberdade. 
 
42. O douto Acórdão recorrido violou os artigos 1º, 3º, 
4º, 108º, 115º, 159º e 163º, todos do D.L. n.º 
422/89, de 02 de Dezembro, com a redacção dada 
pelo D.L. n.º 10/95 de 19 de Janeiro, bem como os 
artigos 40º, 50º e 256º, n.º 1, al. a), do C.Penal, e 
ainda o disposto no art. 27º, n.º 1 da Constituição da 
República. 
 
Nestes termos, nos melhores de direito e com o 
sempre mui douto suprimento de V. Exas., sopesadas 
as conclusões acabadas de exarar, deverá ser dado 
provimento ao presente recurso e, por via disso, ser 
revogada o Acórdão ora recorrido, o qual deverá ser 
substituído por outro que absolva o Recorrente da 
prática dos crimes pelos quais foi condenado, ou, se 
assim não se entender, que suspenda na sua execução 
a pena de prisão aplicada, nos termos do art. 50º do 
C. Penal, com o que V. Exas. farão, como sempre, 
inteira e sã JUSTIÇA. 
 
O Ministério Público respondeu concluindo pela 
manutenção da decisão recorrida. O Ex.mo Procurador 
Geral Adjunto pronunciou-se pelo parcial provimento, 
do recurso do B………., quanto à pretendida suspensão 
de execução da pena de prisão. 
 
Factos: 
2.1. – Quanto ao primeiro arguido B……….:  
O arguido B………. é sócio e o único Gerente da 
Sociedade denominada “U………., Lda.”, com sede na 
Rua ………., …, em ………. – Gondomar, ficando a 
Sociedade obrigada com a sua assinatura. 
Tal Sociedade tem como fim [segundo o pacto social] 
o comércio por grosso de géneros alimentícios 
(excepto bebidas, café, cacau e chá); vinhos e 
derivados, aguardentes, licores e outras bebidas 
alcoólicas; papel e cartão, artigos de higiene, produtos 
de conservação e limpeza e produtos de beleza.  
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Não obstante tal objectivo, a Sociedade solicitou em 
2/2/1996 ao Governo Civil do Porto a concessão de 
licença para a comercialização de uma colecção de 
cromos sobre animais, denominada “Bacalhau, Cobaia 
e Cabrito”.  
Nos termos do requerimento apresentado, a colecção 
consistia em juntar numa caderneta 200 (duzentos) 
cromos de animais diferentes, sendo que cada pessoa 
que entregasse a caderneta completa receberia de 
imediato uma bola de futebol e ficaria habilitada a um 
sorteio final no qual seriam atribuídos 10 prémios, 
consistindo estes em ciclomotores, aparelhos de TV e 
vídeo e outros, no valor total de Esc. 882.500$00. 
O processo tendente à aprovação da iniciativa em 
causa concluiu-se em 21/02/97, data em que “U………., 
Lda.” deu entrada de novo requerimento, sobre o qual 
recaiu o despacho de deferimento do Sr. Vice-
Governador Civil, emitido com a mesma data, tendo 
sido atribuído à iniciativa o título de Concurso 
Publicitário n.º ../97.  
Tal deferimento foi comunicado, por escrito, à 
Sociedade, através de ofício datado de 28/05/97.  
Nos termos do dito requerimento, a colecção de 
cromos seria vendida entre 01/05/97 e 30/04/98 e o 
sorteio final teria lugar em 10/05/98, sendo atribuídos 
100 (cem) prémios, no valor total de Esc. 
15.090.000$00 (quinze milhões e noventa mil 
escudos), consistindo num apartamento, um 
automóvel, oito ciclomotores, dez bicicletas de 
montanha e oitenta violas acústicas.  
As senhas eram rectângulos de papel fino e sem 
brilho, com impressão de baixa qualidade e na maior 
parte dos casos só com duas cores.  
A autorização emanada do Governo Civil do Porto 
serviu para dar aparência de legalidade à actividade 
desenvolvida pelo arguido, que consistia na venda de 
expositores, bolas, senhas, cartazes, com distribuição 
aleatória de prémios em dinheiro e/ou em espécie.  
Efectivamente, ainda durante o ano de 1996, isto é, 
antes de ser autorizada a comercialização dos cromos 
e a realização do sorteio final, foram efectuadas varias 
apreensões de material distribuído pela empresa do 
arguido e relacionado com o “Bacalhau, Cobaia, 
Cabrito”.  
Assim, em 03/4/96, pelas 21.00 h, no AD………. [cf. 
auto de fls. 4], sito na Rua do mesmo nome, em 
………., Gondomar, do qual era gerente AE………., foram 
apreendidos pela P.S.P: 
- um cartaz rectangular, com o título “GRANDE 
COLECÇÃO BACALHAU, COBAIA, CABRITO”, e os 
dizeres “Série n°. ….” e “…”, tendo duas partes 
divididas em pequenos quadrados, numerados, no 
total de 84, e ainda a indicação dos prémios a atribuir: 
2 – 7500, 5 – 5000, 10 – 1000, 17 – 500, 15- 200 e 
35 – 100 e a menção “Remate Final – 10000 pontos”; 
ao centro tem 10 pequenos quadrados, cada um com 
3 estrelas, que correspondem a prémios extra. No 
cartaz pode também ler-se “autorizado ao abrigo do 
artigo 1247 do D.L. 496/77”; 
- um expositor de plástico, com a parte central 
transparente, contendo um número indeterminado de 
pequenas embalagens de plástico, em forma oval, 
dentro das quais se encontram três senhas (ou rifas), 
em papel, dobradas em três partes. Estas últimas 
contêm o desenho de um animal e um número de três 
dígitos ou o número de série do cartaz (2401) e um 
outro número com quatro dígitos.  
O jogo desenvolve-se da seguinte forma: com a 
introdução de uma moeda de 100$00 na ranhura 
existente no expositor e rodando o manípulo, é 
expelida uma “bola” de plástico dentro da qual se 
encontram três senhas; ao confrontar-se estas com o 
cartaz, duas hipóteses de resultado podem acontecer: 
1ª: o número da senha não coincide com qualquer dos 
existentes no cartaz e, neste caso, o jogador não 
ganha nada.  
2ª: o número da senha coincide com qualquer dos 
existentes no cartaz; então, retira-se o número do 

cartaz pelo picotado, ficando a descoberto um outro 
número que corresponde ao prémio monetário ganho 
pelo jogador, o qual pode ir de 1 bola/ponto (equivale 
a 100$00) ate 50 bolas/pontos (equivale a 5.000$00 
em dinheiro). 
As senhas podiam também ser disponibilizadas em 
pequenos envelopes de papel, acondicionados dentro 
de uma caixa de cartão, sendo que, neste caso, o 
jogador pagava 50$00 por cada envelope com três 
senhas. 
A partir de determinado momento o preço de compra 
das senhas passou para 100$00, sendo o valor dos 
prémios a atribuir situado entre 200$00 e 10.000$00 e 
por vezes até superior. 
Para alem da designação “Bacalhau, Cobaia, Cabrito”, 
havia várias outras, sendo que o material de jogo era 
idêntico, apenas exibindo aspecto gráfico diferente.  
Assim, foram apreendidos cartazes com os seguintes 
títulos: “BOLA BRANCA”, “BOMBAS DA ESTRADA”, 
“BACALHAU MISTO FRUTA”, “BACALHAU MISTO 
ESPECIAL“ “VITAMINA B”, “BIG BEN”, CRAQUES DA 
BOLA”, “NOVO MILLENIUM”, “LIGA DOS MILHÕES”, 
“TORPEDO”, “SELVAGENS”, “JARDIM ZOOLÓGICO”, 
“REI LEÃO”, “EUROPEU VITAMINA”, “EUROPEU 
LARANJA”, “EUROPEU PORTUGAL”, “ATLETIC 
ESTRELAS”, “GOLF ESTRELAS”, “LEI DA SELVA”, “SÓ 
CHOCOLATES BRANCO”, “CICLISMO”, “PLAYBOY”, 
“TURBO MISTO”, MÁQUINA MISTA”, “WEEKEND”, 
“CAMPEOES 94/95”, “INTERNACIONAL BANDEIRAS”, 
etc.  
A actividade do arguido B………. não se limitava à 
comarca de Gondomar, tendo sido encontrados e 
apreendidos materiais idênticos em vários pontos do 
País provenientes de “U………., Ldª.”.  
Assim, além da apreensão no AD………., foi ainda 
encontrado e apreendido material de jogo, consistindo 
geralmente em um expositor contendo cápsulas de 
plástico, tendo cada uma destas, três senhas e um 
cartaz com rectângulos numerados e plano de 
prémios, nos seguintes locais e datas: 
- 15/11/96 - Restaurante “AF……….” - ………. - Peso da 
Régua; 
- 07/03/97 - Café “AG……….” - R. ………., … - ………. - 
Valongo; 
- 24/04/97 - Cafetaria “AH……….” – ………., ….., Porto; 
- 30/05/97 - Café “AI……….” - Rua ………. - ………., 
Freixo de Espada à Cinta 
- 25/07/97 – Café “AJ……….” – ………. – ………., Freixo 
de Espada à Cinta; 
- 06/11/97 – AK………. – ………., … – Porto; 
- 15/05/98 – Café “AL……….” – Rua ………., .. e 
AM………. - ………., ambos em ………. – Gondomar; 
- 02/06/98 - Café “AN……..” – ………., … – ………. – 
Gondomar; 
- 03/06/98 - Café “AO……….” - R. ………., … – ………., 
Gondomar; 
- 19/06/98 - Café Snack-bar “AP……….” – ………. – 
………., Santa Comba Dão; 
- 09/07/98 - Café “AQ……….” – ………. – ………., Tomar; 
- 19/09/98 - Café “AS……….”, no lugar do mesmo 
nome – ………., Guimarães; 
- 07/10/98 – Numa viatura automóvel de matrícula ..-
..-BV, em ………., Macedo de Cavaleiros; 
- 21/06/99 – Café “AT……….”, ………., … – ………. – 
Gondomar; 
- 26/06/99 – Salão de Chá “AU……….” – Rua ………., … 
– ………. – Gondomar; 
- 17/06/99 – Café “AV……….” – Rua ………., … – ………. – 
Gondomar; 
- 01/07/99 – Café “AW……….” – Rua ………., .. – ………. 
– Gondomar; 
- 03/08/99 – Café “AX……….” – ………. – Ílhavo; 
- 29/08/99 – Café “AY……….” – ………. – Ferreira do 
Zêzere; 
- 20/09/99 - Café “P……….” – R. ………. – ………. – 
Gondomar; 
- 24/09/99 – AZ……… – ………., s/ n° - ………. - 
Gondomar; 
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- 09/11/99 – Café “BA……….” – R. ………., … – ………. – 
Gondomar; 
- 04/12/99 – Café “BB……….” – ………., …. – ………. – 
Gondomar; 
- 10/05/2000 – Numa viatura automóvel de matricula 
..-..-NE – saída da Auto-estrada A3 – ………. – V. N. 
Famalicão; 
- 13/6/2000 – Café “BC……….” – R. ………., . – 
Bragança. 
Em todas estas apreensões se verificou que o diverso 
material relacionado com o jogo era proveniente dos 
“U………., Lda.” ou da “BD………., Lda.”, sendo que esta 
última nunca existiu.  
Nas ditas facturas era mencionado um número de 
telefone não atribuído e um número de contribuinte 
inválido. 
Em 26/05/2000, foi apreendido o material que era 
transportado no veiculo Toyota ………., de cor azul, 
matrícula ..-..-HE, registada em nome de “U………., 
Lda.” e que consistia em: 
- 4 placards contendo diversos objectos (miniaturas de 
automóveis, bolas de futebol, relógios, isqueiros, 
etc.);  
- 12 cartazes com o título “Atletic Estrelas”;  
- 1 cartaz com o título “Golf Estrelas”;  
- 2 cartazes com o título “Rei Leão”; 
- 2 cartazes com o título “Lei da Selva”; 
- 200 cadernetas com o título “Lei da Selva”;  
- 4 sacos contendo, cada um, 1950 cápsulas plásticas 
com senhas, sendo que as correspondentes aos 
prémios maiores se encontravam separadas;  
-13 caixas contendo isqueiros, relógios e cartões com 
números destacáveis. 
Em 16/06/2000, tal viatura voltou a ser interceptada 
pela P.S.P., tendo sido apreendida a seguinte 
mercadoria nela transportada:  
- 21 sacos contendo cápsulas plásticas com senhas, 
sendo que em cada saco estavam separadas as dez 
senhas correspondentes aos prémios maiores;  
- 15 placards contendo diversos objectos (relógios, 
isqueiros, brinquedos, porta-chaves, etc.)  
- 6 cartazes com o título “Selvagens”;  
- 5 cartazes com o título “Jardim Zoológico”;  
- 10 cartazes com o título “Rei Leão”;  
- 4 cartazes com o título “Europeu Vitamina”;  
- 6 cartazes com o título “Europeu Laranja”;  
- 6 cartazes com o título “Europeu Portugal”;  
Quando as senhas eram vendidas em caixas de cartão, 
as senhas com os números correspondentes aos 
prémios maiores eram colocadas dentro de um 
envelope, e este por sua vez colado na parte inferior 
da tampa da caixa. 
Actuando dessa forma [colocação das senhas relativas 
aos maiores prémios em separado] o arguido B………. 
possibilitava às pessoas que nos vários 
estabelecimentos ou outros locais as ofereciam a 
terceiros a manipulação do jogo, manipulação esta 
concretizada designadamente na impossibilidade de 
obtenção dos maiores prémios pelos compradores das 
senhas, sendo tais prémios atribuídos apenas quando 
e a quem essas pessoas quisessem.  
Relativamente aos prémios em dinheiro, o arguido 
B………. estava consciente da ilegalidade de tal 
procedimento.  
O arguido mandou imprimir dísticos com os dizeres 
“Colecção legalizada e autorizada a nível nacional pelo 
Governo Civil do Porto, a qual atribuiu a designação de 
concurso publicitário ../97, em 21/02/97”, e também “ 
Atenção: Esta colecção, com sorteio a nível nacional, 
foi autorizada pelo Governo Civil do Porto conforme o 
Decreto de Lei n° 422/89, de 02/12/89, alterado pelo 
Decreto de Lei n° 10/95, de 19/01/95, sob o n° 
66/2000”, dísticos estes que eram apostos nos 
expositores contendo as “bolas” e nas caixas com as 
senhas. 
A autorização com o n.º 66/2000 reporta-se a 
requerimento feito pelo W………. ao Governo Civil do 
Porto, com data de 19/06/2000, visando a realização 

de um sorteio com a finalidade de angariar fundos 
para a aquisição de um autocarro para transporte dos 
atletas e para a realização de obras no complexo 
desportivo do clube.  
Tal requerimento contém o regulamento do sorteio, 
que consistia na comercialização de cromos, com 
imagens alusivas ao futebol, os quais seriam afixados 
em cadernetas, sendo que a entrega da caderneta 
com a colecção completa habilitaria o respectivo 
portador a participar no sorteio final, no qual seriam 
atribuídos os seguintes prémios: 1 automóvel, 1 
motociclo, um conjunto TV e vídeo, uma máquina de 
filmar e uma aparelhagem de som, no valor total de 
Esc. 3.900.000$00.  
O requerimento foi deferido pelo Governo Civil, 
conforme ofício enviado ao clube em 03/08/2000, com 
a exigência de constituição de garantia bancária e 
ainda de que a atribuição aleatória de brindes aos 
compradores de senhas, prevista no Regulamento, não 
poderia ser efectuada através dos expositores 
destinados à venda de senhas.  
Este concurso foi efectivamente realizado, tendo o 
sorteio final tido lugar no dia 15/09/2001, conforme 
acta elaborada pela funcionária do Governo Civil que 
esteve presente no evento, tendo os nomes dos 
premiados sido publicados em dois jornais de âmbito 
nacional.  
Assim, e tendo conhecimento de que esta entidade se 
encontrava a realizar o dito concurso, o arguido 
B………. resolveu colocar no material de jogo a 
inscrição supra referida. 
A fls. 3952 encontra-se reproduzida uma foto de um 
modelo de dístico, sendo que o respectivo texto é 
encimado pelo escudo da República. 
O arguido B………. sabia que não estava autorizado a 
utilizar tais dísticos e lançou mão de tal símbolo para 
que os donos dos estabelecimentos onde o material 
era colocado e os próprios jogadores se convencessem 
de que se tratava de actividade perfeitamente legal 
assim facilitando a comercialização dos jogos. 
Um outro modelo de dístico, impresso em papel 
autocolante amarelo, continha a imagem de um 
jogador de futebol, o emblema do W………. e os dizeres 
“Este expositor plástico ou em cartão contém cromos 
da colecção autorizada «Sorteio de um Automóvel» 
para todo o país sob o despacho de 11/07/2000, tendo 
sido registado sob numero 66/2000”.  
De forma idêntica, o arguido B………. aproveitou-se 
também do facto da sociedade “BE………., Lda.”, 
também conhecida por “Z……….”, ter requerido ao 
Governo Civil de Viana do Castelo, em 13/07/99, 
autorização para realização de um sorteio com fins 
publicitários denominado “Grande Promoção Millenium 
Speed” que consistia na colecção de 5 cromos 
diferentes colocados no interior de tabletes de 
chocolate, e entrega dos mesmos àquela empresa, o 
que habilitava a participar no sorteio final, que teve 
lugar em 30/06/2000.  
 
Para o efeito, o arguido B………. contactou a “Z……..”, 
propondo-lhe o fornecimento de chocolates aos 
“U………., Lda.”, para utilização na sua actividade.  
Depois, por sua livre iniciativa e sem o conhecimento 
da “Z……….”, o arguido B………. utilizou também as 
designações “Millenium Speed”, “Só Chocolates”, “Só 
Chocolates Branco” e “Só Chocolates Creme” para 
imprimir em cartazes acompanhados por senhas, 
produzindo assim jogos cujo funcionamento era 
idêntico ao acima descrito era idêntico quanto ao do 
material apreendido no AD………. .  
Em 16/12/97 foi efectuada uma busca às instalações 
dos “U………., Lda.”, sitas a Rua ………., em ………., 
tendo aí sido apreendido o seguinte material: 
- 8 caixas de cartão contendo senhas com o título 
“”Golo, Golo, Golo”, com os nºs de série 835, 302, 
940, 336, 287, 290, 399 e s/ n.º; 
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- 9 caixas de cartão contendo senhas com o título “Las 
Vegas”, com os nºs de série 771, 999, 930, 319, 920, 
683, 639, 66 e 917; 
- 2 caixas de cartão contendo senhas com o título 
“Heróis do Mar”, com os nºs de série XA 981 e XA 
796; 
- 8 caixas de cartão contendo senhas com o título 
“Passatempo”, com os nºs de série 463, 460, 466, 
459, 461, 465 e 470; 
- 1 caixa de cartão contendo senhas com o título 
“Coktail”, sem n° de serie;  
- 6 sacos de plástico contendo senhas com o título 
“Martelo 1”; 
- 7 sacos de plástico contendo senhas com o título 
“Futebol”  
- 8 sacos de plástico contendo senhas com o título 
“Bacalhau, Cobaia, Cabrito”, e cartazes com a mesma 
designação; 
- 1 saco de plástico contendo senhas com o título “Os 
Dragões” e cartazes com a mesma designação; 
- 3 sacos de plástico contendo senhas com o título 
“Bikini” e cartazes com a mesma designação;  
- 1 saco de plástico contendo senhas com o título 
“Bancada Central” e cartazes com a mesma 
designação;  
- 1 saco plástico contendo senhas com o título “Tutti 
Fruti” e cartazes com a mesma designação;  
- 1 saco de plástico contendo senhas com o título 
“Coktail”;  
- caixas com cartazes “Bacalhau, Cobaia, Cabrito” 
“Coktail”, “Bacalhau Simples”, “Bombas da Estrada”, 
“Bacalhau Misto Especial”.  
Com data de 19/12/97, o Governo Civil do Porto 
enviou por via postal ofício àquela Sociedade, 
comunicando a imediata suspensão da autorização 
concedida ao concurso publicitário ../97 e fixando um 
prazo de 20 dias úteis para serem retiradas do 
mercado as máquinas de venda de cromos.  
Não obstante, o arguido B………. manteve a sua 
actividade de fabrico e disponibilização dos materiais e 
utensílios destinados aos jogos.  
A mencionada decisão do Governo Civil do Porto foi 
tomada com o fundamento de que eram pagos 
prémios em dinheiro e em espécie, quando o 
regulamento do concurso apenas previa a atribuição 
de mais cromos como prémios directos, e que era 
anunciada a atribuição de prémio pela aquisição dos 
últimos cromos restantes em cada carga, o que 
também não estava previsto no dito regulamento.  
Foi decidida a criação do POPJI – Programa 
Operacional de Combate ao Jogo Ilegal –, o que veio a 
suceder através da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 99/99, de 1 de Setembro. 
No âmbito deste Programa intensificou-se a 
investigação à actividade das pessoas envolvidas na 
actividade de jogo, que culminou com a realização de 
várias buscas em domicílios e estabelecimentos 
comerciais e industriais, sitos na área Metropolitana do 
Porto, em 12/10/2000.  
Assim, na referida data [12/10/2000], nas instalações 
dos “U………., Lda.” sitas na Rua ………., …/…, em ………., 
foram apreendidos os seguintes artigos:  
1. No interior da viatura automóvel ligeira de 
mercadorias marca Toyota, modelo ………., de cor 
cinzenta, matricula ..-..-QF, pertencente àquela 
sociedade e estacionada em frente ao armazém:  
- 12 placards com diversos objectos, no valor 
individual de 60.000$00 cada;  
- 5 sacos plásticos pretos contendo, cada um, cerca de 
3600 cápsulas de plástico, com senhas no seu interior, 
sendo que em todos eles as senhas correspondentes 
aos prémios maiores se encontravam separadas num 
saco mais pequeno;  
- mercadoria diversa composta por candeeiros, 
garrafas-termos, secadores de cabelo, máquinas de 
café, torradeiras, passe-partouts, lanternas, etc. ; 
2. No armazém:  

- 3 placards com artigos diversos, no valor de 
80.000$00 cada;  
- 1 saco plástico contendo 8 placards para objectos:  
-17 caixas de cartões-senhas sem título, estando 
separados os correspondentes aos prémios maiores;  
- 9 caixas de cartões-senhas do mesmo jogo, sem 
prémios;  
- 12 placards com objectos diversos, no valor de 
44.000$00;  
- 15 caixas de cartões-senhas, com os prémios 
maiores separados;  
- 3 placards com objectos diversos, no valor de Esc. 
180.000$00;  
- 2 sacos plásticos com um número indeterminado de 
cápsulas plásticas contendo senhas, com os prémios 
maiores em sacos separados;  
- 1 embalagem de caixas de cartão para as senhas, 
por montar;  
- 4 embalagens de senhas e cadernetas com os 
dizeres “W……….”;  
- 80 caixas de cartões-senhas de jogo não 
identificado, com os prémios maiores separados;  
- 1 placard com objectos diversos, no valor de 
60.000$00 
- 10 placards com objectos diversos, no valor de 
10.000$00;  
- 7 embalagens de senhas do jogo “Animais” 
contendo, cada uma, 6000 unidades;  
- 9 embalagens de fotocópias do ofício n° 5060 de 
03/08/2000 do Governo Civil do Porto;  
- 17100 senhas do jogo “Animais”;  
- 1 embalagem com 12 colecções de senhas do jogo 
“Animais”;  
- 2 caixas de cartões senhas com o emblema do 
“W……….”, com os prémios maiores separados;  
- 2 embalagens contendo, cada uma, 12 maços de 
dísticos autocolantes de “Autorização” para colocar nos 
expositores;  
- 2 embalagens, com 4 maços cada, de autocolantes 
com os nºs de série dos jogos;  
- 6 caixas com senhas, estando os prémios maiores 
separados; 
- 105 sacos com cápsulas plásticas contendo senhas, 
todos com os prémios maiores separados;  
- 2 sacos com cápsulas plásticas vazias;  
- 2 máquinas de dobrar senhas, de cor verde;  
- 34000 senhas de jogo para dobrar;  
- 1 expositor metálico;  
- 200 cadernetas “Donos da Bola”;  
- 1 saco com 36000 senhas cortadas;  
- 1 embalagem de cartazes “Bola Redonda”;  
- 2 embalagens do jogo “Futebol”;  
- 1 embalagem do jogo “Penalti”;  
- 1 embalagem do jogo “Meio Campo”;  
- 1 embalagem do jogo “Bandeirinha”;  
- 3 embalagens do jogo “Frute Futebol”;  
-vários cartazes dos jogos “Fute Frutas”, “Treinador”, 
“Futebol”, “Bandeirinha”, “Bancada” e “Fruta Verde”;  
- vários objectos consistindo em rádios, isqueiros, 
lanternas, pequenos electrodomésticos, etc.  
- diversos documentos, incluindo cheques, letras de 
câmbio, facturas, guias de consignação e de 
transporte, folhas de vencimento, etc.  
3. No automóvel ligeiro de passageiros marca 
Mercedes-Benz, modelo ………., de cor cinzenta, 
matricula ..-..-JV, registado em nome de BF………., 
esposa do arguido B………., e que ali estava 
estacionado:  
- 34 placards pequenos com diversos objectos;  
- diversos cheques e duas letras de câmbio;  
- notas do Banco de Portugal perfazendo a quantia 
total de Esc. 1.180.000$00; 
Foram ainda apreendidos os veículos acima referidos, 
bem como um Fiat ………., ligeiro de mercadorias, cor 
branca, matrícula ..-..-EP, pertencente aos “U………, 
Lda.”, com documentação relativa ao jogo no seu 
interior, e um Mercedes-Benz ligeiro de passageiros, 
modelo ………., de cor preta, matricula ..-..-MZ, 
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registado em nome de BF………., esposa do arguido 
B………., contendo no seu interior documentação 
relativa ao concurso promovido pelo “W……….” e uma 
embalagem de papel com três cápsulas de plástico 
com senhas premiadas. 
4. Nas instalações da “U………., Lda.” sitas na Rua 
………., …, em ……….:  
- 3 máquinas de dobrar senhas;  
- 10 sacos com cápsulas plásticas de tamanho grande 
contendo senhas, com os prémios maiores separados;  
- 15 sacos com cápsulas plásticas;  
- 30000 senhas de jogo;  
- 300 cartões rectangulares para fazer placards;  
- 200 cartões de jogos diversos;  
- vários objectos, consistindo em bonecos de peluche, 
relógios, faqueiros, pequenos electrodomésticos, etc.  
5. No armazém sito a Rua ………., também em ……….:  
- 21 cartazes com o título “Super Cabaz de Natal”  
- 1 cartaz com o título “Turbo Misto”; 
- 60 cadernetas do jogo “Bacalhau, Cobaia, Cabrito”;  
- diversas embalagens de bebidas alcoólicas, géneros 
alimentares e artigos de decoração.  
6. No armazém sito a ………., .. – lado direito, em 
………..:  
- 333 sacos plásticos contendo um número 
indeterminado de cápsulas plásticas;  
- diversas embalagens de brinquedos, cosméticos e 
chocolates.  
7. No armazém sito a ………., .. – lado esquerdo, em 
……….:  
- 27 expositores metálicos;  
- 9 sacos com um número indeterminado de senhas de 
jogo, com os prémios maiores separados;  
- 1500 cartazes do jogo “Choco-Brinde”;  
- 3000 cadernetas dos jogos “Bacalhau, Cobaia, 
Cabrito” e “Selva”;  
-mercadoria diversa, composta por brinquedos, 
pequenos electrodomésticos, ferramentas eléctricas, 
cosméticos, artigos de decoração, etc.  
8. Na residência do B………., sita à Rua ………., …/…, em 
………. (busca realizada em 13/10/2000):  
- 16 resmas de senhas para jogo;  
- 2 resmas de cadernetas do jogo “Donos da Bola”;  
- 500 cartazes do jogo “Bacalhau, Cobaia, Cabrito”;  
- 18 caixas de envelopes para o jogo “Bombas da 
Estrada”;  
- 18 cheques emitidos por clientes;  
- vários documentos (Guias de Entrega, Guias de 
Transporte, Facturas)  
- a viatura automóvel ligeira de passageiros, marca 
Toyota, modelo ………., de cor vermelha, matrícula ..-
..-BU, pertencente ao arguido, no interior da qual se 
encontravam 4 embalagens contendo um número 
indeterminado de senhas, dezasseis cartões com 
números premiados e dois cartazes de jogo. 
O arguido B………. agiu de forma livre e consciente, 
dedicando-se desde, pelo menos, o início do ano de 
1996 até 12/10/2000, de forma ininterrupta, à 
produção e distribuição de material de jogo do qual 
resultava a atribuição aleatória de prémios em 
dinheiro ou em espécie aos adquirentes das senhas, 
de acordo com os planos de prémios constantes dos 
cartazes mas entregando separadas as senhas que 
correspondiam aos prémios maiores e mediante este 
procedimento possibilitando às pessoas que nos vários 
estabelecimentos ou outros locais as ofereciam a 
terceiros a manipulação do jogo, manipulação esta 
concretizada designadamente na impossibilidade de 
obtenção dos maiores prémios pelos compradores das 
senhas, sendo tais prémios atribuídos apenas quando 
e a quem essas pessoas quisessem.  
De tal actividade retirava o arguido proveitos 
económicos destinados ao seu próprio sustento e do 
seu agregado familiar, não possuindo qualquer outra 
fonte de rendimento, auferindo avultados lucros.  
Ao fazer menção dos despachos do Governo Civil do 
Porto no material destinado ao referido jogo, o arguido 
sabia que não estava autorizado a fazê-lo, lançando 

mão desse expediente com o objectivo de enganar os 
adquirentes, exploradores e jogadores, assim os 
convencendo da respectiva legalidade, para dessa 
forma facilitar a venda do material de jogo.  
O 2º. Arguido C………. trabalhava nos “U………., Lda”, 
sob as ordens e direcção do arguido B………. . 
Os arguidos F………. e G………. distribuíam jogos 
fornecidos pelo B………. .  
O arguido I………. era cliente do arguido B………., tendo 
sido encontrado na busca realizada em 12/10/2000 
junto dos U………., Lda, quando se preparava para 
carregar material no seu Audi A4 ……. ..-..-KE. 
O arguido H………. distribuía jogo que adquiria aos 
“U………., Ldª.”. Em 12/10/2000, este arguido foi 
abordado pelos agentes policiais quando se encontrava 
naqueles armazéns, tendo sido encontrado no seu 
automóvel, marca Audi, modelo A4 ………., matricula 
...-..-OI, de cor azul, diverso material de jogo. 
O arguido M………. também comercializava material de 
jogo adquirido ao B………. . 
Em data indeterminada anterior a 13/06/2000, foi 
encontrado e apreendido pela PSP, no Café “BC……….”, 
sito na Rua ………., em Bragança, o seguinte material 
proveniente dos “U………., Lda”: 
- Um expositor em plástico transparente, contendo um 
número indeterminado de cápsulas de plástico, tendo 
estas no seu interior três senhas;  
- Um cartaz com o título “Só Chocolates Branco”, série 
nº. 9, com inscrição de vários números e o plano de 
prémios a atribuir.  
No referido expositor encontrava-se afixado um papel 
com os seguintes dizeres: “Esta máquina contém 
cromos de colecção bacalhau cobaia e cabrito, que 
está legalizada e autorizada a nível nacional pelo 
Governo Civil do Porto, a qual atribui a designação de 
concurso publicitário ../97 em 21/02/97”.  
Em data indeterminada, mas anterior a 02/06/98, no 
Café “AN……….”, sito na ………., …., em ………. – 
Gondomar, foi encontrado e apreendido o seguinte 
material:  
- Uma caixa contendo um número indeterminado de 
cartões - senha com a designação “Playboy”, sendo 
que a parte central é destacável, aparecendo por baixo 
a imagem de uma mulher ou um n.º de três dígitos;  
- Um cartaz, também com a designação “Playboy”, 
com dois grupos de pequenos rectângulos destacáveis, 
com imagens de mulheres, no total de 72, e, ao 
centro, a relação dos prémios a atribuir, no total de 
72, com os dizeres “Quando tiver uma menina igual 
levante o prémio” e “Remate final 10000 meninas”.  
O jogo funciona da seguinte maneira: o jogador 
compra um cartão - senha por 50$00, levanta a parte 
destacável e confronta a imagem com as do cartaz: se 
não for igual não tem prémio mas se coincidir com 
uma delas, destaca-se o n.º do cartaz, aparecendo 
então outro n.º que corresponde ao prémio em 
dinheiro, o qual pode ir de 200$00 a 10.000$00. 
- Um expositor de plástico, contendo um n.º 
indeterminado de pequenas cápsulas plásticas 
contendo, cada uma, três senhas, as quais tem o n° 
de série 679, o desenho do emblema do W………. e um 
outro n° de 4 dígitos.  
- Um cartaz, com o título “CICLISMO”, com dois 
grupos de pequenos rectângulos destacáveis, sendo 
um de 30 unidades e outro de 42, a indicação dos 
prémios a atribuir e os dizeres “Remate final 100 
pontos”. 
O funcionamento deste jogo e idêntico ao do anterior, 
sendo que cada “bola” com as 3 senhas é adquirida 
mediante a introdução de uma moeda de 100$00 na 
abertura própria do expositor.  
Tal material foi colocado naquele estabelecimento 
mediante guia de entrega em nome dos “U………., 
Ida.”.  
O arguido B………. sabia que a sua conduta era proibida 
e punida por lei. 
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Por Sentença de 17/02/04, do .º. Juízo do Tribunal de 
Comarca de Valongo, por factos de 28/6/98 e crime de 
transacção de material de jogo do art.º. 115º., do DL 
422/89, foi condenado na pena de 15 meses de prisão 
e 180 dias de multa à taxa de 6€, tendo sido 
declarado perdoado um ano daquela pena de prisão e 
tendo cumprido a pena de multa e os 3 meses 
remanescentes da pena de prisão. 
 
Do Relatório Social relativo ao arguido B………. 
constante de fls. 6940 a 6942 para o qual se remete, 
destaca-se – apesar de aquela instituição considerar 
as informações lacunares ou de reserva e até 
contraditórias por parte do arguido – que é originário 
de agregado familiar de boa condição sócio-
económica, fez o 5º. Ano do Liceu, saiu da casa 
paterna aos 16 anos após confronto relacional com o 
progenitor, iniciou então a actividade de vendedor de 
colecções de cromos a estabelecimentos comerciais, 
passando, depois, a trabalhar com o pai (armazenista 
e vendedor de produtos alimentares) após 
reconciliação com ele, sendo há quatro anos 
comerciante de produtos alimentares através de 
“AB………., Ldª.”; casou aos 22 anos, sendo então a 
esposa funcionária do BG………..; tem quatro filhos; 
divorciado, coabita com a ex-esposa, comerciante e 
gerente de um “AC……….”, e os quatro filhos, de 21, 
17, 16 e 7 anos de idade, em moradia própria, 
adquirida com recurso a crédito bancário; no meio 
social, a imagem do arguido é associada a esquemas e 
modos de funcionamento ardilosos e pouco 
transparentes de enriquecimento. 
O arguido B………. aufere, pelo menos 500 €/mês na 
sua actividade. 
Do CRC do arguido B………. junto a fls. 6904 a 6929 e 
7106 a 7131, constam cerca de 27 condenações, 
iniciadas em 1999, continuadas em 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005 e 2006 (cinco delas antes dos 
últimos factos destes autos, sendo três em pena de 
prisão suspensa), sempre por crimes relativos a jogo 
de fortuna ou azar (salvo uma desobediência), por 
factos iniciados em 1996, continuados em 1997, 1998, 
1999, 2000, 2002, em diversas penas de prisão 
(suspensa ou substituída por multa) e multa, nas 
comarcas de Nisa, Paredes, Pinhel, Abrantes, Ovar, 
Sintra (várias), Lousã, Lisboa (várias), Odemira, 
Oeiras, Tomar, Valongo (várias) Chaves, Ponta do Sol, 
Porto, Santiago de Cacém, Gondomar, a saber: 
 
a) No Processo Comum Singular nº. ../98, do Tribunal 
Judicial de Nisa, por Sentença de 10/02/1999, por 
factos praticados em 14/02/1997, integrantes do 
crime de exploração ilícita de jogo, foi condenado na 
pena de 8 meses de prisão suspensa na sua execução 
por um período de 3 anos e na pena de 120 dias de 
multa à taxa diária de 800$00. Por decisão de 
10/02/1999 foi declarado extinto o procedimento 
criminal nos termos do art.º 57º, nº 1, do C.P. 
 
b) No Processo Comum Singular nº ../97 
(…/97.4TBPRD) do .º. Juízo Criminal de Paredes, por 
sentença 22/11/1999, por factos praticados em 
24/05/1996, transitada em 07/12/1999, integrantes 
do crime de transacção de material de jogo de fortuna 
ou azar, foi condenado na pena de quatro meses e 
multa em 30 dias à taxa diária de 1000$00, sendo a 
pena de prisão perdoada sob a condição resolutiva do 
art.º. 4º da Lei 29/99 de 12/05. Em 19/02/2003 foi 
declarada extinta a pena em que o arguido foi 
condenado em virtude de ter efectuado o pagamento 
em 11/10/2002. Em 06/12/2006 extinta a pena nos 
termos do art.º 57º do C.P. 
 
c) No Processo Comum Singular nº ../99, do Tribunal 
Judicial de Pinhel, por sentença proferida em 
14/02/2000, transitado em 12/06/2000, por factos 
praticados em 27/09/1997, integrantes do crime de 
exploração ilícita de jogo, foi condenado na pena de 8 

meses de prisão e 66 dias de multa à taxa diária de 
700$00. A execução da pena de prisão foi suspensa 
pelo período de 3 anos. Por despacho de 18/11/2004 e 
nos termos do disposto pelo art.º 57º, nº 1, do C.P., 
foram declaradas extintas a pena de prisão e multa 
impostas ao arguido.  
 
d) No Processo Comum Singular nº ../99, do .º. Juízo 
do Tribunal Judicial de Abrantes, por sentença de 
04/04/2000, por factos praticados em 26/09/1996, 
transitado em 29/04/2000, integrantes do crime de 
exploração de jogo de fortuna e azar, foi condenado 
na pena de 90 dias de multa à taxa diária de 800$00. 
Por despacho em 07/04/2003 foi convertida a pena de 
multa de cento e oitenta dias em que o arguido foi 
condenado em sessenta dias de prisão. Em 
17/06/2004 foi declarada extinta a pena de multa 
aplicada ao arguido. 
 
e) No Processo Comum Singular nº …/99, do .º Juízo 
do Tribunal Judicial de Ovar, por sentença 
10/07/2000, transitada em 25/09/2000, por factos 
praticados em 27/02/1999, integrantes do crime de 
prática de jogo ilícito, nos termos do disposto nos arts. 
70º e 71º do C.P. foi condenado nas penas de 9 meses 
de prisão, a qual ficou suspensa por 18 meses e em 
100 dias de multa à taxa diária de 1000$00. Em 
30/10/2002 foi julgada extinta a pena que havia sido 
aplicada ao arguido. 
 
f) No Processo Comum Singular nº …/96.4GISNT, do 
.º Juízo Criminal de Sintra, por sentença de 
06/03/2001, por factos praticados em 05/04/2002, 
integrantes do crime de exploração ilícita de jogo, foi 
condenado na pena de 10 meses de prisão suspensa 
na sua execução pelo período de 3 anos e 100 dias de 
multa à taxa diária de 1000$00. Em 27/05/2003 foi 
declarada extinta pelo pagamento a pena de multa 
que lhe foi aplicada. Em 12/10/2005 declarada extinta 
a pena, art.º 57 do C.P. 
 
g) No Processo Comum Singular nº …/99, do Tribunal 
Judicial de Lousã, por sentença 09/03/2001, praticado 
em 20/05/1998 pelo crime de jogo ilícito, condenado 
na pena de 1 ano de prisão e na pena cumulativa de 
60 dias de multa à taxa diária de 1000$00. Perdoada a 
pena de prisão, nos termos do art.º 1º, nº 4, da Lei nº 
29/99 de 12/05. 
 
h) No Processo Comum Singular nº …/00 
(../98.0SCLSB) do .º Juízo Criminal de Lisboa .ª 
secção, por sentença de 08/06/2001, transitada em 
03/07/2001, por factos praticados em 04/02/1998, 
integrantes do crime de exploração ilícita de jogo, 
condenado na pena de 5 meses de prisão, substituída 
por igual tempo de multa e em 90 dias de multa à 
taxa diária de 500$00. Em 21/02/200-extinção da 
pena por prescrição. 
 
i) No Processo Comum Singular nº …/98.9TAODM do 
Tribunal de Odemira, por despacho de 22/03/2006, 
declarada extinta a pena de multa a que o arguido foi 
condenado por prescrição.  
 
j) No Processo Comum Singular nº ../98.4FELSB, do .º 
Juízo Criminal de Oeiras, por sentença de 10/07/2001, 
transitada em 24/09/2001, integrantes do crime de 
exploração ilícita de jogo, foi condenado na pena de 
multa no montante de trezentos e quarenta e cinco mil 
escudos ou em alternativa 33 dias de prisão 
subsidiária.  
 
l) No Processo Comum Singular nº ../97.4F4.LSB, do 
.º Juízo Criminal de Lisboa, por sentença de 
13/07/2001, por factos praticados a 03/09/1997, 
integrantes do crime de jogo ilícito, foi condenado na 
pena multa única de 124.000$00, e, subsidiariamente, 
em 23 dias de prisão. Em 23/04/2002 extinta a pena 
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imposta ao arguido nos termos do art.º 1, nºs 1 e 3 da 
Lei nº 29/99 de 12/05. 
 
m) No Processo Comum Singular nº …/99.5TBTMR, do 
.º Juízo do Tribunal Judicial de Tomar, por sentença de 
22/02/2002, transitada em 19/11/2002, por factos 
praticados em 11/03/1999, integrantes do crime de 
exploração ilícita de jogo, foi condenado na pena de 12 
meses prisão e de 120 dias de multa à taxa diária de 
1.500$00. Ao abrigo do art.º 1º da Lei 29/99 de 
12/05, declara-se integralmente perdoada a pena de 
prisão imposta ao arguido, sob a condição resolutiva 
prevista no art.º 4º, da mesma Lei. Em 29/10/2004 foi 
declarada extinta face ao pagamento da multa em que 
foi condenado.  
 
n) No Processo Comum Singular nº …/98.4PAVLG do 
.º Juízo do Tribunal de Valongo, por sentença de 
10/04/2002, transitada em 30/04/2002, por factos 
praticados em 29/06/1998, integrantes do crime de 
outros crimes contra o Estado, foi condenado na pena 
de 1 ano de prisão e em 120 dias de multa à taxa 
diária de 2.500$00, sendo a prisão suspensa por 2 
anos.  
 
o) No Processo Comum Singular nº. …/97.2TBCHV do 
.º Juízo do Tribunal de Chaves, por sentença de 
10/04/2002, transitada em 20/01/2003, por factos 
praticados em 14/10/1997, integrantes do crime de 
jogo fraudulento, foi condenado na pena de 150 dias 
de multa à taxa diária de 4,00 E. Em 03/12/2004, 
extinção da pena pelo cumprimento.  
 
p) No Processo Comum Singular nº ./98.0F4.LSB do .º 
Juízo .ª secção do Tribunal Criminal de Lisboa, por 
sentença de 30/10/2002, transitada em 17/01/2003, 
por factos praticados em 09/07/1998, integrantes do 
crime de exploração ilícita de jogo, foi condenado na 
pena de 6 meses de prisão substituídos por igual 
tempo de multa à taxa diária de 10,00E. Em 
26/11/2003 nos termos do art.º 1º, nº 1 e sob a 
condição resolutiva prevista no art.º 4, ambos da Lei 
29/99 de 12/05 é declarada perdoada a pena de 
prisão substituída por multa. Em 19/05/2004 foi 
declarado definitivo o perdão aplicado nestes autos.  
 
q) No Processo Comum Singular nº …/98.9TAODM do 
Tribunal Judicial de Odemira, por sentença de 
10/02/2003, por factos praticados em 04/02/1998, 
integrantes do crime de exploração ilícita de jogo, foi 
condenado na pena de 8 meses de prisão, e na pena 
de 120 dias de multa à taxa diária de 5,00E e 80 dias 
a prisão subsidiária correspondente à pena de multa 
em que vai condenado. Nos termos do disposto nos 
arts 1, nºs 1 e 3, e 4 da Lei nº 29/99, de 12/05 foi 
declarada perdoada a totalidade da pena de prisão 
aplicada, bem como toda a prisão subsidiária 
correspondente à pena de multa, aplicada, sob a 
condição resolutiva de o arguido não praticar infracção 
dolosa nos 3 anos posteriores à data da entrada em 
vigor da referida Lei.  
r) No Processo Comum Singular nº ./98.7FASVC do 
Tribunal Judicial da Ponta do Sol, por sentença de 
13/05/2003, transitada em 06/10/2003, por factos 
praticados em 15/10/1999, integrantes do crime de 
material de jogo sem autorização, foi condenado na 
pena de 150 dias de multa à taxa diária de 5,00E.  
 
s) No Processo Comum Singular nº ./98.7FELSB do .º 
Juízo Criminal dos juízos Criminais de Sintra, por 
sentença de 17/10/2003, transitada em 09/01/2004, 
por factos praticados em 09/01/1998, integrantes do 
crime de exploração ilícita de jogo, foi condenado na 
pena de 3 meses de prisão, e na pena de 50 dias de 
multa, sendo aquela pena de prisão substituída por 
igual tempo de multa e o arguido condenado na pena 
única de 140 dias de multa, à taxa diária de 5,00E, a 

que corresponderão, sendo caso disso, 93 dias de 
prisão subsidiária.  
 
t) No Processo Comum Singular nº …/97.1STLSB do .º 
Juízo .ª secção do Tribunal Criminal de Lisboa, por 
sentença de 05/06/2003, transitada em 20/11/2003, 
por factos praticados em 02/05/1997, integrantes do 
crime de exploração ilícita de jogo, foi condenado na 
pena de 10 meses de prisão, suspensa na sua 
execução pelo período de, ao abrigo do disposto no 
art.º 50º, 1, do C.P., por um período de 2 anos a 
contar do trânsito em julgado da presente decisão, e 
na pena de 150 dias de multa à taxa diária de 4,00E.  
 
u) No Processo Comum Singular nº …/97.1STLSB do .º 
Juízo .ª secção do .º Juízo Criminal de Lisboa, por 
sentença de 05/06/2003, transitada em 21/09/2005, 
por factos praticados em 02/05/1997, integrantes do 
crime de exploração ilícita de jogo, foi condenado na 
pena de 150 dias de multa à taxa diária de 4,00E. 
Prisão suspensa simples – 10 meses de prisão 
suspensa por 2 anos. 
v) No Processo Comum Singular nº ../97.7SOLSB do .º 
Juízo .ª secção do Tribunal Criminal de Lisboa, por 
sentença de 01/10/2003, transitada em 29/10/2003, 
por factos praticados em 20/06/1997, integrantes do 
crime de exploração ilícita de jogo, foi condenado na 
pena de 3 meses de prisão, substituída por igual 
tempo de multa à taxa diária de 15,00 e 90 dias de 
multa à taxa diária de 15,00E, totalizando uma pena 
de 180 dias de multa à taxa diária de 15,00E. Em 
30/03/2005 declarada perdoada a pena de prisão 
subsidiária imposta ao arguido e, consequentemente, 
extinto o procedimento criminal, nos termos do 
disposto no art.º 1, nºs 1 e 3, da Lei 29/99 de 12/05. 
Em 07/04/2005 nos termos do disposto no art.º 1, nºs 
1 e 3, da Lei 29/99 de 12/05 foi declarada 
integralmente perdoada a pena de 3 meses de prisão 
imposta ao arguido, assim como a pena de prisão 
subsidiária.  
 
x) No Processo Comum Singular nº …./97.7PIPRT do .º 
Juízo Criminal do Porto 1ª secção, por sentença de 
23/01/2004, transitada em 12/04/2005, por factos 
praticados em 08/05/2002, integrantes do crime de 
exploração ilícita de jogo, foi condenado na pena de 6 
meses de prisão, que, nos termos do art.º 44º do 
C.P., se substituí por igual período de dias de multa à 
taxa diária de 5,00E e em 100 dias de multa à mesma 
taxa diária, o que perfaz a pena de 280 dias de multa 
à taxa diária de 5,00E.  
 
z) No Processo Comum Singular nº …/98.5PAVLG do .º 
Juízo Judicial de Valongo, por sentença de 
17/02/2004, transitada em 26/03/2004, por factos 
praticados em 28/06/1998, integrantes do crime de 
material de jogo sem autorização, foi condenado na 
pena de 15 meses de prisão, e 180 dias de multa à 
taxa diária de €6,00. Declarado perdoado 1 ano de 
prisão, sob a condição resolutiva de não praticar ou 
haver praticado infracção dolosa nos 3 anos 
subsequentes a 13 de Maio de 1999. 
 
aa) No Processo Comum Singular nº …/98.4FBMFR do 
.º Juízo Criminal dos Juízos Criminais de Sintra, por 
sentença de 21/04/2006, transitada em 15/05/2006, 
por factos praticados em 25/11/1998, integrantes do 
crime de exploração ilícita de jogo, foi condenado na 
pena de 90 dias de prisão, que se substitui por igual 
tempo de multa, à taxa diária de 5,00E e ainda em 60 
dias de multa, à mesma taxa diária, pena única de 
750,00E e a que corresponde 100 dias de prisão 
subsidiária.  
 
ab) No Processo Comum Singular nº …/98.3GHSNT do 
.º Juízo Criminal dos Juízos Criminais de Sintra, por 
sentença de 26/10/2004, transitada em 22/11/2004, 
por factos praticados em 27/06/1998, integrantes do 



Texto Integral 
Boletim nº 32 

 215 

crime de exploração ilícita de jogo, foi condenado na 
pena de 4 meses de prisão, que se substitui por igual 
tempo de multa, à taxa diária de 5,00E e ainda em 60 
dias de multa, à mesma taxa diária, isto é, na pena 
única de 180 dias de multa à taxa diária de €5,00, e a 
que corresponde 120 dias de prisão.  
 
ac) No Processo Comum Singular nº …/03.9TASTS do 
.º Juízo do Tribunal Judicial de Santiago do Cacém, por 
sentença de 09/12/2004, transitada em 13/01/2005, 
por factos praticados em 16/03/1998, integrantes do 
crime de jogo fraudulento, foi condenado na pena de 
10 meses de prisão, e 130 dias de multa à razão diária 
de 5,00E. Nos termos do disposto pelos artºs da Lei 
29/99 de 12/05, declara-se perdoada a pena de 10 
meses de prisão. Em 24/10/2005 declarada perdoada 
a pena de prisão subsidiária nos termos das 
disposições conjugadas dos artºs 1º, nº 3, da Lei nº 
29/99, de 12/05 e artºs 127º, e 128º, nº 2 (2ª parte) 
do C.P. 
 
ad) No Processo Comum Singular nº …/98.4PAVLG do 
.º Juízo do Tribunal Judicial de Valongo, em 
08/10/2004 declarada extinta a pena, pelo pagamento 
da multa e pelo decurso do prazo da suspensão.  
 
ae) No Processo Comum Singular nº …./99.8PCSNT do 
.º Juízo Criminal dos Juízos Criminais de Sintra, por 
sentença de 01/03/2005, transitada em 01/06/2005, 
por factos praticados em 01/08/1999, integrantes do 
crime de exploração ilícita de jogo, foi condenado na 
pena de 300 dias de multa à taxa diária de 7,00E.  
 
af) No Processo Comum Singular nº …./03.2TAGDM do 
.º Juízo Criminal de Gondomar, por sentença de 
05/07/2006, transitada em 04/09/2006, por factos 
praticados em 25/09/2000, integrantes do crime de 
desobediência, foi condenado na pena de 120 dias de 
multa à taxa diária de €5,00.  
 
ag) No Processo Comum Singular nº ../99.2SCLSB do 
.º Juízo Criminal de Lisboa .ª secção, por sentença de 
15/12/2006, transitada em 18/01/2007, por factos 
praticados em 09/05/1999, integrantes do crime de 
exploração ilícita de jogo, foi condenado na pena de 
150 dias de multa à taxa diária de €7,00, ou 100 dias 
de prisão subsidiária. Prisão suspensa simples – 12 
meses, suspensa por 4 anos.  
 
2.2. – Quanto ao 2º. arguido C……….: 
Trabalhava nos “U………., Lda”, sob as ordens e 
direcção do arguido B………. . 
Consta de fls. 6815 a 6819, o Relatório Social do 
arguido C………. elaborado pelo IRS, para que se 
remete e do qual se destaca que nasceu e cresceu em 
família com problemas de relacionamento, concluiu a 
escolaridade obrigatória aos 12 anos, começando por 
desempenhar tarefas num armazém até ao serviço 
militar, ingressando, depois, como empregado dos 
“U………., Lda” até à data dos factos; constituiu com 
outrem a firma “AB………., Ldª.”, do ramo de produtos 
alimentares e bebidas, tendo dela saído passado um 
ano e ingressado na firma “BH……….”, do mesmo 
ramo, até que morreu o respectivo proprietário; está 
desempregado, vive com a esposa, também sem 
emprego, com apoio dos progenitores respectivos, não 
evidenciando motivação para se habilitar e inserir 
profissionalmente. 
 
Fez o 6º.ano de escolaridade, não recebe subsídio de 
desemprego, não tem filhos, sobrevive da ajuda de 
pais e sogros, pagando do empréstimo contraído para 
aquisição de casa própria 360 €/mês. 
Do CRC do arguido C………. junto a fls. 6639 e 7074, 
nada consta. 
 
2.3. – Quanto aos 3º.e 4º.Arguidos D………. e E………. 

Em 12/10/2000, em diligência de busca efectuada no 
armazém, sito à R. ………., …, em ………. – Gondomar, 
da empresa “BI………., Lda.”, por ambos constituída, foi 
apreendido o seguinte material: 
- 13 tábuas de jogos de furos, sem referência;  
- 15 sacos com senhas numeradas, sendo que as 
senhas correspondentes aos prémios maiores, em 
número de 29, se encontram separadas das restantes 
dentro de uma cinta de papel,  
- 1 placard vazio;  
- 365 cartazes com números;  
- diverso material em plástico destinado à montagem 
de expositores;  
- grande quantidade de produtos alimentares (bebidas 
alcoólicas, frutos secos, chocolates, etc);  
- grande quantidade de pequenos electrodomésticos 
(micro-ondas, hi-fi, secadores de cabelo, ferros de 
engomar, etc.) e ferramentas eléctricas (berbequins, 
lixadoras, aparafusadoras, etc.);  
- documentação diversa; 
- veículo automóvel ligeiro de mercadorias marca 
Mercedes, modelo ………., de cor branca, matricula ..-
..-LA;  
Os arguidos D………. e E………., actuaram livre, 
conscientemente e de comum acordo.  
Consta de fls. 6886 a 6889, o Relatório Social do 
arguido E………. elaborado pelo IRS, para que se 
remete e do qual se destaca que iniciou actividade 
laboral aos 14 anos, como marceneiro, não concluiu o 
9º. Ano de escolaridade, trabalhou em padaria, 
cumpriu o serviço militar, vive em moradia própria, 
adquirida com empréstimo bancário, pelo qual paga 
500€/mês, com a esposa e tem dois filhos, de 13 e 4 
anos; é sócio da sociedade “BI………., Ldª.”; a esposa é 
vendedora comissionista na área imobiliária, com 
rendimento incerto mas não inferior ao salário mínimo 
nacional; ele aufere 750 €/mês.  
 
Consta de fls. 7094 a 7096, o Relatório Social do 
arguido D………. elaborado pelo IRS, para que se 
remete e do qual se destaca que é de origem 
modesta, começou a trabalhar aos 15 anos em vários 
sectores, casou por volta dos 28 anos, trabalhando 
então por conta própria sendo a esposa funcionária da 
BJ………., tem dois filhos, está divorciado; sofreu 
acidente de viação que lhe causou incapacidade de 
57%; vive num apartamento, com uma companheira, 
tem uma empresa unipessoal no sector da construção 
civil; paga prestação do empréstimo da casa no 
montante de 510€/mês e pensão de alimentos de 
300€/mês; retira o vencimento de cerca de 1000 
€/mês e a companheira ganha cerca de 750 €/mês.  
 
O arguido D………. tem 15 irmãos, fez a 4ª. classe, tem 
dois filhos. 
Do CRC de fls. 6640 e 7063 do arguido D………. nada 
consta. 
Do CRC do arguido E………. de fls. 6641e 7075, nada 
consta. 
 
2.4. –Quanto aos arguidos G………. e F……….:  
Os arguidos F……….. e seu irmão G………. são 
compradores e vendedores de jogo.  
Distribuíam jogos fornecidos pelo B………. . 
Em 12/10/2000 e 13/10/2000 foram efectuadas 
buscas nas garagens sitas a Rua ………., nºs … R/C e … 
R/C, em Valongo, e ainda na garagem da residência 
sita à Rua ………., entre o n° … e o …, em ………. – 
Valongo, as quais eram utilizadas pelos arguidos 
F………. e G………. como armazéns, tendo sido 
apreendido o seguinte material: 
- 14 expositores;  
- 17 sacos com senhas com o peso aproximado de 80 
Kgs;  
- 13 caixas com senhas com o peso aproximado de 30 
Kgs, sendo que em ambos os casos, as senhas 
correspondentes aos prémios maiores se encontravam 
dentro de saquetas de papel, separadas das restantes;  
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- 16 sacos com cápsulas plásticas com o peso 
aproximado de 50 Kgs;  
- Vários cartazes de jogo com os títulos “W……….”, “O 
meu Clube”, “Roda da Sorte”, etc., com o peso 
aproximado de 100 Kgs;  
- 2 sacos de cápsulas de plástico contendo senhas, 
com os prémios maiores separados;  
- 3 placards com relógios, isqueiros, binóculos, rádios, 
etc;  
- 2 placards;  
- 12 sacos contendo cada um 1 cartaz “Pinos” e cerca 
de 2500 senhas;  
- 12 sacos contendo cada um 1 cartaz “Joker” e cerca 
de 2500 senhas;  
- 6 sacos contendo cada um 1 cartaz “Livre Directo” e 
cerca de 2500 senhas;  
- 6 sacos contendo cada um 1 cartaz “Grande Prémio 
Estoril” e cerca de 2500 senhas;  
- 4 sacos contendo cada um 1 cartaz “Cromos de 
Futebol” e cerca de 2500 senhas;  
- 3 sacos contendo cada um 1 cartaz “Mónaco” e cerca 
de 2500 senhas;  
- 2 sacos contendo cada um 1 cartaz “Flecha” e cerca 
de 2500 senhas;  
- 2 sacos contendo cada um 1 cartaz “Aves Canoras” e 
cerca de 2500 senhas;  
- 1 saco contendo 1 cartaz “Super Star” e cerca de 
2500 senhas;  
- 1 saco contendo 1 cartaz “Expositor de Artigos 
Publicitários” e cerca de 2500 senhas, sendo que, em 
todos estes, as senhas correspondentes aos prémios 
maiores se encontravam separadas, em sacos mais 
pequenos;  
- 1 livro de facturas de “BD………., Lda.”;  
- 1 CD-Rom com a imagem gráfica de um jogo 
denominado “$em truque$”.  
Os arguidos F………. e G………. actuaram livre e 
conscientemente, de comum acordo e em conjugação 
de esforços, comprando e vendendo jogo que se 
traduzia na atribuição aleatória de prémios em 
dinheiro ou em espécie aos adquirentes das senhas, 
de acordo com os planos de prémios constantes dos 
cartazes, entregando separadas as senhas que 
correspondiam aos prémios maiores e mediante este 
procedimento possibilitando às pessoas que nos vários 
estabelecimentos ou outros locais as ofereciam a 
terceiros a manipulação do jogo, manipulação esta 
concretizada designadamente na impossibilidade de 
obtenção dos maiores prémios pelos compradores das 
senhas, sendo tais prémios atribuídos apenas quando 
e a quem essas pessoas quisessem.  
Sabiam não estar autorizados a exercer tal actividade.  
Tinham conhecimento de que tais condutas são 
proibidas e punidas por lei.  
Consta de fls. 6801 a 6803, o Relatório Social do 
arguido G………., elaborado pelo IRS, para que se 
remete e do qual se destaca que é de origem sócio-
económica desfavorecida, tendo com os progenitores 
vivido em Angola, no negócio de vestuário e 
restauração; tem o 9º. Ano de escolaridade 
incompleto; trabalhou numa fábrica, regressou a 
Portugal em 1975; trabalhou em fábricas, cumpriu o 
serviço militar, casou em 1973, ligou-se à venda de 
calendários de colecção e de máquinas expositoras de 
brindes; a esposa trabalha como embaladora de 
materiais de plástico, vivem na cave de uma moradia, 
tem dois filhos, de 29 e 21 anos. O rendimento mensal 
do casal é, em média, de 1.500 a 2.000 Euros/mês, 
pagam de renda 150 €/mês; não lhe são conhecidos 
comportamentos anti-sociais. 
 
Consta de fls. 6804 a 6806, o Relatório Social do 
arguido F………. elaborado pelo IRS, para que se 
remete e do qual se destaca que regressou de Angola 
aos 9 anos, só com a 3ª. classe, tendo depois obtido a 
4ª.; desempenhou diversas actividades mas instáveis 
e depois ajudou o sogro na construção civil, até aos 35 
anos; vive com a esposa, empregada administrativa 

num Centro de Formação onde ganha 1000€/mês, e 
um filho de 5 anos, numa moradia própria dada pelo 
sogro; possui e gere uma empresa de venda de 
motores e estores, no que aufere 500 €/mês;  
 
Do CRC do arguido F………. constante de fls. 6899 e 
6890 e 7098 e 7099, consta que no Processo Comum 
nº. ../98.3TAVLG, .º. Juízo, Valongo, por Acórdão do 
Tribunal da Relação do Porto de 4/6/2003, transitada 
em julgado em 24/6/2003, por crime de jogo 
fraudulento, p. no art.º 115º., do DL 422/89, 
praticado em 13/2/2001, foi condenado na pena de 6 
meses de prisão, substituída por igual tempo de multa 
à razão de 50,00 €/dia, declarada já extinta pelo 
pagamento. 
 
Do CRC do arguido G………. de fls. 6642 e 7064 nada 
consta.  
 
2.5. – Quanto ao sétimo arguido H………. 
O arguido H………. adquiria aos “U………., Lda”, do 
arguido B………., e distribuía jogo.  
Em 12/10/2000, este arguido foi abordado pelos 
agentes policiais quando se encontrava naqueles 
armazéns, tendo sido encontrado no seu automóvel, 
marca Audi, modelo A4 Avant, matrícula ..-..-OI, de 
cor azul, os seguintes objectos, que foram 
apreendidos: 
- 6 sacos com cápsulas em plástico, contendo cada 
uma destas 3 senhas, com os prémios maiores 
separados, no valor total de Esc. 2.160.000$00;  
- 1 placard com vários objectos (relógios, telemóveis, 
rádios, etc), no valor de Esc. 60.000$00;  
- 14 cadernetas do “W……….”;  
- 5 cadernetas “Bombas da Estrada”;  
- 7 caixas com senhas, com os prémios maiores 
separados, no valor de Esc. 525.000$00;  
- 2 máquinas fotográficas, de marca Nokina, no valor 
de Esc. 40.000$00;  
- 2 jogos Gun Set, no valor de Esc. 20.000$00;  
- 2 isqueiros, no valor de Esc. 2000$00;  
- 9 cartazes com vários títulos;  
- 11 Guias de Consignação emitidas pelo W………. em 
nome de diferentes pessoas;  
- várias cópias de um oficio do Governo Civil do Porto 
dirigido ao Presidente da Direcção do W……….;  
- 9 autocolantes com n°.s de série, e os dizeres 
“W……….” para colocação em expositores.  
Foi ainda apreendida a dita viatura automóvel ligeira 
de passageiros marca Audi, modelo A4 Avant.  
O arguido H………. actuou livre e conscientemente 
adquirindo e distribuindo material de jogo, consistindo 
este na atribuição aleatória de prémios em dinheiro ou 
em espécie aos adquirentes das senhas, de acordo 
com os planos de prémios constantes dos cartazes. 
Sabia não estar autorizado a exercer tal actividade. 
Tinha conhecimento de que tal conduta e proibida e 
punida por lei. 
O arguido H………. tem no seu CRC de fls. 6897 e 6898 
e 7100 a 7101, o seguinte: 
No Processo Comum nº. …/97.1TBPNF, do .º. Juízo, ou 
…/98, do .º. Juízo, do Tribunal de Penafiel, por 
Sentença de 9/11/1998, transitada em julgado, e por 
crime de exploração de jogo ilícito, p. no art.º. 108º., 
do DL 422/89, praticado em 19/1/1996, foi condenado 
na pena de 90 dias de multa, à taxa diária de 
1.000$00. 
No Processo Sumário nº. …/07.5GTVCT, de Valença, 
por Sentença de 14/6/2007, transitada em 29/6/2007, 
por crime de desobediência praticado em 28/5/2007, 
foi condenado na pena de 80 dias de multa e na pena 
acessória de proibição de conduzir veículos automóveis 
motorizados pelo período de 5 meses. 
 
Consta de fls. 6947 a 6949 o Relatório Social do 
arguido H………., elaborado pelo IRS, para que se 
remete e do qual se destaca que é oriundo de 
agregado familiar de condição sócio-económica 
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modesta, tem o 4º.ano de escolaridade, cumpriu o 
serviço militar, trabalhou em tarefas agrícolas com os 
pais, como indiferenciado na Câmara do Porto, 
carteiro, tendo explorado desde 1984 um restaurante, 
mas que ficou para a ex-mulher; do casamento já 
dissolvido tem dois filhos, maiores e autónomos, e, de 
relacionamento posterior, um, de 4 anos; está 
divorciado; aufere da pensão de aposentação 750 
Euros/mês; paga alimentos ao filho menor e a 
amortização do empréstimo da habitação no montante 
de 308€/mês. 
 
2.6. – Quanto ao 8º. arguido I………. 
Era sócio da Sociedade “BK………., Lda”, a qual 
constituiu com BJ………. em 21/09/99 e cujo objecto 
social consiste no comércio por grosso e a retalho de 
produtos alimentares, brinquedos, jogos e artigos de 
desporto e outros bens de consumo não especificado.  
Adquiria jogo ao arguido B………., que distribuía. 
A quando da busca realizada em 12/10/2000, foi 
encontrado junto dos “U………., Lda.”. 
Nessa ocasião, e no interior do seu automóvel marca 
Audi, modelo A4, de cor azul e matricula ..-..-KE, foi-
lhe apreendido um saco com cinco cápsulas de 
plástico, contendo senhas premiadas, e uma folha de 
encomenda de jogo do Café “BM……….”.  
O arguido I………. colocou material de jogo no Café 
“P……….”, sito na Rua ………., em ………, apreendido pela 
P.S.P. em 21/09/99, consistindo num cartaz com o 
título “Turbo Misto”, um expositor de cor verde 
contendo cápsulas plásticas com senhas e um placard 
com vários objectos. 
No momento da apreensão, deslocou-se ao Café, 
levando a chave para abertura do moedeiro do 
expositor.  
No Café “BB……….”, na ………., …., em ………., foram 
apreendidos em 04/12/99 pela PSP um expositor, um 
placard com prémios e um cartaz com a designação 
“Só Chocolates Branco”.  
No “Salão de Chá AU……….”, sito na R. ………., … – 
………., foram apreendidos pela P.S.P., em 26/06/99, o 
expositor, o placard com prémios e o cartaz 
“Weekend”. 
O arguido I………. actuou livre e conscientemente, 
distribuindo e disponibilizando ao público o material de 
jogo encontrado no Café P………., consistindo na 
atribuição aleatória de prémios em dinheiro ou em 
espécie aos adquirentes das senhas, de acordo com os 
planos de prémios constantes dos cartazes. 
Sabia não estar autorizado a exercer tal actividade.  
Tinha conhecimento de que tal conduta e proibida e 
punida por lei.  
Consta de fls. 6890 a 6893, o Relatório Social do 
arguido I………. elaborado pelo IRS, para que se 
remete e do qual se destaca que completou o ensino 
secundário (12º. Ano de escolaridade) aos 18 anos, 
chegou a frequentar curso superior de engenharia, 
abandonado por ter iniciado actividade laboral com um 
familiar na área de comercialização de máquinas de 
diversão brindes; constituiu com a companheira a 
empresa “BK……….. Ldª.”, na area de comércio de 
guloseimas, e, depois de a ter vendido, uma outra 
“BN………., Ldª.”, tendo actualmente dez empregados, 
em área similiar; vive com a companheira e um filho, 
de 3 anos, em moradia própria adquirida com recurso 
a empréstimo bancário pelo qual paga 520€/mês, 
sendo de 2000 Euros/mês o rendimento do casal. 
Do CRC do arguido I………. constante de fls. 6646 e 
7076, nada consta. 
 
2.7. – Quanto ao nono arguido J……….:  
O arguido J………., procedia à venda de jogo na 
garagem sita a Rua ………., entre os n°.s … e …, em 
………., espaço esse que utilizava como armazém.  
Em busca efectuada no dia 12/10/2000 ao referido 
local, foram apreendidos os seguintes objectos: 
- 17 caixas de senhas “GOLO/GOLO/GOLO”;  
- 7 cartazes com o título “GOLO”;  

- 13 cartazes com o título “Fruit Magic”;  
- 16 caixas de senhas “Fruit Magic”;  
- 16 series de senhas para carregamento de cápsulas 
plásticas;  
- 3 sacos de recarga do jogo “Roberta”;  
- 3 sacos de recarga do jogo “Lisete”;  
- 1 saco de recarga do jogo “Grande Jogo”;  
- 12 sacos de recarga do jogo “Craques”;  
- 3600 cápsulas plásticas com senhas do jogo 
“Samba”;  
- 26 cartazes com o título “Samba”;  
- 17 cartazes com o título “Crocodilo”;  
- 14 cartazes com o título “Calendário”;  
- 6 cartazes com o título “Novo Millenium”  
- 3 cartazes com o título “Pop Rock”;  
- 2 cartazes com o título “Radical”;  
- 1 cartaz com o título “Titanic”;  
- 1 cartaz com o título “Especial Brinde”;  
- 39 cartazes com o título “Meio Campo”;  
- 73 cartazes com o título “Bandeirada”;  
- 23600 cápsulas plásticas com senhas do jogo 
“Samba”;  
- 42050 cápsulas plásticas com senhas do jogo 
“Bandeirada”;  
- 31300 cápsulas plásticas sem título;  
- 9000 cápsulas plásticas com senhas do jogo “ “Meio 
Campo”  
- 7 caixas de senhas do jogo “Novo Millenium”  
- 12 caixas de senhas do jogo “Calendário”;  
- 1 caixa de senhas do jogo “Bairro Alto”;  
- 10 placards com diversos objectos,  
-grande quantidade de isqueiros, rádios, relógios, 
miniaturas de automóveis, etc.  
Em todas as embalagens de senhas encontravam-se 
separadas, em sacos mais pequenos, as que 
correspondiam aos prémios maiores.  
Foi ainda apreendida a viatura automóvel ligeira de 
mercadorias marca “Datsun” modelo “……….”, de cor 
branca, com a matrícula MP-..-.., pertencente ao 
arguido J………. .  
O arguido J………. actuou livre e conscientemente, 
distribuindo o jogo, consistindo na atribuição aleatória 
de prémios em dinheiro ou em espécie aos 
adquirentes das senhas, de acordo com os planos de 
prémios constantes dos cartazes, entregando 
separadas as senhas que correspondiam aos prémios 
maiores e mediante este procedimento possibilitando 
às pessoas que nos vários estabelecimentos ou outros 
locais as ofereciam a terceiros a manipulação do jogo, 
manipulação esta concretizada designadamente na 
impossibilidade de obtenção dos maiores prémios 
pelos compradores das senhas, sendo tais prémios 
atribuídos apenas quando e a quem essas pessoas 
quisessem. 
Sabia não estar autorizado a exercer tal actividade.  
Tinha conhecimento de que tal conduta e proibida e 
punida por lei. 
No dia 12/10/2000, encontrava-se junto ao referido 
armazém do arguido J………., o arguido L………. .  
Consta de fls. 6870 a 6873, o Relatório Social do 
arguido J………. elaborado pelo IRS, para que se 
remete e do qual se destaca que viveu com os pais até 
aos 21 anos, altura em que casou, tem 4 irmãos, saiu 
da escola aos 12 anos com o 6º. Ano de escolaridade, 
frequentou o 2º. Ano do curso industrial, trabalhou 
como torneiro mecânico, vendedor de artigos de 
plástico, pintor de publicidade; tem 4 filhos, de 27, 24, 
16 e 5 anos; na sequência de ruptura do matrimónio, 
trabalhou na construção civil na Alemanha; vive 
sozinho em habitação arrendada pagando 292€/mês; 
encetou união de facto, de que nasceu uma filha, 
sendo a companheira desempregada; tem como fonte 
de rendimento biscates de pintura na construção civil 
e de publicidade, no que aufere 450 €/mês. 
Do CRC de fls. 6647 e 7067 do arguido J………. nada 
consta. 
 
2.8. – Quanto à décima arguida K……….: 
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No dia 12/10/2000, a quando da realização de busca e 
apreensão de bens ao arguido J………. na garagem sita 
na Rua ………., …/…, ………., encontrava-se lá a arguido 
K………. . 
Consta de fls. 6780 a 6782, o Relatório Social da 
arguida K………. elaborado pelo IRS, para que se 
remete e do qual se destaca que é originária de família 
de parcos recursos, tendo 6 irmãos, fez o 6º.ano de 
escolaridade, começou a trabalhar aos 12 anos no 
ramo têxtil, casou aos 20 anos, exercendo ela e o 
marido actividades profissionais instáveis; tem um 
filho com 12 anos, trabalha actualmente como 
empregada de limpeza, no que aufere 429€/mês, e o 
marido como vigilante, ganhando este 800€/mês, 
pagando de renda de casa 205€/mês; não lhe foi 
notado qualquer problema de comportamento ou de 
inserção social. 
Do CRC da arguida K………. de fls. 6648 e 7068 nada 
consta. 
 
2.9. – Quanto ao décimo primeiro arguido L……….: 
No dia 12/10/2000, encontrava-se junto ao referido 
armazém (do arguido J……….), na Rua ………., em 
………., o arguido L………. . 
Dentro do seu automóvel, de marca Toyota, modelo 
………., de cor verde, matricula RE-..-.., foram 
encontrados e aprendidos pelos agentes policiais:  
- 1 caixa com um número indeterminado de senhas;  
- 1 cartaz com a designação “Frute Futebol;  
- 1 cartaz com a designação “Sol de verão”;  
- 1 cartaz com a designação “Ver o Azul”;  
- 1 cartaz com a designação “Passatempo”; 
- 2 sacos contendo cerca de 1600 senhas e respectivo 
cartaz com o nome “Mónaco”;  
- 2 sacos contendo cerca de 3100 senhas e respectivo 
cartaz com o nome “Super Star”; 
- 2 caixas com senhas “Las Vegas”  
- 1 caixa com senhas “Passatempo”;  
- 1 saco com cerca de 500 cápsulas plásticas vazias;  
- 1 caixa com 40 isqueiros;  
- 3 sacos com bolas de brindes;  
- 1 caixa com chaves destinadas a abrir expositores;  
Foi também apreendido o referido automóvel.  
Em cada um dos jogos apreendidos as senhas 
correspondentes aos prémios maiores encontravam-se 
separadas das restantes.  
O arguido L………. actuou livre e conscientemente, 
distribuindo jogo, consistindo na atribuição aleatória 
de prémios em dinheiro ou em espécie aos 
adquirentes das senhas, de acordo com os planos de 
prémios constantes dos cartazes, entregando 
separadas as senhas que correspondiam aos prémios 
maiores e mediante este procedimento possibilitando 
às pessoas que nos vários estabelecimentos ou outros 
locais as ofereciam a terceiros a manipulação do jogo, 
manipulação esta concretizada designadamente na 
impossibilidade de obtenção dos maiores prémios 
pelos compradores das senhas, sendo tais prémios 
atribuídos apenas quando e a quem essas pessoas 
quisessem. 
Sabia não estar autorizado a exercer tal actividade.  
Tinha conhecimento de que tal conduta e proibida e 
punida por lei. 
Do Relatório Social elaborado pelo IRS sobre o arguido 
L………., constante de fls. 7058 a 7061, para que se 
remete, destaca-se que é oriundo de família numerosa 
e de condição sócio-económica humilde, fez a 4ª. 
classe e aos 12 anos começou a trabalhar numa 
marcenaria; foi até ao serviço militar metalúrgico; 
mecânico, trabalhou em Angola até à descolonização; 
passou a vender frutas, legumes e gelados em festas e 
em feiras; abriu uma papelaria, depois uma mercearia, 
criando uma empresa de revenda de produtos Olá; 
vive com a esposa, em apartamento já pago mas 
adquirido com empréstimo e tem dois filhos, 
autónomos; a esposa trabalha na colocação e 
manutenção de máquinas de brindes em casas 
comerciais, com rendimento variável;  

Do CRC do arguido L………. de fls. 6649 e 7069 nada 
consta. 
 
2.10. – Quanto ao décima segundo M……….: 
O arguido M………. adquiria material de jogo ao arguido 
B………. e vendia-o.  
Utilizava nessa actividade um barraco, sito junto à 
casa com o n°. …, na Rua ………., e a última garagem 
do edifício sito na Rua ………., …, ambos em ………. . 
Na busca realizada em 12/10/2000 aos referidos 
locais, foram apreendidos os seguintes objectos: 
- 42 sacos contendo cerca de 5000 cápsulas plásticas 
vazias;  
- 19 expositores grandes vazios:  
- 19 expositores pequenos vazios;  
- 17 sacos cada um com cerca de 1800 bolas plásticas 
contendo senhas;  
- 16 sacos cada um com cerca de 1800cápsulas 
plásticas contendo senhas;  
- 12 caixas de cartão cada uma com cerca de 3000 
senhas com emblemas de clubes de futebol;  
Em cada um dos jogos apreendidos as senhas 
correspondentes aos prémios maiores encontravam-se 
separadas das restantes.  
- 11 cartazes com o título “Grande Área – W……….”;  
- 4 cartazes com o título “Sol de Verão”;  
- 1 cartaz com o título “Verão Quente”;  
- 1 cartaz com o título “Verão Azul”;  
- 1 cartaz com o título “Frute Futebol”;  
- 3 cartazes com o título “Titanic”;  
- 1 cartaz com o título “Bacalhau Duplo – U………., 
Ida.”;  
- 1 cartaz com o título “Choco-Clubes de U………., 
Lda.”;  
- 1 cartaz com o título “Só Chocolates Creme” de 
U………., Lda.”  
- 2 cartazes com o título “Samba”;  
- 4 cartazes com o título “Golo”; 
- 93 cartazes com o título “Baú da Sorte”;  
- 1 cartaz de furos com o título “Não sejas camelo e 
bebe”;  
- 1 expositor vazio;  
- Autocolantes para colocar nos cartazes em numero 
indeterminado;  
- 1 máquina de jogo vídeo.  
Esta última é um móvel de cor castanha, com 
estrutura de madeira e dimensões de 52 cm x 42 cm x 
40 cm. Na parte da frente tem um écran vídeo de 28 x 
20 cm e abaixo uma consola com 12 botões. Ao cimo 
da parte lateral direita tem um sistema de chave para 
introdução manual de créditos. Ligada à corrente 
eléctrica, aparece no écran, alternadamente, o titulo 
“Jolly Card” e um plano de prémios em que p. ex. 
“Five of a Kind” corresponde a 1100 e “Royal Flush” 
corresponde a 500. Aparecem ainda no écran as 
palavras “Credit”, que regista os pontos introduzidos e 
os pontos ganhos, e “Bet”, que mostra os pontos 
arriscados em cada jogada. 
O objectivo do jogo, que é o “poker” de cartas, é 
conseguir combinações premiadas, como sequência 
real, sequência numérica, sequência de cor, fullen, 
trios, pares, etc, combinações essas que dependem 
única e exclusivamente da sorte, independentemente 
da perícia ou destreza do jogador.  
- pasta tipo executivo para colocação de placa de jogo, 
com consola de botões, fonte de alimentação, saída 
vídeo e ligações para jogo de vídeo poker;  
- 1 placa electrónica de jogo “Super Poker”;  
- 2 placas electrónicas de jogo “1.10”.  
- 1 placa electrónica de jogo sem identificação;  
- 1 fonte de alimentação;  
- onze botões para máquinas de jogo vídeo;  
- 1 expositor vermelho;  
- 1 caixa em madeira para jogos de furos;  
- 1 placard contendo 4 isqueiros e um io-io;  
- 1 saco com cápsulas plásticas contendo senhas, com 
o peso aproximado de 1 Kg;  
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- 1 saco com cerca de 10 Kgs de cápsulas plásticas 
vazias;  
- 1 saco com cerca de 3 Kgs de bolinhas para jogos de 
furos;  
- 105 cartazes com vários títulos;  
- 3 cartazes para jogos de furos;  
- Cerca de 15 Kgs de papel para feitura de cartazes;  
As placas electrónicas “Super Poker” e “1.10”de jogo 
supra referidas foram colocadas em funcionamento, 
tendo sido constatado que desenvolviam jogo de 
fortuna ou azar de tipo “Poker”, conforme a descrição 
acima efectuada para a máquina apreendida a este 
arguido. Relativamente à placa sem identificação, não 
foi possível pô-la a funcionar.  
Dentro do veículo matricula ..-..-EB: 
- 2 jogos de furos com o nome “Super Fura”;  
- 15 cartazes com o nome “Tiros de Sorte”;  
- 1 molho de chaves de máquinas de jogo vídeo;  
Dentro do veículo matricula ..-..-CV:  
- 7 sacos cada um com cerca de 10 Kgs de bolas em 
plástico;  
e ainda grande quantidade de garrafas miniatura de 
bebidas alcoólicas, produtos alimentares, relógios, 
cinzeiros, rádios, porta-chaves, etc.  
Foram também apreendidos os dois veículos 
automóveis, sendo um marca Ford, modelo ………., cor 
branca, de matrícula ..-..-CV, e o outro marca 
Volkswagen, modelo ………, cor vermelha, de matrícula 
..-..-EB, ambos ligeiros de mercadorias.  
O arguido M………. actuou livre e conscientemente, 
distribuindo material de jogo, consistindo em: 
atribuição aleatória de prémios em dinheiro ou em 
espécie aos adquirentes das senhas, de acordo com os 
planos de prémios constantes dos cartazes, 
entregando separadas as senhas que correspondiam 
aos prémios maiores e mediante este procedimento 
possibilitando às pessoas que nos vários 
estabelecimentos ou outros locais as ofereciam a 
terceiros a manipulação do jogo, manipulação esta 
concretizada designadamente na impossibilidade de 
obtenção dos maiores prémios pelos compradores das 
senhas, sendo tais prémios atribuídos apenas Sabia 
não estar autorizado a exercer tal actividade.  
Tinha conhecimento de que a sua conduta é proibida e 
punida por lei.  
Consta de fls. 6776 a 6779, o Relatório Social do 
arguido elaborado pelo IRS, para que se remete e do 
qual se destaca que é originário de família com parcos 
recursos económicos, tem a 4ª. classe, saiu da escola 
aos 14 anos, cumpriu o serviço militar, trabalhou 
como servente na construção civil, depois numa 
fábrica têxtil, sapateiro, comerciante de calçado, a 
esposa, desempregada, ajudava-o nessa actividade, 
vivendo em apartamento T2 próprio; ocupa-se 
actualmente no comércio de aluguer de filmes, no que 
aufere 1000 Euros/mês, tendo despesas fixas de 
400,00/mês; vive numa moradia própria e adquirida 
nova há 4 anos; tem dois filhos de 23 anos e de 17, 
este estudante; nada de anormal foi notado no seu 
comportamento e relacionamento social.  
• quando e a quem essas pessoas quisessem. 
• máquinas de vídeo-jogo, desenvolvendo jogos em 
que a atribuição de prémios é independente da perícia 
do jogador.  
Do CRC do arguido M………. constante de fls. 6650 e 
7070, nada consta 
 
2.11. – Quanto ao 13º. Arguido N………. 
O arguido N………. procedia à comercialização de 
material de jogo no estabelecimento denominado 
“BO……….”, sito a R. ………., …., na Povoa de Varzim.  
Na busca efectuada em 12/10/2000 àquele local, 
foram apreendidos os seguintes artigos: 
- 4 expositores de plástico;  
- 6 expositores de metal;  
- 14 sacos com um n° indeterminado de cápsulas de 
plástico contendo senhas;  
- 16 cartazes com o título “Euro 2004”;  

- 1 cartaz com o título “Bacalhau Duplo”;  
- 2 cartazes com o título “Atletic Estrelas”;  
- 1 cartaz com o título “Só Chocolates Óptimo”  
- 1 cartaz com o título “Golf Estrelas”;  
- 1 cartaz com o título “Golo”;  
- 1 cartaz com o título “Torpedo”;  
- 2 cartazes com o título “Top Divertimento”  
- 3 cartazes com o título “Os Maiores”;  
- 2 cartazes com o título “Brindes e Cromos”  
- 9 cartazes com o título “Super Cabaz de Natal”;  
- 30 placards para exposição de objectos;  
- 1 caixa contendo um n° indeterminado de senhas 
com o título “France 98”;  
- 2 caixas contendo um n° indeterminado de senhas 
com o título “ Os Maiores”;  
- 1 caixa contendo um n° indeterminado de senhas 
com o título ”Fruta é vida”;  
- 2 máquinas de jogo vídeo sem qualquer 
identificação;  
- 1 máquina de jogo vídeo de balcão com o nome “Las 
Vegas Show”;  
- 5 placas de jogo vídeo;  
- 2 comandos remotos para máquinas de jogo vídeo;  
- 2 “Play Station Sony”,  
- vários documentos, consistindo em registos de 
maquinas vídeo, listagens de clientes, cadernos de 
vendas, etc.  
As máquinas de jogo vídeo foram colocadas em 
funcionamento, verificando-se que desenvolviam jogo 
de fortuna ou azar, de tipo “poker”, o que também foi 
constatado relativamente a uma das placas 
apreendidas, sendo que as restantes tinham todos os 
componentes necessários para o desenvolvimento de 
tal tipo de jogo.  
O arguido N………. actuou livre e conscientemente, 
distribuindo material de jogo que consistia em:  
• atribuição aleatória de prémios em dinheiro ou em 
espécie aos adquirentes das senhas, de acordo com os 
planos de prémios constantes dos cartazes, máquinas 
de vídeo-jogo, desenvolvendo jogos em que a 
atribuição de prémios e independente da perícia do 
jogador.  
Sabia não estar autorizado a exercer tal actividade.  
Tinha conhecimento de que a sua conduta é proibida e 
punida por lei. 
Não foi elaborado Relatório Social do arguido N………. 
porquanto, conforme informação de fls. 6950, do IRS, 
ele não respondeu às convocatórias para o efeito. 
O arguido tem a 4ª classe. É casado, sendo a esposa 
empregada fabril e ganhando 400€/mês. Tem dois 
filhos, de 13 e 2 anos. Tem um Café. Vive em casa 
própria, adquirida com empréstimo cuja prestação 
mensal ascende a 570€.  
Do CRC do arguido N………. constante de fls. 7134 
consta que no Processo Comum …./06.9TBPVZ, do .º. 
Juízo do Tribunal da Comarca da Póvoa de Varzim, por 
Acórdão de 5/1/2007, transitada em 8/2/2007, por 
crime de exploração ilícita de jogo praticado em 
27/12/2003, foi condenado na pena de 14 meses de 
prisão, suspensa na sua execução, e multa.  
2.12. – Quanto ao 14º. O………. 
No dia 13/06/2000, no Café “BC……….”, sito na Rua 
………., ., em Bragança, foram apreendidos pela P.S.P.: 
- Um expositor em plástico transparente, contendo um 
n° indeterminado de cápsulas de plástico, tendo estas 
no seu interior três senhas;  
- Um cartaz com o título “Só Chocolates Branco”, serie 
n° 9, com inscrição de vários números e o plano de 
prémios a atribuir.  
No referido expositor encontrava-se afixado um papel 
com os seguintes dizeres: “Esta máquina contém 
cromos de colecção bacalhau cobaia e cabrito, que 
está legalizada e autorizada a nível nacional pelo 
Governo Civil do Porto, a qual atribui a designação de 
concurso publicitário ../97 em 21/02/97”.  
O jogo consistia na atribuição aleatória de prémios em 
dinheiro ou em espécie aos compradores de senhas, 
conforme plano de prémios do cartaz. 
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Consta de fls. 6832 a 6834, o Relatório Social do 
arguido elaborado pelo IRS, para que se remete e do 
qual se destaca que provém de família com sete 
descendentes, com dificuldades económicas e marcada 
por violência familiar e hábitos alcoólicos do 
progenitor; fez apenas a 4ª. classe e começou a 
trabalhar como trolha e guardador de gado, tendo, 
depois, passado por diversas firmas ligadas àquele 
ramo; trabalhou numa têxtil, que faliu, passando a 
vender miudezas/quinquilharia e a adquirir e colocar 
máquinas de jogos em estabelecimentos; casou em 
1989, vive com a esposa, professora primária e que 
aufere 1200€/mês, em habitação própria, pagando 
pagando 550€/mês do empréstimo; tem uma filha de 
dois anos; o rendimento do casal é de 1.900 €/mês, 
tendo despesas fixas mensais de 750 €/mês;  
Do CRC do arguido O………. constante de fls. 6901 a 
6903 e 7102 a 7103, consta que: 
-No Processo Comum nº. ../02.3TBPTB, do Tribunal de 
Ponte da Barca, por Sentença de 19/06/2002, 
transitada em julgado em 4/07/2002, e por crime de 
exploração ilícita de jogo p. no DL 422/89, praticado 
em 17/12/2000, foi condenado na pena de 2 meses de 
prisão, substituída por multa, e setenta dias de multa, 
fixada na pena única de 130 dias de multa à razão de 
3€/dia, já declarada extinta pelo pagamento. 
- No Processo Comum nº. ./00.8FAELV, do Tribunal de 
Mação, por Sentença de 16/05/2003, transitada em 
julgado em 2/06/2003, e por crime de exploração 
ilícita de jogo p. no art.º. 108º., do DL 422/89, 
praticado em 20/10/2000, foi condenado na pena de 4 
meses de prisão, substituída por multa, e setenta dias 
de multa, fixada na pena única de 190 dias de multa à 
razão de 5€/dia.  
 
……………………… 
…………………….. 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
O Direito: 
As questões a decidir, no seu encadeamento lógico, 
são as seguintes: 
a) Se há factos suficientes e concretos que permitam 
dar como provado o crime de falsificação de 
documento, designadamente, no que respeita ao 
preenchimento do elemento subjectivo do crime de 
falsificação de documento [Arguido B……….].  
b) Qualificação jurídica: se os actos apurados se 
enquadram jurídico-penalmente nos crimes de 
«exploração ilícita de jogo» art.º 108º e «fabrico, 
publicidade, importação, transporte, exposição de 
material de jogo» art.º 115º, ambos do Decreto-Lei 
n.º 422/89, ou se constituem mera contra-ordenação. 
[Ambos os arguidos recorrentes]. 
c) Na primeira hipótese, decidir da suspensão, ou não, 
da execução da pena de prisão aplicada ao arguido 
B………. . 
d) Na segunda hipótese, caso as condutas configurem 
meras contra-ordenações, decidir da prescrição do 
respectivo procedimento. 
e) Extensão, ou não, da decisão aos arguidos 
condenados e que não recorreram. 
 
A - Ensaia o recorrente B………. uma tímida 
impugnação da matéria de facto, quanto ao crime de 
falsificação, para de imediato inflectir a sua crítica 
cingindo-a ao elemento subjectivo do dolo. Segundo 
ele na audiência de julgamento nenhuma testemunha 
prestou depoimento que possibilitasse a conclusão a 
que se chegou na decisão recorrida. A evanescente 
crítica do arguido não chega a esclarecer se a omissão 
de prova do elemento subjectivo do dolo, se reporta 
ao elemento intelectual, ou ao volitivo, ou a ambos. E 
isso não é despiciendo quando no dolo é possível 
descortinar dois momentos ou elementos: um 

intelectual ou cognoscitivo, outro emocional ou 
volitivo. 
Esquece o recorrente que no caso, já que a lei não 
dispõe diferentemente, o tribunal aprecia a prova 
segundo as regras da experiência e a livre convicção, 
art.º 127º do Código de Processo Penal. Por outro 
lado, mormente em matéria de elemento subjectivo, 
não está vedado ao tribunal o recurso a ilações e a 
regras de experiência para com base em factos 
conhecidos firmar factos desconhecidos. Tanto mais 
quando, como no caso da falsificação, estão em causa 
condutas cuja relevância axiológica é conhecida e 
aceite pela generalidade das pessoas. Esse é um tipo 
de ilícito velho de séculos, cuja ilicitude de todos é 
conhecida, pelo que é contrário à experiência e à 
realidade da vida, pôr em duvida se o agente sabe que 
é proibido «fabricar» autorizações do Governo Civil, 
quando está no ramo dos jogos há mais de uma dúzia 
de anos.  
Sendo inquestionável que o arguido, entre o mais que 
agora nos dispensamos de chamar à colação, em sede 
de falsificação «mandou imprimir dísticos com os 
dizeres “Colecção legalizada e autorizada a nível 
nacional pelo Governo Civil do Porto, a qual atribuiu a 
designação de concurso publicitário ../97, em 
21/02/97”, e também “ Atenção: Esta colecção, com 
sorteio a nível nacional, foi autorizada pelo Governo 
Civil do Porto conforme o Decreto de Lei n.º 422/89, 
de 02/12/89, alterado pelo Decreto de Lei n.º 10/95, 
de 19/01/95, sob o n.º 66/2000”, dísticos estes que 
eram apostos nos expositores contendo as “bolas” e 
nas caixas com as senhas. 
A autorização com o n.º 66/2000 reporta-se a 
requerimento feito pelo W………. ao Governo Civil do 
Porto, com data de 19/06/2000, visando a realização 
de um sorteio com a finalidade de angariar fundos 
para a aquisição de um autocarro para transporte dos 
atletas e para a realização de obras no complexo 
desportivo do clube.  
Tal requerimento contém o regulamento do sorteio, 
que consistia na comercialização de cromos, com 
imagens alusivas ao futebol, os quais seriam afixados 
em cadernetas, sendo que a entrega da caderneta 
com a colecção completa habilitaria o respectivo 
portador a participar no sorteio final, no qual seriam 
atribuídos os seguintes prémios: 1 automóvel, 1 
motociclo, um conjunto TV e vídeo, uma máquina de 
filmar e uma aparelhagem de som, no valor total de 
Esc. 3.900.000$00.  
O requerimento foi deferido pelo Governo Civil, 
conforme ofício enviado ao clube em 03/08/2000, com 
a exigência de constituição de garantia bancária e 
ainda de que a atribuição aleatória de brindes aos 
compradores de senhas, prevista no Regulamento, não 
poderia ser efectuada através dos expositores 
destinados à venda de senhas.  
Este concurso foi efectivamente realizado, tendo o 
sorteio final tido lugar no dia 15/09/2001, conforme 
acta elaborada pela funcionária do Governo Civil que 
esteve presente no evento, tendo os nomes dos 
premiados sido publicados em dois jornais de âmbito 
nacional.  
Assim, e tendo conhecimento de que esta entidade se 
encontrava a realizar o dito concurso, o arguido 
B………. resolveu colocar no material de jogo a 
inscrição supra referida. 
A fls. 3952 encontra-se reproduzida uma foto de um 
modelo de dístico, sendo que o respectivo texto é 
encimado pelo escudo da República». 
É correcta a inferência feita pelo tribunal de que «O 
arguido B………. sabia que não estava autorizado a 
utilizar tais dísticos e lançou mão de tal símbolo para 
que os donos dos estabelecimentos onde o material 
era colocado e os próprios jogadores se convencessem 
de que se tratava de actividade perfeitamente legal 
assim facilitando a comercialização dos jogos». E 
ainda de que «o arguido B………. agiu de forma livre e 
consciente, dedicando-se desde, pelo menos, o início 
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do ano de 1996 até 12/10/2000, de forma 
ininterrupta, à produção e distribuição de material de 
jogo do qual resultava a atribuição aleatória de 
prémios em dinheiro ou em espécie aos adquirentes 
das senhas, de acordo com os planos de prémios 
constantes dos cartazes mas entregando separadas as 
senhas que correspondiam aos prémios maiores e 
mediante este procedimento possibilitando às pessoas 
que nos vários estabelecimentos ou outros locais as 
ofereciam a terceiros a manipulação do jogo, 
manipulação esta concretizada designadamente na 
impossibilidade de obtenção dos maiores prémios 
pelos compradores das senhas, sendo tais prémios 
atribuídos apenas quando e a quem essas pessoas 
quisessem. (…) Ao fazer menção dos despachos do 
Governo Civil do Porto no material destinado ao 
referido jogo, o arguido sabia que não estava 
autorizado a fazê-lo, lançando mão desse expediente 
com o objectivo de enganar os adquirentes, 
exploradores e jogadores, assim os convencendo da 
respectiva legalidade, para dessa forma facilitar a 
venda do material de jogo».  
Abreviando razões a conclusão do tribunal é tanto 
mais legítima quanto o arguido B………., a fazer fé nas 
suas declarações, não é um novato nesta matéria, pois 
respondeu em mais de 500 julgamentos relacionados 
com jogo, fls. 64 do Acórdão recorrido, sendo normal, 
segundo as regras da experiência, que conheça todas 
as «regras do jogo». 
Improcede, pois, a questão suscitada. 
 
B – Suscitam ambos os recorrentes a questão da 
qualificação jurídica: se os actos apurados se 
enquadram jurídico-penalmente nos crimes de 
«exploração ilícita de jogo» art.º 108º e «fabrico, 
publicidade, importação, transporte, exposição de 
material de jogo» art.º 115º, ambos do Decreto-Lei 
n.º 422/89, ou se constituem mera contra-ordenação.  
Os arguidos recorrentes foram condenados, o I………. 
pela prática de um crime de «exploração ilícita de 
jogo» do art.º 108º, do Decreto-Lei n.º 422/89 e o 
B………. pela prática de um crime de «fabrico, 
publicidade, importação, transporte, exposição de 
material de jogo» art.º 115º, do Decreto-Lei n.º 
422/89, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 
n.º 10/95, de 19 de Janeiro. 
 
Dizem estes preceitos legais: 
 
Artigo 108º Exploração ilícita de jogo. 
1 – Quem, por qualquer forma, fizer exploração de 
jogos de fortuna ou azar fora dos locais legalmente 
autorizados será punido com prisão até dois anos e 
multa até 200 dias. 
 
Artigo 115º Material de jogo 
Quem, sem autorização da Inspecção-Geral de Jogos, 
fabricar, publicitar, importar, transportar, 
transaccionar, expuser ou divulgar material e 
utensílios que sejam caracterizadamente destinados à 
prática dos jogos de fortuna ou azar será punido com 
prisão até dois anos e multa até 200 dias. 
Para se poder saber se a matéria de facto assente 
integra ou não estes tipos incriminadores torna-se 
imprescindível, pelo menos num primeiro momento, 
procurar determinar o conceito legal de jogo de 
fortuna e azar que constitui o objecto da actividade 
proibida. Enquanto no art.º 108º, a actividade típica é 
a exploração ilícita de jogos de fortuna ou azar, fora 
dos locais legalmente autorizados, no art.º 115º faz-se 
o elenco das actividades típicas, preliminares à 
exploração «fabrico, publicidade, importação, 
transporte, transacção, exposição ou divulgação de 
material ou utensílios que sejam caracterizadamente 
destinados à prática dos jogos de fortuna ou azar».  
Se as actividades típicas estão devidamente 
recortadas alguma dúvida permanece quanto ao 
âmago da questão: o conceito operativo de jogos de 

fortuna e azar. Esta é uma tarefa consabidamente 
controversa, mas temos hoje uma vantagem: as 
diversas posições jurisprudenciais são conhecidas e 
sedimentadas[4].  
Todos estão de acordo que clareza das soluções 
legislativas de 1969, data da publicação do Decreto-
Lei n.º 48 912, diploma que regulava os «jogos de 
fortuna e azar» e as «modalidades afins», se foi 
perdendo nas sucessivas alterações legislativas, não 
sendo alheia a essa realidade a circunstância do 
aumento da oferta e a cada vez maior complexidade 
dos jogos, com novidades que impõem uma maior 
intervenção legislativa. 
Se inicialmente existia uma linha clara de distinção 
entre estes dois conceitos - os resultados dos jogos de 
fortuna ou azar dependiam exclusivamente da sorte ao 
passo que os das operações consideradas como 
modalidades afins dependiam essencialmente da sorte 
- essa «pureza» normativa foi abalada com a 
publicação da versão originária do Decreto-Lei n.º 
422/89, de 2 de Dezembro. Este novo diploma definiu 
os jogos de fortuna ou azar como «aqueles cujo 
resultado é contingente por assentar exclusiva ou 
fundamentalmente na sorte», art.º 1º. Daí resultou, 
em direitas contas, que o conceito foi alargado em 
termos de abranger parte das modalidades afins, pelo 
menos aquelas que podiam ser consideradas como 
jogos. Como certeiramente refere o Acórdão do TRL de 
26.10.2005[5], a situação complicou-se ainda mais 
com a redacção dada a este diploma pelo Decreto-Lei 
n.º 10/95, de 19 de Janeiro. Tendo-se optado pela 
regulação das modalidades afins dos jogos de fortuna 
ou azar no âmbito do Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de 
Dezembro, revogou-se integralmente o Decreto-Lei 
n.º 48 912, de 18 de Março de 1969. Porém, definiu-
se, no n.º 1 do artigo 159°, esse conceito dizendo que 
modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar eram 
«as operações oferecidas ao público em que a 
esperança de ganho reside conjuntamente na sorte e 
perícia do jogador, ou somente na sorte, e que 
atribuem como prémio coisas com valor económico». 
Com o que se alterou o cerne da distinção entre os 
dois conceitos, que deixou de assentar na relevância 
da sorte ou do azar para o resultado. Tanto num caso 
como noutro a contingência do resultado podia derivar 
apenas da sorte. 
Procuraram alguns, como meio para distinguir o 
campo de aplicação das incriminações previstas nos 
artigos 108° a 111° e 115° do universo das condutas 
que integram os ilícitos de mera ordenação social 
(artigos 159° a 163°), situar a linha de fronteira na 
natureza dos prémios atribuídos. Quando estes 
consistissem em dinheiro estar-se-ia perante um 
crime, ao passo que a atribuição de prémios de outra 
natureza caracterizaria o ilícito como de mera 
ordenação social. 
A este critério interpretativo, como se diz no referido 
Acórdão do TRL, há que opor três argumentos.  
Em primeiro lugar, a lei, em caso algum, se refere a 
ele para distinguir os jogos de fortuna e azar das 
modalidades afins.  
Em segundo lugar, de entre as modalidades de jogos 
de fortuna ou azar especificamente previstas no artigo 
4° há algumas em que os prémios podem consistir, 
pelo menos imediatamente, em fichas e o resultado 
ser apresentado como pontuações. 
Finalmente, constitui contra-ordenação, nos termos do 
n.º 3 do artigo 161° e do n.º 1 do artigo 163°, a 
substituição por dinheiro ou fichas dos prémios 
atribuídos pelas modalidades afins dos jogos de 
fortuna ou azar. 
Na ausência de qualquer distinção material entre os 
dois conceitos, a distinção tem que ser formal, sendo 
para o efeito considerados jogos de fortuna ou azar 
apenas aqueles cuja exploração, nos termos dos nºs 1 
e 3 do artigo 4° da actual redacção do Decreto-Lei n.º 
422/89, de 2 de Dezembro, é autorizada nos casinos. 
Assim, para o que aqui nos interessa que é o jogo em 
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máquinas, fora dos casos do art.º 4º n.º1 al. f) e g) do 
Decreto Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro – onde se 
considera como tipos de jogos de fortuna ou azar os 
jogos em máquinas pagando directamente prémios em 
fichas ou moedas; jogos em máquinas que, não 
pagando directamente prémios em fichas ou moedas, 
desenvolvam temas próprios dos jogos de fortuna ou 
azar ou apresentem como resultado pontuações 
dependentes exclusiva ou fundamentalmente da sorte 
– os jogos em máquinas cujos resultados dependam 
exclusiva ou fundamentalmente da sorte, não 
constituem jogos de fortuna ou azar, mas modalidades 
afins. Jogos de fortuna ou azar são aqueles cujo 
resultado é contingente por assentar exclusiva ou 
fundamentalmente na sorte, art.º 1º do Decreto-Lei 
n.º 422/89, mas de entre esses apenas aqueles que 
estão tipificados no art.º 4º n.º1 do Decreto-Lei n.º 
422/89. 
 
Note-se que a ausência de distinção material não 
equivale a indefinição no recorte do tipo legal, bem 
pelo contrário. A expressão «nomeadamente», 
constante do n.º1 do art.º 4º do Decreto-Lei n.º 
10/95, é enganadora. Só uma abordagem literal do 
diploma permite tal conclusão. O carácter aberto do 
tipo legal inculcado pelo «nomeadamente» do n.º1 do 
art.º 4º transmuda-se em «catalogo fechado» quando 
consideramos o art.º 5º, - as regras de execução para 
a prática dos jogos de fortuna ou azar serão 
aprovadas por portaria do membro do Governo da 
tutela – o art.º 4º n.º3 – compete ao membro do 
Governo da tutela autorizar a exploração de novos 
tipos de jogos de fortuna e azar - e levamos em 
consideração as Portarias, entretanto publicadas, n.º 
817/2005, de 13 de Setembro e 217/2007 de 26 de 
Fevereiro, que elencam as regras de execução dos 
jogos de fortuna e azar. Daí resulta, ao fim e ao cabo, 
que os jogos de fortuna e azar são aqueles que 
constam das Portarias aprovadas ao abrigo do art.º 4º 
n.º3 e 5º do Decreto-Lei n.º 10/95. 
Se crítica pode ser feita a esta solução legislativa não 
é certamente a de que não respeita o princípio da 
tipicidade[6]. O problema poderá residir no seguinte: 
dependendo a configuração do tipo legal, 
nomeadamente o seu alargamento a outros jogos, de 
Portaria do membro do Governo da tutela a quem 
compete autorizar a exploração de novos tipos de 
jogos de fortuna e azar, artºs 5º e 4º n.º3 do Decreto-
Lei n.º 10/95, corre-se um risco sério de, sempre que 
se inovar, isto é alargar o âmbito do tipo legal, cair em 
inconstitucionalidade, dado que legislar sobre a 
«definição dos crimes, penas…» é matéria da exclusiva 
competência da Assembleia da República, salvo 
autorização ao Governo, art.º 165º n.º1 al. c) da 
Constituição e as ditas Portarias dimanam do Governo 
sem prévia autorização legislativa. 
Definido e assente o conceito de jogo de fortuna e 
azar, voltemos ao caso dos autos para decidir se o 
jogo «explorado» e o material de jogo «fabricado» e 
«transaccionado» constituem, ou não, um dos tipos de 
jogos de fortuna ou azar. 
Com relevância apurou-se o seguinte: 
«A actividade desenvolvida pelo arguido [B……….], 
consistia na venda de expositores, bolas, senhas, 
cartazes, com distribuição aleatória de prémios em 
dinheiro e/ou em espécie». O jogo apresentava-se do 
modo seguinte: 
«- Um cartaz rectangular, com o título “GRANDE 
COLECÇÃO BACALHAU, COBAIA, CABRITO”, e os 
dizeres “Série n°. 2401” e “100”, tendo duas partes 
divididas em pequenos quadrados, numerados, no 
total de 84, e ainda a indicação dos prémios a atribuir: 
2 – 7500, 5 – 5000, 10 – 1000, 17 – 500, 15- 200 e 
35 – 100 e a menção “Remate Final – 10000 pontos”; 
ao centro tem 10 pequenos quadrados, cada um com 
3 estrelas, que correspondem a prémios extra. No 
cartaz pode também ler-se “autorizado ao abrigo do 
artigo 1247 do D.L. 496/77”; 

- Um expositor de plástico, com a parte central 
transparente, contendo um número indeterminado de 
pequenas embalagens de plástico, em forma oval, 
dentro das quais se encontram três senhas (ou rifas), 
em papel, dobradas em três partes. Estas últimas 
contêm o desenho de um animal e um número de três 
dígitos ou o número de série do cartaz (2401) e um 
outro número com quatro dígitos.  
O jogo desenvolve-se da seguinte forma: com a 
introdução de uma moeda de 100$00 na ranhura 
existente no expositor e rodando o manípulo, é 
expelida uma “bola” de plástico dentro da qual se 
encontram três senhas; ao confrontar-se estas com o 
cartaz, duas hipóteses de resultado podem acontecer: 
1ª: o número da senha não coincide com qualquer dos 
existentes no cartaz e, neste caso, o jogador não 
ganha nada.  
2ª: o número da senha coincide com qualquer dos 
existentes no cartaz; então, retira-se o número do 
cartaz pelo picotado, ficando a descoberto um outro 
número que corresponde ao prémio monetário ganho 
pelo jogador, o qual pode ir de 1 bola/ponto (equivale 
a 100$00) ate 50 bolas/pontos (equivale a 5.000$00 
em dinheiro). 
As senhas podiam também ser disponibilizadas em 
pequenos envelopes de papel, acondicionados dentro 
de uma caixa de cartão, sendo que, neste caso, o 
jogador pagava 50$00 por cada envelope com três 
senhas. 
Para alem da designação “Bacalhau, Cobaia, Cabrito”, 
havia várias outras, sendo que o material de jogo era 
idêntico, apenas exibindo aspecto gráfico diferente.  
Assim, foram apreendidos cartazes com os seguintes 
títulos: “BOLA BRANCA”, “BOMBAS DA ESTRADA”, 
“BACALHAU MISTO FRUTA”, “BACALHAU MISTO 
ESPECIAL“ “VITAMINA B”, “BIG BEN”, CRAQUES DA 
BOLA”, “NOVO MILLENIUM”, “LIGA DOS MILHÕES”, 
“TORPEDO”, “SELVAGENS”, “JARDIM ZOOLÓGICO”, 
“REI LEÃO”, “EUROPEU VITAMINA”, “EUROPEU 
LARANJA”, “EUROPEU PORTUGAL”, “ATLETIC 
ESTRELAS”, “GOLF ESTRELAS”, “LEI DA SELVA”, “SÓ 
CHOCOLATES BRANCO”, “CICLISMO”, “PLAYBOY”, 
“TURBO MISTO”, MÁQUINA MISTA”, “WEEKEND”, 
“CAMPEOES 94/95”, “INTERNACIONAL BANDEIRAS”, 
etc.».  
 
Quanto ao arguido I………., apurou-se, no que agora 
interessa, que «adquiria jogo ao arguido B………., que 
distribuía» nomeadamente «“Turbo Misto”», «“Só 
Chocolates Branco”» e «“Weekend”». Este «material 
de jogo era idêntico, ao “Bacalhau, Cobaia, Cabrito”, 
apenas exibindo aspecto gráfico diferente».  
 
Conclui-se do exposto que os jogos que as máquinas 
em questão proporcionavam e desenvolviam, embora 
os resultados dependessem da sorte e não da perícia 
do jogador, não exploravam temas próprios dos jogos 
de fortuna ou azar, nem pagavam «directamente» 
prémios em fichas ou moedas. Mesmo o prémio 
monetário, só por si, não releva como vimos. 
Estamos perante um típico sorteio por meio cápsulas 
no interior de expositor, a enquadrar como disse o 
Supremo Tribunal de Justiça[7], em caso similar, nas 
modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar, que 
são, de acordo com o art.º 159º n.º1 do Decreto Lei 
n.º 422/89, de 2 de Dezembro, as operações 
oferecidas ao público em que a esperança de ganho 
reside conjuntamente na sorte e na perícia do jogador, 
ou somente na sorte, e que atribuem como prémio 
coisas de valor económico, nomeadamente, rifas 
tômbolas, sorteios, concursos publicitários, concursos 
de conhecimentos e passatempos, art.º 159º n.º2 
Decreto Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro. E se as 
modalidades afins e outras formas de jogo não podem 
desenvolver temas característicos dos jogos de fortuna 
ou azar, nomeadamente o póquer, frutos, campainhas, 
roleta, dados, bingo, lotaria de números instantânea, 
totobola e totoloto, nem substituir por dinheiro ou 
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fichas os prémios atribuídos, art.º 161º n.º3 do 
Decreto Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro, o certo é 
que a circunstância de em alguns jogos os prémios 
serem em dinheiro ou em coisas de valor económico, 
não lhe retira a natureza de modalidade afim, uma vez 
que a atribuição de prémios em dinheiro, por si só, se 
não é permitida nos termos do art.º 161º n.º3 do 
Decreto Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro, também 
não integra a específica configuração em que está 
definido o pagamento de prémios – pagamento directo 
em fichas ou moedas – nos jogos de fortuna ou azar.  
Do exposto resulta que «o material e utensílios» 
fabricados e transaccionados pelo arguido B………., não 
podem ser considerados como «caracterizadamente» 
destinados à prática de jogos de fortuna e azar. Do 
mesmo passo não se pode assacar ao arguido I………. 
que procedia à «exploração desses jogos» a 
«exploração de jogos de fortuna e azar». Se o fabrico 
e transacção não era de material 
«caracterizadamente» destinado à prática de jogos de 
fortuna ou azar, a sua exploração também o não será. 
Assim, quer a «exploração» não autorizada dos jogos, 
quer as «actividades de fabrico e transacção» 
apuradas nestes autos, não constituem ilícito criminal, 
mas mera contra-ordenação, punível com coima de 
50.000$00 a 500.000$00 (artigos 159º, 160º, n.º 1, 
161°, n.º 3, e 163º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 422/89, 
de 2 de Dezembro). Conclui-se, por isso, que os 
recorrentes I………. e B………., devem, respectivamente, 
ser absolvidos da prática dos crimes de «exploração 
ilícita de jogo» art.º 108º e «fabrico, publicidade, 
importação, transporte, exposição de material de 
jogo» art.º 115º, ambos do Decreto-Lei n.º 422/89. 
 
C) - Absolvido o arguido B………., da prática do crime 
de «fabrico, publicidade, importação, transporte, 
exposição de material de jogo» do art.º 115º, do 
Decreto-Lei n.º 422/89, a questão da suspensão da 
execução da pena de prisão fica limitada à pena 
aplicada pelo crime de falsificação de documento, 
previsto e punível pelo artigo 256°., nº 1, alínea a), do 
Código Penal, dez meses de prisão. 
Conforme resulta da decisão recorrida foi a 
condenação pelo crime do art.º 115º do Decreto-Lei 
n.º 422/89, aliada ao seu passado criminal nesta 
matéria, que pesou e inviabilizou a formulação de um 
prognóstico positivo de ressocialização. Esse obstáculo 
deixou de existir; não subsistindo as razões para a não 
suspensão da execução da pena será a mesma 
suspensa, pelo período de um ano, art.º 50º n.º5 do 
Código Penal.  
 
D) – Configurando as preditas condutas dos 
recorrentes meras contra-ordenações importa decidir 
da prescrição do respectivo procedimento, art.º 77º do 
RGCO. A circunstância de a acusação ter sido deduzida 
pela prática de crime nada obsta a que conheça da 
responsabilidade contra-ordenacional, em julgamento 
ou na decisão do recurso, caso se conclua pela 
existência desse ilícito. 
Assente que a actividade ilícita dos arguidos 
consubstanciava, não um crime, mas um ilícito de 
mera ordenação social, poder-se-ia pensar que os 
arguidos deveriam ser sancionados por essa infracção. 
Acontece, porém, que o procedimento contra-
ordenacional se encontra extinto por prescrição. De 
facto, não excedendo o limite máximo da coima 
aplicável o valor previsto no n.º 1 do artigo 17º do 
Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, o prazo de 
prescrição do procedimento era de 1 ano (artigo 27º, 
alínea b), por referência ao n.º 1 do artigo 17º do 
referido diploma). Metade do prazo normal de 
prescrição corresponde a seis meses. Finalmente, no 
caso, o tempo máximo de suspensão é de seis meses, 
art.º27º -A n.º 1 al. c.) e n.º 2 do RGCO. 
Segundo o art.º 28º n.º 3 do RGCO, a prescrição do 
procedimento tem sempre lugar quando, desde o seu 
início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver 

decorrido o prazo da prescrição acrescido de metade, 
o que já aconteceu. O conhecimento e a declaração da 
prescrição são oficiosos. Assim a prescrição do 
procedimento ocorreu inelutavelmente nos presentes 
autos. 
 
E) - Extensão da decisão aos arguidos condenados e 
que não recorreram. 
Dispõe o art.º 402º n.º 2, al. a) do Código de Processo 
Penal, que salvo se for fundado em motivos 
estritamente pessoais, o recurso interposto por um 
dos arguidos, em caso de comparticipação, aproveita 
aos demais. 
Resulta claro do exposto que o recurso não foi fundado 
em motivos estritamente pessoais. Será então que 
existe uma situação de comparticipação criminosa? 
A resposta é clara e resulta da factualidade apurada. 
Entre as condutas dos arguidos recorrentes e a dos 
arguidos condenados que não recorreram, não 
intercede qualquer elo de comparticipação. Como 
entre a conduta do vendedor, autor do furto, e a do 
comprador, autor da receptação, não existe qualquer 
comparticipação, tratando-se de crimes autónomos[8], 
também no caso, não existe, porque se não apurou, 
qualquer tipo de comparticipação entre os ilícitos dos 
recorrentes, nomeadamente entre o ilícito praticado 
pelo fabricante e vendedor dos jogos, e os diversos 
ilícitos praticados pelos arguidos não recorrentes, 
compradores e/ ou exploradores dos jogos. No caso 
dos autos há apenas um encadeamento naturalístico 
entre as condutas, condutas sucessivas mas 
independentes, não se verificando comparticipação no 
mesmo facto. Ora a comparticipação a que se refere o 
art.º 402º, n.º 2, alínea a), do Código de Processo 
Penal, é uma das formas por que se realiza o crime, 
cf. artºs 25º, 26º 27º e 28º do Código Penal, não 
bastando para tal uma mera sucessão cronológica ou 
sequer lógica das condutas.  
A consideração isolada do dispositivo da sentença 
pode resultar enganador, pois, em alguns casos, 
refere-se, em co-autoria, mas salvo nos casos dos 
arguidos F………. e G………., em que a co-autoria é entre 
eles e por isso irreleva porque nenhum recorreu, nos 
outros casos, percorrida a factualidade assente e a 
subsunção jurídica, conclui-se que não se verifica 
comparticipação entre as condutas dos recorrentes e 
as dos arguidos condenados. 
Repetimos: não há comparticipação mas sucessão de 
ilícitos, ilícitos em cascata, com uma ligação 
naturalística: todos são «originados» pela conduta do 
arguido B………. mas que não preenchem os requisitos 
da comparticipação.  
Não se verificando comparticipação nos ilícitos os 
recursos interpostos pelos arguidos recorrentes não 
aproveitam aos não recorrentes, estando este Tribunal 
impedido de alterar o enquadramento jurídico da 
factualidade respeitante aos arguidos não recorrentes. 
 
Decisão: 
Na total procedência do recurso interposto pelo 
arguido I………., e na parcial procedência do recurso 
interposto pelo arguido B………., vão os mesmos 
absolvidos, respectivamente, da prática dos crimes de 
«exploração ilícita de jogo» art.º 108º e «fabrico, 
publicidade, importação, transporte, exposição de 
material de jogo» art.º 115º, ambos do Decreto-Lei 
n.º 422/89. 
Suspende-se a pena de dez meses de prisão aplicada 
ao arguido B………., pela prática do crime de 
falsificação de documento, previsto e punível pelo 
artigo 256°., nº 1, alínea a), do Código Penal, pelo 
período de um ano, art.º 50º n.º5 do Código Penal.  
No mais improcede o recurso do arguido B………. 
Declara-se prescrita a responsabilidade contra-
ordenacional dos arguidos I………. e B………. . 
Sem custas. 
 
Porto, 29 de Outubro de 2008 
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António Gama Ferreira Ramos 
Abílio Fialho Ramalho 
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Acordam, em conferência, na 4.ª sec. (2.ª sec. 
criminal) do Tribunal da Relação do Porto: 

 
Inconformada com a sentença do Tribunal Judicial do 
Peso da Régua que absolveu o arguido B……………., 
devidamente identificado nos autos a fls. 437, da 
acusação que contra ele deduziu pela prática de um 
crime de injúria p.p. nos termos do art. 181.º do 
Código Penal, e de dois crimes de difamação p.p. nos 
termos do art. 180.º do mesmo código, dela interpôs 
recurso a assistente C………….., cuja motivação 
concluiu nos termos seguintes: 
1 – O Tribunal de primeira instância decidiu absolver o 
arguido B……………. pela autoria, em concurso real, de 
um crime de injúria e de dois crimes de difamação, na 
pessoa da aqui recorrente C………………..; 
Porém,  
2 – Dos pontos 4., 7. e 8. da fundamentação de facto 
da sentença final proferida, e que aqui se dão por 
integralmente reproduzidos, resultou provado que as 
expressões dirigidas pelo arguido à assistente, e aí 
mencionadas, são objectiva e subjectivamente 
injuriosas, ou seja preenchem tanto o elemento 
objectivo como o subjectivo do crime de injúria em 
causa, atendendo ao carácter insultuoso dado como 
provado. 
Sucedeu que, 
3 – Apesar de ter dado como provado, e sob o ponto 
8. da fundamentação de facto da sentença final 
proferida, que as expressões dirigidas pelo arguido à 
assistente eram objectiva e subjectivamente injuriosas 
e insultuosas, na sentença final proferida, e a fls. 458 
dos autos, a Exma. Senhora juiz a quo também 
entendeu que está afastado o dolo da actuação do 
arguido, ainda que genérico, assim se traduzindo na 
falta do elemento subjectivo do crime de injúria. 

Posto isto, 
4 – E tendo em conta a factualidade dada como 
provada e acima referida, estamos convictos que o 
arguido actuou de forma dolosa, pelo que não restava 
alternativa ao tribunal de primeira instância que não 
fosse a condenação do arguido pela prática do crime 
de injúrias. 
E, assim, 
5 – A Exma. Senhora juiz a quo cometeu uma 
contradição insanável entre a fundamentação e a 
decisão quanto a este crime de injúria, que aqui 
expressamente se invoca nos termos e para os efeitos 
previstos no artigo 410.º, n.º 2, al. b), do Código de 
Processo Penal. 
Além disso, 
6 – A Exma. Senhora juiz a quo errou notoriamente na 
apreciação da prova, o que expressamente se invoca 
nos termos do art.º 410.º, n.º 2, al. c), do Código de 
Processo Penal, ao não inferir o dolo do 
comportamento do arguido. 
7 – Pelo que, e ao abrigo do preceituado nos arts. 
181.º e 71.º do Código Penal, deverá o arguido ser 
condenado, pelo menos, numa pena de multa de 60 
dias, à taxa diária de 10 euros, bem como, atendendo 
ao disposto no art. 483.º do Código Civil, deverá 
também ser condenado ao pagamento à aqui 
recorrente da quantia de, pelo menos, 1000 euros, a 
título de indemnização civil para compensação do 
vexame e humilhação a que foi sujeita, e por isso, 
assim não declarando na sentença final proferida a 
Senhora Juiz a quo também violou estas disposições 
legais. 
Por outro lado, 
8 – Dos pontos 6., 7. e 8. da fundamentação de facto 
da sentença final proferida, e que aqui se dão por 
reproduzidos, resultou provado que as expressões que 
o arguido, referindo-se à assistente, dirigiu aos 
agentes da Guarda Nacional Republicana, bem como 
as constantes na declaração que lhe endereçou para 
fins de obtenção do subsídio de desemprego, são 
também objectiva e subjectivamente insultuosas, e 
porque dirigidas a terceiros, e não terem qualquer 
suporte de sustentação factual, constituem a prática 
em concurso real de dois crimes de difamação. 
Na verdade, 
9 – Aquando da chamada da Guarda Nacional 
Republicana por parte do arguido, no dia em que a 
assistente procedeu à entrega da chave do 
estabelecimento comercial em que trabalhava, o 
arguido declarou aos agentes que aí compareceram 
que a assistente havia furtado, sem contudo 
demonstrar quaisquer provas, pelo que, pelo menos o 
elemento objectivo do crime de difamação se 
encontra, desde já, preenchido. 
E, de facto, 
10 – No ponto 8. da fundamentação da matéria de 
facto a Exma. Senhora Juiz a quo deu como provado 
que as expressões referidas em 7) foram dirigidas à 
assistente e as referidas em 6) escutadas pelos 
senhores agentes, sendo subjectiva e objectivamente 
insultuosas. 
Pelo que, e também nesta parte, 
11 – A matéria dada como provada na fundamentação 
de facto da sentença final consubstancia uma 
contradição insanável entre a fundamentação 
processada e a decisão proferida quanto aos crimes de 
difamação, que aqui expressamente se invoca nos 
termos e para os efeitos previstos no artigo 410.º, n.º 
2, al. b), do Código de Processo Penal. 
Por outro lado, 
12 – A Exma. Senhora juiz a quo considerou, a fls. 
458, que o propósito do arguido, atendendo ao 
contexto das imputações, não encerra qualquer dolo 
de injuriar ou difamar, ainda que meramente genérico, 
antes foi um propósito de defender a sua propriedade, 
que sentia defraudada. 
Porém,  



Texto Integral 
Boletim nº 32 

 225 

13 – Deverá conceder-se que o meio idóneo para 
proteger a propriedade do arguido não é propalar e 
divulgar a terceiros que a assistente se apropria de 
peças de roupa, pois que ao fazê-lo, fá-lo com 
evidente dolo, sendo nosso entendimento que este 
tipo de atitude nem sequer é compaginável com a 
negligência, pois no mínimo, estamos perante 
“chantagem” ou coacção psicológica. 
14 – Também quanto à chamada da Guarda Nacional 
Republicana, invocada pela Exma. Senhora Juiz a quo, 
a fls. 458, para fundamentar a exclusão do dolo da 
conduta do arguido, deverá entender-se que se trata 
de uma atitude “intimidatória” que apenas agrava a 
conduta do arguido no sentido de mais vexar a 
assistente, pelo que, no nosso entendimento, o dolo 
jamais poderia ser afastado da conduta do arguido. 
Além disso, 
15 – Da análise do ponto 7.em conjugação com o 
ponto 8. da fundamentação de facto da sentença final, 
conclui-se que estes factos desta forma considerados 
provados, para além de consubstanciarem 
objectivamente um crime de injúria, por tal declaração 
do arguido ser dirigida directamente à assistente, 
também objectivamente tal conduta se subsume a um 
crime de difamação, pois que tal declaração, emitida 
pelo arguido, destinou-se a ser apresentada pela 
assistente, tal como foi, junto dos Serviços de 
Segurança Social, no sentido da assistente receber o 
subsídio de desemprego a que tinha direito. 
Sendo que, 
16 – Foi dado como provado (no ponto 8.) que este 
escrito/declaração dirigido à Segurança Social, é 
subjectiva e objectivamente insultuoso, e por ser 
dirigido à assistente, mas sobretudo a terceiros 
(Segurança Social) pelo que, configura também um 
segundo crime de difamação cujo arguido foi o autor 
material. 
Desta forma, e nesta parte, 
17 – Existe também aqui uma contradição insanável 
entre a fundamentação processada e a decisão final 
proferida, que expressamente se invoca nos termos e 
para os efeitos previstos no artigo 410.º, n.º 2, al. b) 
do Código de Processo Penal, na medida em que se dá 
como provado que as expressões referidas na 
mencionada declaração são subjectivamente 
insultuosas, para mais tarde se decidir pela exclusão 
do dolo, absolvendo o arguido. 
18 – Este tipo de actuação por parte do arguido é 
muito grave e evidentemente doloso, pois 
intencionalmente quis propalar junto da Segurança 
Social que a assistente lhe furtava peças, sem o ter 
demonstrado, denegrindo quer a honra quer a 
consideração da assistente, como ficou provado que o 
fez, incorrendo também em responsabilidade civil. 
E, por isso,  
19 – Ao abrigo do preceituado nos arts. 180.º e 71.º 
do Código Penal, deverá o arguido ser condenado 
quanto a dois crimes de difamação em, pelo menos, 
uma pena de multa de 100 dias, à taxa diária de 10 
euros, bem como atendendo ao disposto no art. 483.º 
do Código Civil, deverá também ser condenado ao 
pagamento à aqui recorrente da quantia de 1500 
euros, a título de indemnização civil para 
compensação dos danos sofridos pela mesma e dados 
como provados nos presentes autos, e porque assim 
não fez a Exma. Senhora Juiz “a quo” violou estas 
indicadas disposições legais. 

X X X 
Terminou pedindo a revogação da sentença recorrida e 
a sua substituição por uma outra que condene o 
arguido pela prática, em concurso real, de um crime 
de injúria e de dois crimes de difamação, bem como 
numa indemnização a seu favor. 

X X X 
Na 1.ª instância responderam o arguido e o Ministério 
Público, pronunciando-se ambos pelo não provimento 
do recurso. 

Neste tribunal, o Exmo. Procurador-Geral Adjunto apôs 
um visto nos autos. 
Foram colhidos os vistos legais. 
Cumpre decidir. 

X X X 
Tendo em conta as conclusões da motivação do 
recurso e que estas delimitam o seu objecto, são as 
seguintes as questões suscitadas pela assistente a 
merecerem apreciação: a) a sentença recorrida 
padece dos vícios da contradição insanável entre a 
fundamentação e a decisão e do erro notório na 
apreciação da prova; b) foi feito um errado 
enquadramento jurídico-penal da matéria de facto 
considerada provada. 
a) É a seguinte a matéria de facto considerada 
provada na sentença recorrida:  
1. Desde o mês de Abril de 2004, que a Assistente 
mantinha um contrato de trabalho por tempo 
indeterminado com a sociedade detida e gerida pelo 
arguido, "D………….., Lda.", exercendo as funções 
inerentes à categoria profissional de empregada de 
balcão, em estabelecimento comercial de pronto-a-
vestir sito na Avenida ………, em Peso da Régua. 
2. No âmbito desta relação laboral a Assistente auferia 
a remuneração mensal base de 374,70 euros 
(trezentos e setenta e quatro euros e setenta 
cêntimos). 
3. Sucedeu, porém, que a sociedade supra referida, a 
qual é gerida pelo arguido, não procedeu ao 
pagamento dos salários da Assistente com respeito 
aos meses de Setembro, Outubro, e 15 dias de 
Novembro, todos do ano de 2005, o que determinou 
que a Assistente procedesse à resolução do referido 
contrato de trabalho, invocando justa causa. 
4. O arguido referiu expressamente à Assistente, a ela 
se dirigindo, que não lhe pagava os salários supra 
referidos, a partir de meados do mês de Setembro, e 
meses de Outubro e Novembro de 2005, enquanto 
esta não prestasse contas, pois que a Assistente tinha 
retirado voluntariamente 100 peças de vestuário de 
criança do referido estabelecimento comercial sito na 
Avenida ………, em Peso da Régua, o que fez sem 
qualquer autorização, e assim furtando as referidas 
peças de vestuário. 
5. Pelas 9:30 horas, do dia 16 de Novembro de 2005, 
quando a Assistente procedeu à entrega da chave do 
estabelecimento comercial em virtude da resolução do 
referido contrato de trabalho, o que fez pela justa 
causa invocada, e na presença das demais pessoas aí 
presentes, o arguido dirigiu-se-lhe dizendo: “Tem de 
me apresentar as contas das cento e tal peças de 
vestuário”. 
6. No mesmo dia (16/Novembro) e local, pelas 10:00 
horas, e referindo-se à Assistente, o Arguido também 
referiu a dois agentes da Guarda Nacional Republicana 
que aí compareceram, aos quais disse que a 
Assistente o havia furtado, sem contudo demonstrar 
quaisquer provas do afirmado. 
7. Posteriormente, quando a assistente pretendeu 
receber o subsídio de desemprego através de 
declaração emitida pela sua ex-entidade patronal 
"D…………….., Lda", o Arguido afirmou por escrito, em 
carta dirigida à assistente, que a Assistente, “se havia 
apropriado indevidamente de 100 peças de vestuário 
ou vendeu tendo retirado indevidamente o dinheiro”, e 
ainda “que não prestou contas da mercadoria que 
levou ou vendeu” que fez por escrito, e por sua carta 
datada de 05 de Dezembro de 2005. 
8) As expressões acima referidas em 7) foram 
dirigidas à assistente e as referidas em 6) escutadas 
pelos Senhores Agentes, sendo subjectiva e 
objectivamente insultuosas. 
9) A assistente é pessoa recatada, séria e respeitada, 
e viu a sua imagem comentada, enxovalhada e 
denegrida na comunidade em que se insere. 
10) O comportamento do Arguido foi livre, voluntário e 
consciente. 
B DO PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL 
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Resultaram provados os seguintes factos: 
11) A Assistente foi humilhada e alvo de muitos 
comentários no meio onde vive. 
12) A Assistente ficou triste, inquieta e perturbada 
com o sucedido. 
13) A Assistente é pessoa de bem, séria, trabalhadora, 
com muitos amigos e conhecidos e, por isso, 
plenamente integrada no meio onde se insere. 
14) É respeitada e respeitadora para com as pessoas 
com quem trata. 
15) Com a conduta do Arguido, a Assistente sentiu a 
sua honra e privacidade afectadas de forma negativa, 
o que muito a perturbou psicologicamente, e a 
entristece. 
Mais se provou;  
16) Na sequência dos factos referidos em 6), os 
agentes da GNR informaram o arguido que não havia 
motivos para tomarem qualquer providência, mas que 
este dispunha do prazo de 6 meses para apresentar 
queixa contra a assistente. 
17) O arguido apresentou queixa contra a assistente 
em 3.2.2006, dizendo em suma que a mesma prestou 
serviços num seu estabelecimento, sito na Avenida 
……….., e que em datas que não podia concretizar, a 
mesma recebeu, várias vezes diversos valores, 
provenientes da venda de mercadoria que não 
entregou. 
18) Os autos referidos em 17) foram arquivados, por 
falta de indícios da prática do crime denunciado pelo 
arguido. 
19) Na sequência dos factos supra referidos, em 1), 2) 
e 3) a assistente intentou no Tribunal de Trabalho de 
Lamego, acção declarativa emergente de contrato 
individual de trabalho, contra D……………, pedindo fosse 
declarada a licitude da resolução do contrato de 
trabalho operada por esta, com invocação de justa 
causa, e ainda fosse condenada a Ré no pagamento de 
uma indemnização no montante de € 4546,36, dos 
quais 1124,70 respeitantes a indemnização por 
resolução por justa causa.  
20) Na mesma acção, D………….. contestou e 
reconveio, pois alegando que a assistente, aí A se 
havia apropriado ilegitimamente de verbas àquela 
pertencentes, no montante global de € 7.644,50., 
pediu a condenação da assistente no pagamento desta 
quantia. 
21) Tal acção, culminou com uma transacção 
mediante a qual a assistente reduziu o pedido para a 
quantia de € 2500,00, e D………….., desistiram da 
instância quanto ao pedido reconvencional. 
22) O arguido é solteiro, comerciante, auferindo do 
salário mínimo nacional, tem três filhos menores, a 
seu cargo, com 11, 8 e 3 anos de idade, e vive com 
sua companheira, também comerciante, em casa 
própria pagando um empréstimo para aquisição de 
habitação no montante de € 600,00. 
24) O arguido não tem antecedentes criminais, mas 
está a ser julgado, no Tribunal Judicial de Guimarães, 
pela prática do crime de burla. 

X X X 
Foram considerados não provados os seguintes factos: 
B1- Que no dia e hora referidos em 5) o Arguido 
dirigindo-se à Assistente proferiu em voz alta, na 
presença de terceiros e de forma repetida as seguintes 
expressões: "Tem de me devolver a roupa que me 
roubou”, "Tem de me apresentar as contas das cento 
e tal peças de vestuário que me roubou”; 
B2- Que na carta referida em 7) o arguido tenha aí 
escrito que a assistente “furtou cerca de 100 peças de 
vestuário”;  
B3- Que o comportamento descrito do Arguido, foi por 
ele adoptado com o intuito de justificar o não 
pagamento ou o pagamento parcial de créditos 
salariais da Assistente; 
B4- Que o comportamento, foi assumido, sem que 
nada o fizesse prever, visando a pessoa da Assistente, 
e as expressões proferidas com o intuito de denegrir a 
honra e a consideração que à Assistente são devidas; 

B6- Que quis o Arguido ofender, como de facto 
ofendeu, a honra e a consideração devidas à 
Assistente; 
B7- Que o Arguido quis propalar esta mentira junto de 
diversas pessoas, tornando-a num boato que corria de 
boca-a-boca; 
B8- Que os factos foram presenciados por várias 
pessoas; 

X X X 
É o seguinte o enquadramento jurídico-penal da 
matéria de facto provada feito na sentença recorrida: 
III Enquadramento jurídico-penal 
Ao arguido vêm imputados dois crimes de difamação e 
um crime de injúria, p. e p. pelo art. 181º. 
O crime de injúria é punido pelo art.º 181.º do CP. 
Resulta daquela disposição legal que “Quem injuriar 
outra pessoa, imputando-lhe factos, mesmo sob a 
forma de suspeita, ou dirigindo-lhe palavras, ofensivos 
da sua honra ou consideração, é punido com pena de 
prisão até 3 meses ou com pena de multa até 120 
dias”.  
O crime de difamação está previsto no art. 180º do 
Código Penal, sua redacção actual, segundo o qual 
“Quem, dirigindo-se a terceiro, imputar a outra 
pessoa, mesmo sob a forma de suspeita, um facto, ou 
formular sobre ele um juízo, ofensivo da sua honra ou 
consideração, ou reproduzir uma tal imputação em 
juízo, é punido com pena de prisão até 6 meses ou 
com pena de multa até 240 dias”.  
A moldura penal do texto legal na sua versão 
originária era de prisão até 6 meses e multa até 240 
dias. 
A injúria e difamação têm como bem jurídico duas 
ordens de interesses que se exprimem pela honra e 
consideração. 
Os crimes de difamação e injúrias são crimes contra as 
pessoas, exigindo-se que a conduta seja dolosa. 
Por outro lado, distingue-se um do outro, desde logo 
porque no crime de injúrias as imputações são feitas 
na presença do ofendido ao passo que no crime de 
difamação as imputações são feitas perante terceiros e 
sem a presença do ofendido. 
A difamação e a injúria compreendem, portanto, 
comportamentos lesivos da honra e consideração de 
alguém. 
“Honra será a dignidade subjectiva da pessoa, ou seja, 
o elenco de valores éticos que cada pessoa possui, 
dizendo respeito ao património pessoal e interno de 
cada um - o próprio eu. 
A consideração será o merecimento que o indivíduo 
tem no meio social, isto é, a reputação, a boa fé, a 
estima, a dignidade objectiva, ou seja, a forma como a 
sociedade vê cada cidadão - a opinião pública.” Cfr. 
Código Penal anotado, Simas Santos e Leal-Henriques, 
vol. II, pág. 317 e Ac. da Relação de Lisboa de 6-2-96, 
CJ tomo I, pág. 156.  
Os crimes de difamação e injúria podem ser 
preenchidos mediante as seguintes acções típicas: 
- a imputação de um facto ofensivo (ainda que 
meramente suspeito). 
- a formulação de um juízo de desvalor. 
- a reprodução de uma imputação ou de um juízo. 
A essência do crime de difamação, designadamente 
por contraposição ao crime de injúrias, consiste no 
facto de a imputação ser levada ao conhecimento de 
terceiros. 
Não há dúvidas que “o ponto nevrálgico da difamação 
se centra (...) na imputação a outrem de factos ou 
juízos desonrosos efectuada, não perante o próprio, 
mas dirigida, veiculada através de terceiros”. Cfr. 
Comentário conimbricense do Código Penal, vol. I, 
pag. 608. 
Quanto ao elemento subjectivo, a orientação dos 
nossos tribunais superiores tem sido a de não exigir 
um dolo específico, um propósito de ofender a honra e 
consideração de alguém. Não será, assim, exigível a 
especial intenção de ofender alguém. Isto tanto no 
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crime de difamação como no crime de injuria. Neste 
sentido, o Ac. STJ de 1-7-87, BMJ nº 369, pag. 593. 
O legislador criminal consagrou, no nº 2 do art. 180º, 
casos especiais de certas condutas que integrariam a 
previsão legal do nº 1, mas que, por terem 
subjacentes motivos sérios e de grande relevo, se 
devem considerar não puníveis. 
Tal preceito é aplicável ao crime de injúria, tratando-
se de imputação de factos, por remissão expressa do 
n.º 2 do art.º 181.º do CP. 
Estará assim excluída a punibilidade quando: 
- a imputação visar a realização de interesses 
legítimos (é o caso, do exercício do direito de 
informar, ou o caso da prestação de um depoimento 
em juízo). Na versão originária do artigo, falava-se em 
“interesse público legítimo” ou “justa causa”, fórmula 
mais redutora do que a actual, que abarca qualquer 
interesse, desde que legítimo. 
- se faça a prova da verdade da imputação ou a 
mesma seja tida, em boa fé, como verdadeira (a boa 
fé estará afastada, segundo o nº 4 do mesmo artigo, 
quando o agente omitir os cuidados de informação 
acerca da verdade da imputação). 
Estas duas circunstâncias são exigidas 
cumulativamente, para se verificar a exclusão da 
punibilidade.  
No Código Penal anotado de Simas Santos e Leal-
Henriques, vol. II, pag. 318, são elencadas 
circunstâncias que poderão excluir, de per si o 
propósito injurioso ou difamatório, como seja os 
tradicionalmente conhecidos animus jocandi (o 
propósito não é ofender a honra, mas sim brincar, 
gracejar, desde que não seja ultrapassada a limite de 
uma normal conduta jocosa); animus consulendi (o 
fim do agente é aconselhar, advertir ou informar, e 
desde que não haja excesso neste processo 
informatório, a acção não é censurável); animus 
corrigendi (o propósito é repreender ou admoestar 
alguém sobre quem se tem o poder de autoridade); 
animus narrandi (relato a terceiro do que se viu ou 
sentiu, desde que não se ultrapasse a fidelidade da 
transmissão); animus defendendi (a própria defesa do 
agente é que está em causa, e não qualquer ofensa a 
terceiro). 
Afinal, em situações deste tipo, deve ponderar-se o 
que assume ou não dignidade penal, sendo certo que 
o legislador não pretendeu, por certo, incluir na 
previsão legal todas as situações acima descritas.  
Voltando às hipóteses consagradas no nº 2 do preceito 
legal, como não puníveis, a verdade é que a 
admissibilidade da prova da verdade das imputações 
funciona como regra, constituindo uma inovação do 
Código Penal de 1982. 
Na esteira do Prof. Eduardo Correia, assenta na “ideia 
de que a paz social não deve ser conseguida com o 
sacrifício da verdade nas relações sociais, única base 
viável de uma paz autêntica entre os homens”. 
“A exceptio veritatis (exclusão da ilicitude penal por 
prova da verdade dos factos) é hoje aceite na maioria 
das legislações modernas, na medida em que oferece 
um controlo salutar pela opinião pública de 
comportamentos que se cuida censuráveis”. Cfr. 
Código Penal anotado, Simas Santos e Leal-Henriques, 
vol. II, pag. 319. 
Face a este enquadramento, passemos a analisar o 
caso concreto, nas suas diversas perspectivas. 
Em primeiro lugar, e o primeiro crime de difamação 
imputado ao arguido, consiste no facto deste, ter dito 
perante terceiros, as seguintes expressões “Tem de 
devolver a roupa que me roubou, tem de me 
apresentar contas das cento e tal peças que me 
roubou”. 
Tais expressões, não ficaram dadas como provadas, 
pois resultou apenas provado que numa primeira 
ocasião, o arguido na presença de terceiros, disse à 
arguida “Tem de me apresentar as contas das cento e 
tal peças de vestuário”. Tal expressão, proferida neste 
contexto, não é desde logo subjectivamente nem 

objectivamente injuriosa, desacompanhada das 
restantes expressões imputadas ao arguido 
nomeadamente mediante o acréscimo “que me 
roubou”, o que não resultou provado. 
Assim, à ausência deste elemento objectivo do ilícito e 
sem necessidade de mais considerações, impõe-se a 
absolvição do arguido de um dos crimes de difamação 
que lhe vem imputado. 

* 
Resultou porém apurado, que o arguido perante a GNR 
que chamou ao local, referiu que a arguida lhe havia 
furtado cerca de 100 peças do estabelecimento. 
Temos a imputação de um facto perante terceiros. O 
facto de “o terceiro” ser, em última análise, também a 
GNR, não retira que haja, efectivamente, terceiros 
destinatários da imputação desse facto.  
Temos também a imputação desse facto perante a 
própria assistente – Desde logo, em carta, dirigida à 
assistente consta que a assistente “se havia 
apropriado indevidamente de 100 peças de vestuário 
ou vendeu tenho retirado indevidamente o dinheiro”, e 
ainda “que não prestou contas da mercadoria que 
levou ou vendeu - daí as injurias. 
De relevo inquestionável será a apreciação do carácter 
ofensivo da honra ou consideração dos factos 
imputados in casu.  
É liquido que não é de relevar uma ofensa meramente 
relativa, sentida só pelo lesado, concretamente, e não 
idónea a produzir esse resultado em termos 
objectivos.  
Assim, só serão de integrar na previsão legal as 
imputações objectivamente ofensivas da honra e 
consideração.  
Nos crimes em análise não se pune, pois, a 
susceptibilidade pessoal de quem quer que seja, mas 
apenas a dignidade individual da pessoa, expressa na 
honra e consideração que lhe são devidas.  
Tem que se retirar das expressões proferidas, um cariz 
ofensivo, em termos objectivos, tomando como 
paradigma o sentir geral da comunidade, a 
“consciência ético-social da comunidade histórica que 
há-de legitimar a decisão legislativa de incriminar uma 
conduta”, nas palavras de Taipa de Carvalho, em 
“Condicionalidade sócio-cultural do Direito Penal”, 
Coimbra, 1985, pág. 90 e ss.  
Cremos que as expressões “subtrair”, “furtar” têm, no 
padrão médio da nossa comunidade, um carácter 
ofensivo, porquanto a palavra tem um significado 
subjacente pejorativo, susceptível de causar uma 
ofensa à honra.  
Todavia, o facto de o agente proferir uma expressão 
objectivamente injuriosa, apesar de fazer presumir a 
existência de dolo da sua parte, consubstancia uma 
presunção ilidível desse dolo. 
No dizer de Cavaleiro de Ferreira, “os crimes contra o 
pudor, a honra, etc., são conceitos que só se 
compreendem após uma prévia valoração da 
realidade”. 
E cremos ser este um caso, em que esse dolo está 
afastado. 
Os nossos Tribunais Superiores não têm exigido, tal 
como foi dito supra, um dolo específico de ofender a 
honra ou a consideração, que entendemos não haver 
no caso. 
No entanto, é suficiente, mas indispensável, um dolo 
genérico da parte do agente (cfr. Ac. do STJ de 7-7-
87, BMJ nº 370, pág. 292, Ac do STJ de 18-2-88, BMJ 
nº 374, pág. 218 e Ac. da Relação do Porto de 3-2-88, 
CJ ano XIII, tomo I, pág. 233.  
Para tal, teria que haver, pelo menos, uma 
representação genérica (da) perigosidade da conduta 
ou do meio da acção, conformando-se o arguido com 
esse resultado.  
Não cremos que exista esse dolo por parte do arguido, 
nem sequer na modalidade de dolo eventual. Não 
parece ter havido qualquer conformação com esse 
resultado, já que nos parece que o arguido nem 
sequer o previu.  
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Tanto mais que não andou a propalar a sete ventos 
que a arguida era uma ladra, ou que lhe havia 
roubado peças do estabelecimento. 
O arguido imputou os factos dados como provados, 
perante a GNR, porquanto se sentiu lesado, tanto que 
apresentou queixa, DENTRO DOS SEIS MESES, 
impostos na lei, nada impondo que o fizesse de 
imediato. 
De acrescentar, que o fez em 3/2/2006, mesmo antes 
de ser interrogado no âmbito destes autos, e só foi em 
2.3.2006 (subsequentemente à queixa que 
apresentou), sendo certo ainda que, como decorre dos 
presentes autos, a queixa foi apresentada pela 
assistente, mas só em 28.2.2006 se deram início às 
diligencias de investigação do crime denunciado.  
Quanto à carta, a mesma foi escrita em resposta à 
carta da assistente, que rescindia o contrato de 
trabalho, sendo que na declaração de cessação do 
contrato de trabalho consta apenas “Que a arguida 
não prestou contas”, pese embora remeta os motivos 
para a carta anexa, na qual se imputa directamente à 
assistente que esta “se havia apropriado 
indevidamente de 100 peças de vestuário ou vendeu 
tenho retirado indevidamente o dinheiro”, e ainda “que 
não prestou contas da mercadoria que levou ou 
vendeu”. 
Por todo o que ficou exposto, entendemos se afasta o 
dolo, mesmo genérico, da actuação do arguido, pelo 
que falta o elemento subjectivo do tipo em questão, 
quer na difamação quer quanto à injúria. 
É claro o propósito do arguido, atendendo ao contexto 
das imputações, e que facilmente se entende, não 
encerrar qualquer dolo de injuriar e difamar, ainda que 
meramente genérico, antes foi um propósito de 
defender a sua propriedade, que sentia defraudada.  
Entendendo o contrário, estaríamos a esquecer que ao 
intentar uma queixa crime como intentou, ao chamar 
a GNR, como chamou, ao litigar no tribunal de 
trabalho, como litigou, e perante a suspeita de que a 
assistente, enquanto trabalhadora das “D………..”, se 
apropriou de bens que pertenciam ao arguido, teria 
sempre que fazer a imputação que fez, e teria também 
que identificar a arguida. 
Sendo um caminho incontornável, é difícil de 
compaginar este contexto com um dolo, ainda que 
genérico, por parte do arguido.  
 

* 
Pelo exposto, e porque entendemos que não 
resultaram provados “in casu”, os elementos típicos 
dos crimes que vêm imputados ao arguido, concluímos 
pela sua absolvição. 
X X X 
Segundo a recorrente, a sentença recorrida padece do 
vício da contradição insanável entre a fundamentação 
e a decisão por constar da matéria de facto provada 
que os factos praticados pelo arguido são objectiva e 
subjectivamente insultuosos, preenchendo, portanto, 
os elemento objectivos e subjectivos dos crimes que 
lhe imputou na acusação, atendendo ao carácter 
insultuoso dos mesmos, dado como provado, e de, 
apesar disso, ter sido proferida decisão de absolvição 
do arguido com o fundamento na não verificação do 
elemento subjectivo de tais crimes, ou seja que não 
actuou com dolo, “ainda que genérico”. 
A recorrente, porém, não tem razão. 
Vejamos. 
Consta do ponto 8 da matéria de facto provada, para 
além do mais, que as expressões referidas em 7 e em 
6 são subjectiva e objectivamente insultuosas, e do 
ponto 9, que o comportamento do arguido foi livre, 
voluntário e consciente. E da fundamentação da 
decisão de direito consta que a matéria de facto 
provada não preenche o elemento subjectivo dos 
crimes de injúria e de difamação por que o arguido foi 
acusado. 
Segundo Leal-Henriques e Simas Santos, no Código de 
Processo Penal Anotado, 2.º vol., pág. 739, em 

anotação ao art. 410.º, por contradição entende-se o 
facto de afirmar e de negar ao mesmo tempo uma 
coisa ou a emissão de duas proposições contraditórias, 
que não podem ser simultaneamente verdadeiras e 
falsas, entendendo-se como proposições contraditórias 
as que, tendo o mesmo sujeito e o mesmo atributo, 
diferem na quantidade ou na qualidade. Assim, para 
efeitos do disposto na al. b) daquela disposição legal, 
constitui contradição apenas e tão só aquela que se 
apresente como insanável, irredutível, que não possa 
ser ultrapassada com recurso à decisão no seu todo, 
por si só ou com o auxílio das regras da experiência, 
ou seja, 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 entre os fundamentos invocados. 
Contrariamente ao pretendido pela recorrente, quando 
se afirma que uma expressão é “objectiva e 
subjectivamente injuriosa (ou difamatória) não se diz 
– contrariamente ao que parece entender a recorrente 
– que tanto o tipo objectivo como o tipo subjectivo do 
crime de injúria (ou difamação) se mostra preenchido; 
o que se diz é que essa mesma expressão, tanto se 
considerada a partir de uma perspectiva objectiva (e, 
portanto, geral) – comunitária – como quando 
considerada na perspectiva do seu respectivo 
destinatário (ou visado) – sujeito passivo do crime – 
se deve ter como susceptível de atingir o bem jurídico 
honra. Mas com isto permanece ainda no estrito 
domínio do tipo objectivo das infracções criminais em 
apreço, não se entrando, de modo algum, no domínio 
do respectivo tipo subjectivo. 
Não há, de facto, nada de contraditório em concluir 
que o tipo objectivo de um determinado ilícito se 
encontra integralmente preenchido e, do mesmo 
passo, afirmar que tal não ocorre com o tipo 
subjectivo, (ou, para quem se acolha a um 
entendimento mais clássico da teoria do crime, que o 
tipo de ilícito de um crime se encontra perfeitamente 
preenchido mas que a infracção em causa não é de 
imputar subjectivamente – de censurar – ao agente, 
precisamente por não ter ele actuado, no caso 
concreto, com dolo, ao não ser punida a comissão 
negligente dessa mesma infracção. 
De qualquer modo, sempre se dirá que a sentença 
recorrida, na parte em que considera assente que as 
expressões aqui em causa são “subjectiva e 
objectivamente insultuosas” extravasa claramente os 
limites do que legalmente ao tribunal de 1.ª instância 
era permitido fazer no tocante à fixação da 
factualidade relevante para a decisão do presente 
pleito. 
Com efeito, contrariamente ao que parece ter-se 
concluído na 1.ª instância, não existem expressões ou 
acções em si e por si mesmas injuriosas ou 
difamatórias “pois que um expressão pode ou não 
adquirir conteúdo (injurioso ou) difamatório em função 
das circunstâncias em que se produz” (PATRICIA 
LAURENZO CAPELLO), Los delitos contra el honor, 
2002, pág. 130, nota 334. Saber quando um 
expressão se deve ter por injuriosa (ou difamatória) 
ou ofensiva da “honra e consideração” para efeitos dos 
tipos dos crimes de injúria e difamação só vem a ser 
possível na sequência de um juízo valorativo, de forte 
cunho normativo, que tenha em consideração todas as 
circunstâncias do caso concreto, não revestindo a 
conclusão a que se chegue, portanto, natureza fáctica 
susceptível de ser levada à factualidade assente (ou 
não assente). 
É facto – e há-de o tribunal considerá-lo provado ou 
não provado de acordo com os elementos probatórios 
que lhe sejam apresentados em audiência – saber se 
uma dada expressão, em certa comunidade, reveste 
carácter injurioso ou difamatório; já não o é – exigindo 
do tribunal que fundamente adequadamente a 
conclusão que nessa matéria chegue por análise dos 
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elementos fácticos recolhidos em julgamento – se, nas 
circunstâncias do caso concreto, determinadas 
expressões são efectivamente injuriosas ou 
difamatórias. 
 
Sendo assim, o que a sentença recorrida 
verdadeiramente fez, ao considerar “provado” que as 
expressões aqui em causa são “subjectiva e 
objectivamente insultuosas”, foi incluir, no elenco da 
factualidade que considerou assente, um juízo 
valorativo, que por definição não é susceptível de 
prova. Tal juízo, por isso, não pode deixar de ser 
ignorado na análise que aqui há que realizar (não 
precludindo, portanto, a decisão a tomar 
relativamente à questão de saber se as expressões 
aqui utilizadas são ou não injuriosas ou difamatórias). 
Tudo isto para concluir que o último segmento do facto 
constante do n.º 8 da matéria de facto provada, 
segundo o qual as expressões constantes dos números 
6 e 7 são “subjectiva e objectivamente insultuosas”, 
constitui um juízo valorativo e não um facto que 
devesse constar da matéria de facto provada, e que a 
sentença recorrida não padece do invocado vício da 
contradição insanável entre a fundamentação e a 
decisão. 
O que verdadeiramente está aqui em causa é a 
qualificação jurídico-penal da matéria de facto 
provada, ou seja saber se esta preenche ou não os 
elementos objectivos e subjectivos dos crimes 
imputados ao arguido, questão que vai ser decidida 
seguidamente. 
Invocou também a recorrente o vício do erro notório 
na apreciação da prova consistente, conforme alegou, 
em o tribunal não ter inferido o dolo do 
comportamento do arguido. 
Também aqui o que está em causa é a qualificação 
jurídica da matéria de facto provada feita na sentença 
recorrida. 
Com efeito, se bem percebemos o que a assistente 
quis dizer, o erro notório na apreciação da prova 
consiste em o tribunal ter decidido que, apesar do que 
consta da matéria de facto provada, o arguido não 
agiu com dolo, ou seja que aquela não preenche os 
elementos subjectivo dos crimes em causa.  
De acordo com os autores do Código de Processo 
Penal supra referido, no mesmo volume, pág. 740, o 
erro notório na apreciação da prova é aquele que é 
evidente, que não escapa ao homem comum, de que 
um observador médio se apercebe com facilidade, que 
é patente. Assim, verifica-se o erro notório na 
apreciação da prova quando se dá como provado algo 
que notoriamente está errado, que não podia ter 
acontecido, ou quando determinado facto provado é 
incompatível ou irremediavelmente contraditório com 
outro dado de facto (positivo ou negativo) contido no 
texto da decisão recorrida. 
Exemplo clássico de erro notório na apreciação da 
prova, referido no mesmo código, é o de se dar como 
provado que o arguido está num certo local a 
determinada hora e ao mesmo tempo se dar como 
provado que estava em local longínquo minutos 
depois. 
O saber-se se determinados factos considerados 
provados preenchem ou não o elemento subjectivo de 
um crime tem a ver com a qualificação jurídica desses 
mesmos factos e não com a forma como o tribunal 
apreciou a prova que levou a que os considerasse 
provados. 
Como se decidiu no Ac. do STJ de 13 de Outubro de 
1999, CJ, Acs. do STJ, VII, tomo III, pág. 184, o vício 
do erro notório na apreciação da prova só pode 
verificar-se relativamente aos factos tidos como 
provados ou não provados e não às interpretações ou 
conclusões de direito com base nesses factos. 
Razão pela qual não se pode falar aqui em erro notório 
na apreciação da prova, vício de que, aliás, a sentença 
recorrida não padece. 

Razão também pela qual se considera definitivamente 
assente a matéria de facto provada constante da 
sentença recorrida, com a ressalva referente ao último 
segmento do facto constante do n.º 8, segundo o qual 
as expressões constantes dos n.ºs 6 e 7 são subjectiva 
e objectivamente insultuosas, que se elimina da 
matéria de facto provada. 

X X X 
b) Como se disse já, na 1.ª instância considerou-se 
que o arguido, com a sua descrita conduta, preencheu 
na integralidade os elementos que compõem os tipos 
objectivos dos crimes de que se encontrava acusado; 
porém, considerando-se que agiu sem dolo “ainda que 
genérico”, a sentença recorrida acabou por absolvê-lo 
da prática de tais infracções. 
A sentença recorrida, nesta parte, apresenta-se algo 
contraditória, como de forma algo ínvia a recorrente 
não deixa de assinalar na motivação. Por um lado, 
coloca-se expressamente no campo da jurisprudência 
e doutrina largamente maioritárias que consideram 
que a comissão de um crime contra a honra não 
depende da existência de um dolo específico (ou de 
uma especial intenção) de injuriar ou difamar; mas, 
por outro lado, produz, a propósito, considerações que 
parecem contrariar aquela posição expressa. 
A opção que na 1.ª instância se fez de procurar a 
solução para o presente pleito no âmbito do tipo 
subjectivo dos crimes em causa não nos parece, salvo 
o devido respeito, acertada, face aos factos que aí se 
entendeu estarem provados. 
Com efeito, na factualidade dada por assente não 
consta que o arguido não se representou o carácter 
injurioso e difamatório das expressões que utilizou 
(que não se apercebeu ele, mais exactamente, do 
sentido típico dessas expressões), antes deu-se como 
assente – embora, como se disse já, incorrectamente 
– que tais expressões eram “objectiva e 
subjectivamente insultuosas”, o que também estaria 
ao alcance do conhecimento do mesmo arguido. Por 
isso, se ainda assim agiu ele, tal não pode deixar de 
entender-se, na ausência de quaisquer outros factos 
que imponham conclusão diversa, que pelo menos se 
conformou o arguido com a possibilidade de injuriar e 
difamar a assistente (ou, dito de outro modo, se não 
conformou ele com a não verificação de tal facto). E 
sendo assim, não se vê como afirmar, sem entrar em 
contradição com a matéria de facto dada por assente, 
a falta de dolo (típico) por parte do arguido. 
De qualquer modo, ainda que se quisesse colocar a 
questão de uma eventual falta de consciência, da 
parte do arguido, da ilicitude da sua conduta – tenha-
se em consideração que a sentença recorrida é omissa 
a esse respeito -, o certo é que, para afastar a 
possibilidade da sua punição pela conduta por si 
empreendida e já descrita, teria tal falta de 
consciência de não lhe ser censurável, conclusão que, 
considerando a factualidade dada por provada, sempre 
seria, a nosso ver, de afastar. 
Aqui chegados, no entanto, não cremos que se 
imponha, sem mais, a condenação do arguido pelos 
crimes de que se encontra acusado nos autos. 
Como se disse, o arguido encontra-se acusado nos 
autos, pela assistente, da prática de um crime de 
injúria, p. e p. pelo artigo 181.º, n.º 1, do Código 
Penal, e de dois crimes de difamação p. e p. pelo 
artigo 180.º, n.º 1, do mesmo diploma legal. 
A factualidade que poderia sustentar a imputação, ao 
arguido, da primeira das mencionadas infracções 
criminais é, em resumo, o ter ele referido 
“expressamente à Assistente, a ela se dirigindo, que 
não lhe pagava os salários [que, enquanto sua 
funcionária, lhe devia] (…) a partir de meados do mês 
de Setembro, e meses de Outubro e Novembro de 
2005, enquanto esta não prestasse contas, pois que a 
Assistente tinha retirado voluntariamente 100 peças 
de vestuário de criança do referido estabelecimento 
comercial sito na Avenida …………., em Peso da Régua, 
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o que fez sem qualquer autorização, e assim furtando 
as referidas peças de vestuário”. 
Já no tocante às duas últimas aludidas infracções a 
sua imputação ao mesmo arguido justificar-se-ia por 
ter ele, no dia 16/11/2005, “pelas 10:00 horas, e 
referindo-se à Assistente, (…) [ter] referido a dois 
agentes da Guarda Nacional Republicana que aí [no 
seu estabelecimento comercial] compareceram, aos 
quais disse que a Assistente o havia furtado, sem 
contudo demonstrar quaisquer provas do afirmado” e, 
bem assim, “quando a assistente pretendeu receber o 
subsídio de desemprego através de declaração emitida 
pela sua ex-entidade patronal “D………….., Lda.”, o 
Arguido [ter] afirmado por escrito em carta dirigida à 
assistente, que a Assistente, “se havia apropriado 
indevidamente de 100 peças de vestuário ou vendeu 
tendo retirado indevidamente o dinheiro”, e ainda “que 
não prestou contas da mercadoria que levou ou 
vendeu” que fez por escrito, e por sua carta datada de 
05 de Dezembro de 2005”.  
Atendendo ao contexto em que o arguido actuou, as 
expressões e imputações transcritas podem (rectius, 
devem) considerar-se “ofensivas da honra ou 
consideração” da assistente? Cremos bem que não. 
Como é sabido, a doutrina vem assinalando que “os 
domínios típicos da difamação e da injúria de per se 
prendem-se geralmente com a alegação da prática de 
actos criminosos, da adopção de um conduta pessoal, 
sexual, profissional ou económica considerada 
eticamente reprovável, bem como da contracção de 
doenças contagiosas” (JÓNATAS E.M. MACHADO, 
Liberdade de expressão, 2002, pág. 779) e que 
“atribuir a outrem um facto criminoso é uma conduta 
idónea por si só para desencadear o descrédito social, 
cerceando assim o espaço e liberdade do afectado 
para empreender as suas opções vitais num contexto 
de respeito e estima comunitários” (PATRICIA 
LAURENZO COPELLO, ob. cit., pág. 106). 
Porém, levada ao extremo, tal linha argumentativa 
constituiria um obstáculo formidável (se não mesmo 
intransponível) à administração da Justiça Criminal (ou 
de qualquer outro ordenamento punitivo, 
designadamente o disciplinar), já que a simples 
apresentação de uma queixa-crime (ou participação 
disciplinar) contra outrem – comportamento que, não 
resvalando no domínio da denúncia caluniosa (como 
no caso vertente nada permite concluir que sucedeu), 
cremos que ninguém considerará em si mesmo ilícito – 
poderia sempre ser visto como um acto de difamação 
e, portanto, punível (como notam, designadamente, 
ALFONSO CARDENAL MURILLO/JOSÉ GONZALEZ DE 
MURILLO, Protección Penal del Honor, 1993, pág. 84; 
vd. ainda, a propósito, RABINDRANATH CAPELO DE 
SOUSA, O direito geral de personalidade, 1995, pág. 
312 e nota 782, e 314 e nota 793).  
É preciso não esquecer por outro lado, como adverte, 
e bem a nosso ver, KENT GREENWALT, que a 
imposição de uma absolute liability pela eventual 
imputação de factos que não venha a determinar-se 
serem verdadeiros poderia levar a que “até aqueles 
que estivessem na posse de informações verdadeiras 
ou de informações possivelmente verdadeiras 
hesitariam em dizer aquilo em que acreditam. Talvez 
eles estejam bastante seguros, mas não tenham a 
certeza, de que aquilo em que acreditam é verdade, 
mas tenham medo de que as provas de que dispõem, 
por exemplo, o que eles viram com os seus próprios 
olhos, não mereçam crédito por parte de um juiz ou 
de um júri” (Speech, Crime, ande the Use of 
Language, 1989, pág. 136; tradução nossa). 
Finalmente, como nota JÓNATAS MACHADO (cit., pág. 
418), “[a] liberdade de expressão não cobre apenas a 
razão pública ou a razão comunicativa, mas também a 
emoção pública e a emoção comunicativa”. Na mesma 
linha pode ler-se no acórdão deste Tribunal da Relação 
do Porto de 07/12/2005 (que pode ser consultado na 
base de dados de jurisprudência deste tribunal 
mantida pelo Instituto das Tecnologias de Informação 

na World Wide Web, no endereço 
www.dgsi.pt/jtrp.nsf, sob o número de processo 
051554, que “´[é] próprio da vida social a ocorrência 
de algum grau de conflitualidade entre os membros da 
comunidade. Fazem parte da sua estrutura ontológica 
as desavenças, diferentes opiniões, choques de 
interesses incompatíveis que causam grandes 
animosidades. 
Estas situações, entre outros meios, expressam-se ao 
nível da linguagem, por vezes de forma exagerada ou 
descabida. Onde uns reconhecem firmeza, outros 
qualificam de gritaria, impropérios, má educação ou 
indelicadeza. 
Mas como se escreveu em recentes acórdãos desta 
Relação e Secção, “o direito não pode intervir sempre 
que a linguagem utilizada incomoda ou fere 
susceptibilidades do visado. Só o pode fazer quando é 
atingido o núcleo essencial de qualidades morais que 
devem existir para que a pessoa tenha apreço por si 
própria e não se sinta desprezada pelos outros. Se 
assim não fosse a vida em sociedade seria impossível. 
E o direito seria fonte de conflitos, em vez de garantir 
a paz social, que é a sua função”. 
O que vem de escrever-se aponta, assim, no sentido 
de que não há que considerar típicas sem mais, para 
efeitos das incriminações que tutelam o bem jurídico 
honra, todas e quaisquer expressões, imputações e 
juízos de valor que impliquem uma imagem negativa 
da pessoa que por eles é visada, por mais grave que 
essa imagem possa, a priori, afigurar-se. 
Antes de concluir que determinadas expressões, 
imputações e juízos de valor são relevantes para 
efeitos do preenchimento dos tipos das incriminações 
constantes, nomeadamente, dos artigos 180.º e 181.º 
do Código Penal, será assim sempre indispensável, 
para determinar se efectivamente há que considerar 
“insultuosa” a conduta submetida a julgamento, a 
partir de uma interpretação teleológica dos tipos 
penais implicados, considerar o contexto em que o 
agente actuou, as razões que o levaram a agir como 
agiu, a maior ou menor adequação social do seu 
comportamento etc.. 
Ora, no caso concreto, resulta da factualidade dada 
por assente que entre o arguido e a aqui recorrente 
eclodiu, a determinada altura, um litígio de natureza 
laboral. Foi nesse contexto que o arguido, dirigindo-se 
à assistente, afirmou que “não lhe pagava os salários 
[que lhe devia] (…) a partir de meados do mês de 
Setembro, e meses de Outubro e Novembro de 2005, 
enquanto esta não prestasse contas, pois que (…) 
tinha retirado voluntariamente 100 peças de vestuário 
de criança do referido estabelecimento comercial sito 
na Avenida …………, em Peso da Régua, o que fez sem 
qualquer autorização, e assim furtando as referidas 
peças de vestuário”. 
Por muito que à aqui recorrente tenha custado ouvir 
estas palavras e ver posta em causa a sua 
honestidade, não cremos que o arguido, ao 
comunicar-lhe deste modo as razões que o levaram a 
não lhe pagar os salários relativos a metade do mês 
de Setembro de 2005 e aos subsequentes meses de 
Outubro e Novembro do mesmo ano, tenha ido para 
além do que, socialmente, se mostra adequado em 
situações como a vertente. 
Se o arguido reteve o montante que à assistente era 
devido a título de salários a que ela tinha direito em 
virtude do seu trabalho num estabelecimento 
comercial pertencente à sociedade de que aquele era 
sócio-gerente, e ela lhe exigiu explicações para esse 
comportamento, é evidente que o arguido tinha de lhe 
comunicar as suas suspeitas se era com base nelas 
que actuava. Ao fazê-lo não faltou o arguido ao 
respeito que à assistente era devido. Tê-lo-ia feito, 
indubitavelmente, se tivesse utilizado palavras 
excessivas, despropositadas, para alcançar o fim por si 
em vista; se tivesse, desnecessariamente, apodado a 
assistente com epítetos humilhantes e vexatórios. Mas 
não foi o caso. O arguido limitou-se a justificar a 
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retenção dos montantes devidos à assistente pelo seu 
trabalho com base no que alegou ter sido um 
comportamento ilegítimo da sua parte. 
É claro que o arguido poderia sempre ter-se recusado 
a explicar à assistente as razões do seu 
comportamento, mas então este surgiria como 
totalmente arbitrário e insustentável do ponto de vista 
juslaboral. Precisamente por isso é que o arguido, na 
acção que a assistente posteriormente lhe moveu no 
Tribunal do Trabalho, invocou, em sua defesa, as 
mesmas razões que expôs à assistente para justificar 
a sua conduta enquanto entidade patronal (ou melhor, 
legal representante dessa entidade) e que se 
transcreveram já. 
O que se escreveu até aqui vale também, mutatis 
mutandis, para as duas circunstâncias em que a 
assistente se baseia para defender a condenação do 
arguido pela prática de dois crimes de difamação 
(embora em relação a uma delas creiamos que sempre 
se estaria perante a prática de outro crime de injúria e 
não de um crime de difamação, embora a 
consideração desta questão seja, para o caso, 
irrelevante). 
Assim o arguido, no dia 16/11/2005, “pelas 10:00 
horas, e referindo-se à Assistente, (…), [teria referido 
a dois agentes da Guarda Nacional Republicana que aí 
[no seu estabelecimento comercial] compareceram, 
(…) que a Assistente o havia furtado, sem contudo 
demonstrar quaisquer provas do afirmado”; e, bem 
assim, “quando a assistente pretendeu receber o 
subsídio de desemprego através de declaração emitida 
pela sua ex-entidade patronal “D…………., Lda., o 
Arguido [teria] afirmado por escrito, em carta dirigida 
à assistente, que a Assistente, “se havia apropriado 
indevidamente de 100 peças de vestuário ou vendeu 
tendo retirado indevidamente o dinheiro”, e ainda “que 
não prestou contas da mercadoria que levou ou 
vendeu”, que fez por escrito, e por sua carta datada 
de 05 de Dezembro de 2005”. 
No tocante à primeira das situações descritas, resulta 
dos autos que os agentes da Guarda Nacional 
Republicana que se deslocaram ao estabelecimento 
comercial onde a assistente exerceu a sua actividade 
profissional o fizeram ainda no contexto do conflito 
que então opunha esta ao arguido, e que foi no 
decurso da conversa que este manteve com aqueles 
agentes, e das queixas que lhes fez relativamente ao 
comportamento da aqui recorrente, que eles o 
aconselharam a apresentar formalmente uma queixa 
junto dos serviços do Ministério Público da Comarca, 
conselho que ele acatou devidamente, nos termos já 
aludidos atrás. 
Ora, ninguém disputará – cremos – que a 
apresentação de uma queixa nos competentes 
serviços do Ministério Público contra um suspeito é, 
em princípio, um acto legítimo (até porque constitui o 
exercício de um direito), que na ausência de prova 
segura de que o queixoso tinha conhecimento da 
falsidade da sua imputação – o que atiraria a sua 
conduta para o âmbito do crime de denúncia caluniosa 
– em princípio não caberá retirar desse 
comportamento qualquer consequência negativa, de 
natureza jurídico-penal, para o denunciante 
(nomeadamente em matéria de crimes contra a 
honra). 
Mas sendo as coisas assim, não se vê porque há-de 
considerar-se difamatório (ou seja, ofensivo da honra 
do visado) que o teor de tal queixa seja, 
anteriormente à apresentação formal da mesma, 
transmitido informalmente a dois agentes da 
autoridade que encaminharam o arguido para os 
serviços que, na ocasião, entenderam competentes 
para apreciar a questão. Também aqui se compreende 
a insatisfação da assistente com o comportamento do 
arguido, mas também aqui não se vê que esse 
comportamento tenha ultrapassado o que, no contexto 
em que ocorreu, era socialmente adequado. 

Quanto, finalmente, ao teor da carta que o arguido 
escreveu à assistente, ele não fez mais do que 
reiterar, em tal missiva, o que já lhe havia comunicado 
à laia de justificação da retenção de parte dos salários 
que lhe eram devidos e que lhe não haviam sido 
pagos. Mais uma vez o comportamento do arguido não 
aparece totalmente injustificado ou desproporcionado 
no contexto em que actuou, nem foi para além do 
necessário para vincar a sua posição, posição essa que 
o levou posteriormente, por via de reconvenção oposta 
a uma acção desencadeada contra a sociedade 
comercial, de que era sócio-gerente, pela aqui 
recorrente, a exigir, mais uma vez, o pagamento das 
quantias que entendia estarem por esta em dívida por 
se ter apropriado, indevidamente, de determinadas 
peças de vestuário daquela pessoa colectiva. 
Em suma, pois, o comportamento do arguido não 
aparece, face ao contexto em que actuou ele e ao 
modo como o fez, como susceptível de atingir, de 
forma a justificar a tutela jurídico-penal – e considerar 
a intervenção do ordenamento jurídico-penal 
justificada numa sociedade democrática, critério que o 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem 
sucessivamente recordado aos Tribunais portugueses 
ser-lhes imposto pelas suas obrigações convencionais 
à luz do sistema instituído pela Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem – a honra (interna e externa) 
da aqui recorrente, e nessa medida não pode dizer-se 
típico no sentido dos crimes que aqui lhe são 
imputados. 
Que o arguido não tenha apresentado qualquer prova 
dos factos que imputou à assistente é, aqui, 
irrelevante, pois que todo o seu comportamento 
aparece claramente determinado pelo contexto 
oferecido pelo litígio de natureza laboral que o opôs à 
recorrente, e as imputações que lhe dirigiu visaram ou 
justificaram a posição (contrária às pretensões da 
assistente) que em tal litígio assumiu ou ver 
averiguado, pelas autoridades competente, o 
fundamento das suas suspeitas, tudo de acordo com o 
que, socialmente, é de esperar que suceda num caso 
como o vertente. 
A tutela jurídico-penal da honra, nunca será demais 
recordá-lo, não serve para punir a emissão de todo e 
qualquer juízo de valor sobre (ou toda e qualquer 
imputação de um facto de conteúdo negativo a) 
outrem, pois que isso destruiria a possibilidade de 
qualquer comunicação intersubjectiva significativa a 
propósito de questões como aquelas que estiveram na 
base dos presentes autos e esse é resultado que 
seguramente o ordenamento jurídico não busca. O 
máximo que se exige é que, no âmbito de conflitos 
como aquele que opôs arguido e assistente, e na 
impossibilidade de uma posição de compromisso que 
restaure a paz entre ambos, não se vá para além do 
estritamente necessário para fazer vingar a posição de 
cada um o debate desencadeado pelas divergências. 

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

X X X 
Porto, 2008/11/05 
David Pinto Monteiro 
José João Teixeira Coelho Vieira 
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Acordam – em conferência – na 2.ª Secção 
Criminal do Tribunal da Relação do Porto: 

 
I – RELATÓRIO 
 
1 – O MINISTÉRIO PÚBLICO, inconformado com o 
despacho judicial exarado na peça processual 
certificada a fls. 2/3, substitutivo de 47 dias de prisão 
subsidiária previamente determinada ao 
arguido/condenado B………. – por despacho transitado 
em julgado, em decorrência do parcial incumprimento 
de pena de multa que há muito (19/07/2006) lhe fora 
cominada – por igual tempo de permanência na 
habitação, com fiscalização por meios electrónicos, 
dele interpôs o recurso ora analisando, extraindo da 
respectiva motivação[1] o seguinte quadro conclusivo 
(por transcrição): 
«1) O presente recurso visa o Douto Despacho de fls. 
485 e seguintes, que determinou que o arguido B………. 
cumpra os 47 dias de prisão apurados por despacho 
de fls. 455, já transitado em julgado, em regime de 
permanência na habitação, nos termos e ao abrigo do 
disposto no artigo 44.º do Código Penal e na Lei n.º 
122/99, de 20.08. 
2) Por Douta Sentença transitada em julgado, foi o 
arguido B………. condenado, pela prática de um crime 
de furto, na pena de 100 dias de multa, à taxa diária 
de 5 €.  
3) Notificado para efectuar o pagamento, veio o 
arguido requerer o pagamento em prestações, o que 
lhe foi deferido, não tendo pago qualquer prestação.  
4) Notificado, requereu o condenado a substituição da 
multa por dias de trabalho a favor da comunidade (fls. 
331), o que lhe foi deferido (fls. 356 e seguintes) 
sendo substituída a pena de 100 dias de multa por 
263h de trabalho a favor da Junta de Freguesia de 
C………. (fls. 375). 5) Todavia, o condenado não 
prestou, na íntegra, as referidas horas de trabalho a 
favor da comunidade, não apresentando razão 
justificativa para tal incumprimento.  
6) O condenado não interiorizou a censura que lhe foi 
dirigida, sob a forma de uma condenação penal.  
7) Pelo exposto, e por despacho de fls. 455 e 
seguintes, foi convertida a pena de multa aplicada ao 
arguido B………., em 47 dias de prisão subsidiária.  
8) Ouvido, nos termos e para os efeitos do artigo 44.º, 
n.º 1 do CP e artigo 2.º, n.º 1 da Lei n.º 122/99, de 
20.08, o condenado disse que consente na execução 
da pena em regime de permanência na habitação e 
com fiscalização por meios técnicos de controlo à 
distância.  
9) Decidiu, então, a Mma. Juiz a quo determinar "que 
o arguido B………. cumpra os 47 dias de prisão 
apurados por despacho de fls. 455, já transitado em 
julgado, em regime de permanência na habitação, nos 
termos e ao abrigo do disposto no artigo 44.º do 
Código Penal e na Lei n.º 122/99, de 20.08."  
10) Entendemos que o despacho referido em 9) é 
legalmente inadmissível, pois do disposto no artigo 
44.º do Código Penal resulta que o regime de 
permanência na habitação é uma verdadeira pena de 
substituição e não um modo de 
cumprimento/execução da pena de prisão.  
11) Isso mesmo ressalta da Exposição de Motivos da 
Proposta de Lei n.º 98/X, que deu origem à Lei n.º 
59/2007, de 04.09, onde se escreve "No Título III, que 
versa sobre as consequências jurídicas do crime, para 
tornar as sanções mais eficazes e promover a 
reintegração social dos condenados, prevêem-se 
novas penas substitutivas da pena de prisão e alarga-
se o âmbito de aplicação das já existentes. Assim, a 
prisão passa a poder ser executada em regime de 
permanência na habitação quando não exceder um 
ano e, em casos excepcionais (gravidez, idade, 
doença, deficiência, menor a cargo ou familiar a 
cargo), dois anos." (negrito nosso).  
12) Tal é também corroborado por se encontrar 
prevista no Capítulo II do Título III do Código Penal 

(sob a epígrafe "Penas"), e não no Código de Processo 
Penal onde, no Título II do Livro X, se encontra 
regulada a execução da pena de prisão.  
13) Apenas pode ser cumprida em regime de 
permanência na habitação a pena de prisão aplicada, 
como refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º do CP, 
ou seja, a pena de prisão como pena principal e não a 
pena de prisão subsidiária/convertida.  
14) Assim não se entendendo, estaria desvirtuada a 
pena de multa e as finalidades que presidem à sua 
aplicação, pois implicaria a concessão de um prazo 
suplementar, para o arguido efectuar o pagamento da 
pena de multa em que foi condenado já em 2006, 
assim se dissipando os efeitos de prevenção geral 
positiva na escolha e aplicação desta pena de multa 
(para já não falar nos efeitos de prevenção especial, 
uma vez que consideramos que o arguido não 
interiorizou a censura que lhe foi dirigida, sob a forma 
de uma condenação penal, há já cerca de ano e meio, 
pois ainda não efectuou o pagamento da pena de 
multa em que foi condenado).  

* 
Pelo exposto, entendemos que deve ser concedido 
provimento ao presente recurso e, em consequência, 
deve o Despacho de fls. 485 e seguintes ser revogado, 
por inadmissibilidade legal, com a consequente 
emissão de mandados de detenção, para cumprimento 
da pena de prisão subsidiária de 47 dias, por forma a 
fazer-se a habitual e sã JUSTIÇA!»  
2 – O arguido/condenado nada disse. 
3 – Nesta Relação foi emitido parecer por Ex.mo PGA 
no sentido do substancial acerto recursório, (cfr. peça 
de fls. 15 e v.º, nesta sede tida por transcrita nos 
respectivos dizeres). 
4 – Observadas as pertinentes formalidades legais, 
nada obsta à respectiva apreciação.  
 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
 
1 – Demandando-se desta Relação a 
análise/verificação da (i)legalidade de tal impugnado 
acto decisório, importa reter o respectivo conteúdo: 
«Por despacho de fls. 455 e sgs., foi convertida a pena 
de multa aplicada ao arguido B………. em 47 dias de 
prisão subsidiária, em virtude do constatado e 
reiterado incumprimento.  
Atenta a política subjacente à execução de penas de 
prisão de curta duração, foi equacionada a hipótese de 
ao arguido se aplicar àquela pena, ainda que 
analogicamente, o regime previsto no art.º 44º do 
Código Penal, ou seja, o cumprimento da pena de 
prisão em regime de permanência na habitação e com 
fiscalização através de meios electrónicos (Lei 122/99, 
de 20 de Agosto).  
Nessa sequência, foi junto a fls. 471 e sgs. relatório do 
IRS, o qual dá conta de que tecnicamente a habitação 
do arguido reúne as condições necessárias à aplicação 
desse regime, bem como anexa o necessário 
consentimento irrevogável daqueles que com o 
arguido coabitam (cfr. art.º 2º, n.º 2, da referida Lei). 
Impôs-se, então, ouvir o arguido e obter, do mesmo o 
necessário consentimento à sujeição de tal regime, o 
que se fez e obteve nos termos supra enunciados.  
Encontram-se, portanto, reunidos todos os 
pressupostos de que depende a aplicação, analógica, 
do regime de permanência na habitação ao arguido, 
previsto pelo art.º 44º do Código Penal e pela Lei 
122/99, de 20 de Agosto.  
Desta sorte, determino que o arguido B………. cumpra 
os 47 dias de prisão apurados por despacho de fls. 
455, já transitado em julgado, em regime de 
permanência na habitação, nos termos e ao abrigo do 
disposto no art.º 44º do Código Penal e na Lei 122/99, 
de 20 de Agosto.  
[…].» 
2 – Com o devido respeito pelo entendimento a tal 
subjacente, não se poderá deixar de sufragar a 
discordante tese do M.º P.º, recorrente. 



Texto Integral 
Boletim nº 32 

 233 

Como claramente decorre do texto do art.º 44.º, ns. 1 
e 2, do Código Penal, na versão resultante da Lei n.º 
59/2007, de 4 de Setembro, o regime de permanência 
na habitação aí prevenido constitui uma nova[1] forma 
de cumprimento duma pena principal de prisão de 
medida não superior a um ano ou, excepcionalmente, 
a dois, verificados que sejam, naturalmente, os 
respectivos condicionalismos. 
Por conseguinte, apenas é aplicável a título punitivo de 
ilícitos criminais cometidos depois do início da sua 
vigência, ou seja, a partir de 15/09/2007, inclusive, 
por força do estatuído nos arts. 13.º da citada Lei n.º 
59/2007, de 04/09, e 2.º, n.º 1, do C. Penal, sem 
prejuízo, evidentemente, da respectiva consideração 
relativamente a crimes anteriores nas situações e 
limites enunciados no art.º 29.º, n.º 4, da 
Constituição, no n.º 4 do citado art.º 2.º do C. Penal, 
e no art.º 371.º-A do C. P. Penal, na versão 
decorrente da Lei n.º 48/2007, de 29/08, de que o 
conhecido no âmbito do processo (principal) se 
encontra obviamente excluído, pelo empírico gravame 
da concernente natureza detentiva, axiomaticamente 
desfavorável ao id.º cidadão B………. relativamente à 
pena não privativa da liberdade – de multa – que pela 
sentença de 19/07/2006 lhe foi cominada. 
Como assim, tendo presente a absoluta proibição do 
recurso à analogia para a determinação de qualquer 
pena, consagrada no art.º 1.º, n.º 3, do Código Penal, 
vedada estava, inquestionavelmente, à Ex.ma 
signatária do ora sindicado despacho, a enunciada 
substituição do definido período de prisão subsidiária 
da pena de multa não cumprida pelo novo referido 
regime de correspondente obrigação de permanência 
na habitação. 
 
III – DISPOSITIVO 
 
Destarte – sem outras considerações por despiciendas 
–, delibera-se a concessão de provimento ao recurso, 
revogando, por consequência, o impugnado despacho 
e determinando a respectiva substituição por outro 
que ordene a emissão de mandados de detenção do 
id.º arguido/condenado B………. para efectivo 
cumprimento de 47 (quarenta e sete) dias de prisão 
subsidiária em pertinente estabelecimento prisional – 
a que o próprio apenas poderá obstar pelo pagamento 
da multa em falta, em conformidade com o disposto 
no art.º 49.º, n.º 2, do C. Penal. 

*** 
Sem tributação. 

*** 
(Consigna-se, nos termos do art. 94.º, n.º 2, do C. P. 
Penal, que o antecedente acórdão foi elaborado e 
integralmente revisto pelo primeiro signatário). 

*** 
 
Porto, 26 de Novembro de 2008. 
Os Juízes-desembargadores: 
Abílio Fialho Ramalho 
Custódio Abel Ferreira de Sousa Silva 
 
___________________ 
[1] Ínsita na peça certificada a fls. 5/10. 
[2] Em relação à disciplina legal anterior, bem 
entendido. 
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(proc. n º 5220/08-1) 

* 
Acordam, em conferência, os Juízes do Tribunal 

da Relação do Porto: 
* 

I- RELATÓRIO 
No Tribunal Judicial de Baião, nos autos de processo 
comum (Tribunal Singular) nº …/05.7GBBAO, foi 
proferida sentença, em 30/11/2007 (fls. 107 a 120), 
constando do dispositivo o seguinte: 
“Pelo exposto, o tribunal decide julgar a acusação do 
Ministério Público parcialmente procedente por 
provada e, em consequência, decide: 
a) Absolver o arguido B………. da prática de um crime 
de introdução em lugar vedado ao público, p. e p. pelo 
artigo 191.º, do Código Penal; 
b) Condenar o arguido B………. pela prática de um 
crime de furto simples, p. e p. pelo artigo 203.º, nº 1, 
do Código Penal, na pena de 80 (oitenta) dias de 
multa à taxa diária de € 5,00 (cinco euros), no 
montante global de € 400,00 (quatrocentos euros). 
c) Julgar o pedido de indemnização civil formulado 
pela demandante civil improcedente e não provado e, 
em consequência, absolver o arguido do pedido civil 
contra si formulado. 

* 
5. Custas  
(…)” 

* 
Não se conformando com a sentença, o arguido 
B………. interpôs recurso dessa decisão (fls. 126 a 
133), formulando as seguintes conclusões: 
“1ª- O recorrente considera que os pontos de facto 
acima indicados em I.A).1., por não ter sido feita na 
audiência qualquer prova, foram incorrectamente 
julgados; 
2ª- Pelo que se impõe decisão diversa, no sentido de 
os considerar não provados; 
3ª- Com efeito, não foi produzida prova de que o 
arguido teve a intenção de haver para si a chave em 
causa, e de a integrar no seu património; 
4ª- Ou que soubesse que o facto que praticou 
constituísse uma conduta criminosa; 
5ª- Pelo que agiu com falta de consciência da ilicitude 
do seu acto; 
6ª- Não se mostra preenchido o elemento subjectivo 
do tipo legal de crime de furto por que foi condenado: 
intenção ou propósito de integrar a coisa no seu 
património com “animus sibi habendi”; 
7ª- Também não foi produzida prova de que o 
ofendido houvesse sofrido algum prejuízo patrimonial; 
8ª- Ou de que a “coisa” (chave) tivesse algum valor 
pecuniário; 
9ª- Em consequência deveria o arguido ter sido 
absolvido; 
10ª- Por outro lado, o arguido é delinquente primário; 
11ª- Tem 64 anos de idade; 
12ª- Confessou os factos; 
13ª- Colaborou com as autoridades judiciárias; 
14ª- É bem conceituado no meio em que vive; 
15ª- Está perfeitamente integrado na sociedade; 
16ª- Pelo que a pena de multa que lhe foi imposta é, 
por isso, manifestamente exagerada; 
17ª- Foram, assim, nomeadamente, violados os 
artigos 14º, 17º, 40º nº 1, 47º nº 1 e 2, 72º nº 1, 73º 
nº 1 do CP.” 
Termina pedindo o provimento do recurso. 

* 
Na 1ª instância, o MºPº respondeu ao recurso (fls. 242 
a 247)[1], concluindo pelo seu não provimento. 

* 
O Sr. Procurador-Geral Adjunto pronunciou-se pelo 
provimento do recurso (fls. 264 e 265) uma vez que, 
na sua perspectiva, não se verificará o tipo subjectivo 
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do ilícito por o arguido ter agido com intenção de 
prejudicar ou vexar o ofendido. 

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

* 
Na sentença sob recurso foram considerados provados 
os seguintes factos: 
1. “Em dia e hora não concretamente determinados do 
mês de Agosto de 2005, o arguido dirigiu-se à 
C……….., pertencente a D………., sita no ………., ………., 
Baião e entrou na referida C………., por um portão que 
dá acesso a uma casa, de rés do chão e andar, ali 
existente e habitada no 1º andar por uma tia sua, de 
idade avançada.  
2. A C……….. encontra-se vedada, uma parte com 
muro de pedra, outra com blocos de cimento e outra 
com rede, sendo que tem acesso por um portão e, 
numa parte, por um caminho de servidão que dá 
acesso aos consortes para irem abrir e fechar a água, 
caminho esse sem vedação e de onde se pode aceder 
à restante C………. .  
3. O arguido previamente não obtivera o 
consentimento do ofendido para entrar na C………. . 
4. À data, o arguido e o ofendido encontravam-se de 
relações cortadas.  
5. O arguido não é consorte da água a que se tem 
acesso pelo caminho de consortes.  
6. O arguido transpôs o portão e dirigindo-se à casa 
que é habitada pela sua tia, a qual no rés-do-chão tem 
uma arrecadação que o ofendido utiliza para guardar 
ferramentas e material que estava a utilizar no 
restauro de uma outra sua casa, fechou a porta dessa 
arrecadação e levou consigo a chave que se 
encontrava na porta.  
7. O arguido ao entrar no referido prédio pertencente 
ao ofendido e habitado naquela parte, 1º andar de 
uma das casas nele existentes, pela sua tia, fê-lo de 
modo livre e voluntário, sabendo que estava de 
relações cortadas com o ofendido. 
8. O arguido bem sabia que a chave que retirou da 
fechadura da porta da arrecadação não lhe pertencia e 
que ao leva-la estava a apropriar-se de um bem que 
sabia não lhe pertencer, colocando-a à sua disposição 
e a retirá-la da posse do seu legitimo proprietário, o 
ofendido, e que actuava contra a vontade e sem 
autorização deste.  
9. O arguido ao levar a chave consigo agiu de modo 
livre, voluntário consciente, sabendo que a sua 
conduta era proibida e punida por lei.  
10. O arguido restituiu a chave ao ofendido cerca de 2 
meses depois. 
11. Não são conhecidos antecedentes criminais ao 
arguido, constando do seu certificado de registo 
criminal junto aos autos que os não tem. 
12. O arguido é uma pessoa respeitada e considerada 
entre os seus conhecidos e no meio em que vive. 
13. O arguido á agricultor, vive em casa própria com a 
esposa que é doméstica, não se tendo apurado o 
montante dos seus rendimentos excepto que vende 
vinho anualmente no montante de 200 euros, pelo 
menos. 
14. O arguido tem um automóvel com matrícula QD-
..-.. . 
15. Tem também um veículo tractor. 
16. Os filhos pagam-lhe os consumos de electricidade. 
17. Tem um filho maior a viver consigo que trabalha 
na construção civil.”  
 
Quanto aos factos não provados, consignou-se o 
seguinte: 
“Com relevo para a decisão da causa, não se 
provaram quaisquer outros factos para além dos 
referidos supra. Designadamente não se provou que: 

1. O arguido estivesse de relações cortadas com a sua 
tia que habita no 1º andar da casa onde se dirigiu para 
retirar a chave da porta.  
2. A tia do arguido tivesse guardado pertences seus na 
arrecadação de onde o arguido retirou a chave. 
3. O arguido tivesse retirado a chave da porta por a tia 
não estar em casa e estar preocupado que alguém 
pudesse retirar dali bens seus. 
4. O ofendido tivesse ficado preocupado durante todo 
o tempo em que o arguido reteve a chave e, 
actualmente ainda se sinta preocupado com receio que 
o arguido tenha ficado com uma cópia da chave, por 
temer que ele ou alguém pudesse invadir a habitação 
do ofendido, danificar ou furtar quaisquer objectos do 
seu interior.” 
 
Da respectiva fundamentação da decisão sobre a 
matéria de facto, consta o seguinte: 
“Dar-se-á de seguida cumprimento ao disposto no 
artigo 374.º, nº 2, do Código de Processo Penal, 
expondo-se os motivos de facto que fundamentaram a 
decisão, com indicação e exame crítico das provas que 
serviram para fundamentar a convicção do tribunal, 
explicitando-se os fundamentos lógicos da decisão 
final. 
A convicção do Tribunal para dar como provados os 
factos supra descritos resultou da apreciação crítica e 
selectiva de toda a prova produzida em audiência 
conexionada com as regras de experiência comum. 
Designadamente, das declarações do próprio arguido 
que confirmou que retirou a chave que se encontrava 
na porta da arrecadação do rés-do-chão. 
Já não convenceu a explicação do arguido que o fez 
por a tia se encontrar ausente e temer que furtassem 
alguma coisa dali que lhe pertencesse. 
Na verdade, o próprio arguido foi pouco convincente 
nesta sua explicação, pois, caso fosse essa a razão, 
sempre teria restituído a chave à tia logo de seguida, 
mesmo que não fosse nesse dia, no dia seguinte 
restituiria a chave e não como aconteceu, pelo menos 
dois meses depois. Com certeza que se levasse a 
chave por estar preocupado com a tia também teria 
igual preocupação em lha restituir, de imediato, para 
que ela pudesse utiliza-la para ir buscar ou guardar na 
arrecadação qualquer coisa que precisasse. 
Por outro lado as testemunhas ouvidas em audiência, 
que presenciaram o arguido a levar a chave, E………. e 
F………., afirmaram que andavam a guardar 
ferramentas no local e que a tia do arguido se 
encontrava sentada no cimo das escadas, ora, o 
arguido poderia e deveria apurar com as mesmas a 
razão porque estavam a guardar tais objectos na 
“arrecadação da tia”, ela até poderia ter-lhes 
concedido autorização para isso. Portanto, não é 
plausível que estando presentes duas pessoas, que se 
encontravam a trabalhar ali, decorrendo obras de 
restauro noutra casa da mesma quinta, facto que o 
arguido vivendo no mesmo lugar não deixaria de 
saber, levasse a chave sem cuidar de saber se a tia 
estava em casa ou se as pessoas que ali estavam 
tinham instruções para ali guardarem objectos. Um 
vulgar ladrão não leva objectos para guardar no local 
que está a assaltar. 
Embora não se tenha apurado os verdadeiros motivos 
que levaram o arguido a retirar a chave da porta e 
levá-la consigo, o certo é que o fez e reteve-a consigo, 
pelo menos, dois meses, privando a posse da mesma 
ao seu legitimo dono, o ofendido. 
O Tribunal acreditou no depoimento destas duas 
testemunhas por os mesmos serem coerentes em si e 
entre si, objectivos, espontâneos, afigurando-se 
absolutamente verdadeiros. 
Quanto aos factos constantes do pedido de 
indemnização civil, o Tribunal não se convenceu dos 
mesmos uma vez que, o ofendido, que prestou 
declarações em Tribunal, caso efectivamente estivesse 
preocupado com o facto do arguido estar na posse da 
chave da sua arrecadação e que pudesse aproveitar tal 
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facto para retirar dali qualquer objecto, de imediato, 
teria substituído a fechadura da porta, o que todavia 
não fez.  
Por outro lado, as testemunhas ouvidas em audiência 
não relataram ao Tribunal qualquer facto de onde 
pudesse extrai-se qualquer conclusão no sentido de 
uma hipotética preocupação e receio do ofendido de 
ver dali furtados ou danificados quaisquer objectos.  
O ofendido não presenciou o arguido a retirar a chave 
nem a entrar, pelo que nessa parte de nada serviu ao 
Tribunal. 
Quanto aos seus danos não patrimoniais, porque 
apenas o próprio os referiu não colheu a sua 
explicação pelas razões acima referidas.  
O Tribunal valorou ainda a certidão emitida pela 
Conservatória de Registo Predial de Baião junta a fls. 
40 a 43, de onde consta a propriedade do ofendido 
quanto à casa de onde o arguido retirou a chave. 
A falta de antecedentes criminais por parte do arguido 
resultou do teor do respectivo Certificado de Registo 
Criminal de fls. 86 dos autos. 
As condições familiares, sociais e económicas do 
arguido resultaram das respectivas declarações à falta 
de outros elementos de prova.” 
 
A fundamentação da medida da pena é do seguinte 
teor: 
“Realizado o enquadramento jurídico-penal da conduta 
do arguido, importa agora determinar a natureza e 
medida da pena a aplicar. 
Para a punição do crime de furto a lei penal prevê a 
seguinte moldura abstracta: “pena de prisão até 3 
anos ou pena de multa”. 
Porém, está provado que o arguido restituiu a chave 
ao ofendido cerca de dois meses depois. 
Ora, dispõe o artigo 206.º, do Código Penal que 
“quando a coisa furtada ou ilegitimamente apropriada 
for restituída, ou tiver lugar a reparação integral do 
prejuízo causado, sem dano ilegítimo de terceiro, até 
ao inicio da audiência de julgamento em primeira 
instância, a pena é especialmente reduzida. 
Assim, desde logo, terá de ser especialmente 
atenuada a pena a aplicar ao arguido. 
Dentro da moldura penal caberá determinar a pena 
concreta, de acordo com os critérios legais a que 
aludem os artigos 40.º e 71.º, do Código Penal, e 
atendendo ao comando geral do artigo 70.º do mesmo 
diploma legal – que fixa o critério de escolha da pena, 
já que a moldura penal abstracta de ambos os crimes 
comporta a alternativa entre prisão e multa. 
No direito português, no âmbito da determinação 
concreta das penas adoptou-se um modelo preventivo 
limitado pela culpa. A aplicação das penas visa a 
protecção de bens jurídicos – entendida como tutela 
da crença e confiança da comunidade na ordem 
jurídico-penal – e a reintegração social do agente 
(artigo 40.º, nº 1, do Código Penal); a culpa serve ao 
mesmo tempo como fundamento (já que nulla poena 
sine culpa) e limite máximo da medida pena – artigo 
40.º, nº 2, do Código Penal. 
Sendo a finalidade primordial da pena a prevenção 
geral positiva, e não podendo a pena ultrapassar a 
medida da culpa, então a moldura da pena aplicável 
ao caso concreto há-de definir-se entre o mínimo 
imprescindível à estabilização contrafáctica das 
expectativas comunitárias na validade da norma 
jurídica violada e o máximo que a culpa do agente 
consente.  
Entre tais limites encontra-se o espaço possível de 
resposta às necessidades da sua reintegração social, 
devendo aí ser encontrada a medida ideal da pena. 
Obedecendo-se na operação de determinação da 
medida da pena aos critérios legais estabelecidos nos 
artigos 71.º, nºs 1 e 2, do Código Penal. 
Quanto à escolha da espécie de pena a aplicar, 
estando legalmente prevista a alternativa entre pena 
de multa e pena de prisão, o artigo 70.º do Código 
Penal manda que o julgador opte pela pena não 

privativa da liberdade sempre que esta puder realizar 
a recuperação social do delinquente e as particulares 
exigências de prevenção não imponham a aplicação de 
pena privativa da liberdade. Assim, só não se deverá 
optar pela pena de multa no caso de esta não realizar 
de forma adequada e suficiente as finalidades da 
punição que resultam do artigo 40.º do Código Penal. 
O carácter eminentemente criminógeno das penas 
detentivas é sublinhado no Preâmbulo do Código Penal 
onde se refere: “o diploma afirma claramente que o 
recurso às penas privativas de liberdade só será 
legítimo quando, face às circunstâncias do caso, se 
não mostrarem adequadas as reacções penais não 
detentivas” pois que “ela é um mal que deve reduzir-
se ao mínimo necessário e que haverá que harmonizar 
o mais possível a sua estrutura e regime com a 
recuperação dos delinquentes a quem venha a ser 
aplicada”.  
No caso sub judice, é manifesto que a pena de multa é 
idónea para realizar quer os objectivos de prevenção 
geral positiva quer os de prevenção especial 
ressocializadora do arguido. 
De facto, a aplicação de tal pena é suficiente para 
assegurar a tutela dos bens jurídicos assumidos como 
valiosos pela sociedade e afirmar a validade e eficácia 
das normas jurídico-penais, aprofundando a 
consciência dos valores jurídicos por parte dos 
cidadãos. E é simultaneamente bastante para levar o 
agente a conformar a sua conduta de acordo com os 
valores protegidos pelas normas jurídico-penais 
vigentes na nossa sociedade. 
Satisfazendo a pena de multa as finalidades da 
punição será esta a aplicada. 
Na determinação concreta da pena de multa a aplicar, 
observar-se-á o disposto no artigo 47.º do Código 
Penal, que impõe ao julgador duas operações: 
– a primeira consiste em fixar os dias de multa em 
função dos critérios estabelecidos no nº 1 do artigo 
71.º, isto é, em função da culpa do agente e das 
exigências de prevenção (geral e especial) dentro dos 
limites estabelecidos pela lei, devendo atender-se a 
todas as circunstâncias do caso concreto que, não 
fazendo parte do tipo de crime, deponham a favor ou 
contra o arguido (nº 2 do artigo 71.º do Código Penal) 
– cfr. nº 1 do artigo 47.º do Código Penal;  
– a segunda, traduz-se na fixação do quantitativo de 
cada dia de multa em função das condições socio-
económicas e pessoais do condenado e dos seus 
encargos pessoais, dentro dos limites legais de € 1,00 
e € 498,80 (nº 2 do artigo 47º do Código Penal, na 
redacção anterior à introduzida pela Lei 59/2007, 
aplicável por manifestamente mais favorável ao 
arguido), sendo que “deste modo se visa dar 
realização, também quanto à pena pecuniária, ao 
princípio da igualdade de ónus e sacrifícios” (Cfr. 
Figueiredo Dias, Direito Penal Português Parte Geral II, 
As Consequências Jurídicas do Crime, Editorial 
Notícias, 1993, p.128). 
Tomando por base o exposto, quanto ao crime de 
furto, o número dos dias de multa será fixado entre o 
limite mínimo de 10 dias e o máximo de 360 dias de 
multa (artigo 47.º, nº 1, do Código Penal). 
Para determinar o número concreto de dias há que 
proceder à determinação da medida da pena da culpa 
e da medida da pena de prevenção. 
Quanto à primeira, e no que respeita aos factores 
atinentes ao facto, há que considerar que o arguido 
furtou uma chave cujo valor não se apurou mas que 
foi restituída ao ofendido. 
Relativamente aos factores atinentes ao agente com 
relevo para a medida da culpa interessa a 
circunstância de o arguido não ter antecedentes 
criminais e que restitui a chave ao ofendido. 
Do ponto de vista da prevenção geral, e pela via do 
facto no caso sub judice, importa atentar na forma de 
execução do crime e nas consequências que dele 
resultaram (já referidas supra) e ainda nas 
circunstâncias de o crime praticado não se revelar 
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muito frequente. Elementos estes que revelam que 
não foi demasiado elevada a lesão do bem jurídico 
propriedade não sendo também muito elevada a 
necessidade de pena sentida pela comunidade para 
efeitos da estabilização das suas expectativas na 
validade das normas jurídico-penais.  
As necessidades de prevenção especial não são 
especialmente fortes atenta a inexistência de 
antecedentes criminais e o facto de o arguido ter 
restituído o objecto furtado. 
Tudo visto e ponderado fixa-se em 80 (oitenta) dias a 
pena de multa referente ao crime de furto praticado 
pelo arguido. 
Quanto ao quantitativo diário da pena de multa, 
atentas as condições económicas do arguido que 
resultaram provadas em audiência fixa-se o mesmo no 
montante de € 5,00 (cinco euros).” 

* 
II- FUNDAMENTAÇÃO 
O objecto do recurso do arguido, demarcado pelo teor 
das suas conclusões (art. 412 nº 1 do CPP) exige o 
conhecimento das seguintes questões: 
1ª - Analisar se houve erro de julgamento na decisão 
proferida sobre a matéria de facto por, na perspectiva 
do recorrente, ao contrário do decidido, a prova 
produzida em julgamento não permitir dar como 
provados os factos que impugnou; 
2ª - Averiguar se houve erro de interpretação na 
subsunção dos factos ao direito (na perspectiva do 
recorrente não estarão preenchidos todos os 
elementos do tipo do crime de furto); 
3ª - Analisar a medida da pena (na perspectiva do 
recorrente a pena que lhe foi aplicada é 
manifestamente exagerada, não só quanto aos dias de 
multa como quanto à taxa fixada). 
Passemos então a apreciar as questões colocadas no 
recurso aqui em apreço. 
1ª Questão 
Invoca o recorrente que a prova produzida em 
julgamento (concretamente as declarações do arguido, 
do ofendido e depoimentos das testemunhas E………. e 
F……….) mostram que foram incorrectamente julgados 
parte dos factos dados como provados nos itens nºs 8 
e 9 que impugna (concretamente que ao levar a chave 
o arguido sabia que estava a apropriar-se de um bem 
que não lhe pertencia, colocando-a à sua disposição e 
a retirá-la da posse do seu legítimo proprietário e que 
o arguido sabia que a sua conduta era proibida e 
punida por lei). 
Como se verifica dos autos, procedeu-se à 
documentação (por meio de gravação em cassetes) 
das declarações prestadas oralmente em audiência de 
julgamento, encontrando-se juntos aos autos os 
respectivos suportes técnicos. 
Ainda que de forma pouco modelar, podemos aceitar 
que o recorrente cumpriu os ónus de impugnação da 
decisão da matéria de facto, indicados no art. 412 nº 3 
e 4 do CPP. 
Atentos os poderes de cognição das Relações (art. 428 
do CPP), uma vez que a prova produzida em audiência 
de 1ª instância foi gravada, constando dos autos os 
respectivos suportes técnicos (art. 412 nº 3 e 4 do 
CPP), pode este tribunal conhecer da decisão proferida 
sobre a matéria de facto. 
Mas, convém aqui lembrar que “o recurso de facto 
para a Relação não é um novo julgamento em que a 
2ª instância aprecia toda a prova produzida e 
documentada em 1ª instância, como se o julgamento 
ali realizado não existisse; antes se deve afirmar que 
os recursos, mesmo em matéria de facto, são 
remédios jurídicos destinados a colmatar erros de 
julgamento, que devem ser indicados precisamente 
com menção das provas que demonstram esses 
erros.”[2] 
Ou seja, a gravação das provas funciona como uma 
“válvula de escape” para o tribunal superior poder 
sindicar situações insustentáveis, situações limite de 
erros de julgamento sobre a matéria de facto[3]. 

Os elementos de que esta Relação dispõe, no caso em 
apreço, são apenas a gravação da prova produzida 
oralmente em audiência na 1ª instância e as provas 
documental e pericial juntas aos autos, aludidas na 
motivação de facto da sentença sob recurso. 
Assim, não obstante os seus poderes de sindicância 
quanto à matéria de facto, a verdade é que não 
podemos esquecer a percepção e convicção criada 
pelo julgador na 1ª instância, decorrente da oralidade 
da audiência e da imediação das provas. 
O juízo feito pelo Tribunal da Relação é sempre um 
juízo distanciado, que não é «colhido directamente e 
ao vivo», como sucede com o juízo formado pelo 
julgador da 1ª instância. 
É que, a credibilidade das provas (o seu mérito ou 
desmérito) e a convicção criada pelo julgador da 1ª 
instância «tem de assentar por vezes num enorme 
conjunto de situações circunstanciais, de tal maneira 
que essa convicção criada assenta não tanto na 
quantidade dos depoimentos prestados, mas muito 
mais em outros factores»[4], fornecidos pela 
imediação e oralidade do julgamento, «onde para além 
dos testemunhos pessoais, há reacções, pausas, 
dúvidas, enfim, um sem número de atitudes que 
podem valorizar ou desvalorizar a prova que eles 
transportam»[5]. 
Posto isto, não esquecendo que o princípio da livre 
apreciação da prova (art. 127 do CPP) também se 
aplica ao tribunal da 2ª instância, importa “saber se 
existe ou não sustentabilidade na prova produzida 
para a factualidade dada como assente, e que é 
impugnada, sendo que tal sustentabilidade há-de ser 
aferida através da verificação da existência de prova 
vinculada, da verificação da existência de erros sobre 
a identificação da prova relevante e da constatação da 
inconsistência mínima de certo facto perante uma 
revelada fonte que o suporta”[6]. 
E, claro, há que ter presente que, com as provas 
“pretende-se comprovar a realidade dos factos”, ou 
seja, pretende-se “comprovar a verdade ou a falsidade 
de uma proposição concreta ou fáctica”[7], criar no 
juiz um determinado convencimento. 
Produzidas as provas em audiência de julgamento, o 
julgador terá de as apreciar, com vista à sua 
valoração. 
Para esse efeito vai desencadear dois tipos de juízos 
ou operações que estão intimamente relacionados 
entre si: o primeiro tem a ver com a interpretação das 
provas e, o segundo com a valoração propriamente 
dita dessas mesmas provas[8]. 
O que implica um exercício de comparação (entre, por 
um lado, os factos alegados pela acusação e pela 
defesa e, por outro, as afirmações instrumentais, 
decorrentes das provas produzidas, que se reputaram 
como certas e reais) que irá conduzir a uma 
necessária dedução de factos (dedução de um facto a 
partir de outro ou outros factos que se deram 
previamente como provados através do referido 
exercício de comparação)[9]. 
Quando procede à apreciação das provas, o julgador 
está sujeito a determinados limites que tem de 
respeitar, nomeadamente, decorrentes da vinculação 
temática e do funcionamento do princípio da livre 
apreciação da prova (art. 127 do CPP), bem como das 
respectivas “excepções” ou limitações. 
A decisão sobre a matéria de facto há-de ser, assim, 
“o resultado de todas as operações intelectuais, 
integradoras de todas as provas oferecidas e que 
tenham merecido a confiança do Juiz”[10]. 
Assim. 
O recorrente argumenta que o tribunal da 1ª instância 
errou na apreciação que fez da prova que indicou para 
sustentar os factos que impugna, baseando-se 
essencialmente nas declarações do arguido (que na 
sua versão terá sustentado nunca ter tido intenção de 
integrar a chave na sua esfera patrimonial e 
desconhecer que a sua conduta era proibida e punida 
por lei), nas declarações do ofendido e nos 
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depoimentos das testemunhas presenciais E………. e 
F………. (que nunca terão afirmado que o arguido 
tivesse agido com intenção de apropriação e que 
soubesse que a sua conduta era proibida e punida por 
lei). 
Com base nessa interpretação da prova oral produzida 
em julgamento, concluiu que em julgamento não foi 
produzida prova que permitisse ao julgador dar como 
assente, sem quaisquer dúvidas, que o arguido tivesse 
agido com intenção de apropriar-se daquela chave e 
soubesse que a sua conduta era proibida e punida por 
lei. 
No caso dos autos os meios de prova disponíveis, que 
foram objecto de análise crítica pelo tribunal da 1ª 
instância, foram os seguintes:  
- as declarações prestadas pelo arguido B………. (cuja 
versão quanto à intenção com que teria actuado 
quando retirou e levou consigo a chave da 
loja/arrecadação existente na parte de baixo da casa 
onde vivia a tia, não convenceu o julgador pelos 
motivos que indicou); 
- as declarações prestadas por D………. (o ofendido que 
não assistiu ao sucedido); 
-os depoimentos das testemunhas E………. e F………. 
(cujos depoimentos convenceram o julgador no 
sentido dos factos que deu como provados pelos 
motivos que indicou); e, 
- a prova documental junta a fls. 40 a 43 (certidão 
emitida pela CRP de Baião relativa à identidade do 
proprietário da casa onde se situa a dita arrecadação). 
Consoante consta da fundamentação da decisão sobre 
a matéria de facto, o tribunal a quo formou a sua 
convicção com base na “apreciação crítica e selectiva 
de toda a prova produzida em audiência conexionada 
com as regras da experiência comum”. 
A apreciação crítica da prova produzida em julgamento 
resulta desde logo da indicação dos motivos que 
convenceram o tribunal no sentido dos factos que deu 
como provados. 
Ouvida a gravação da prova oral produzida em 
audiência de julgamento, podemos desde já adiantar 
que as fontes indicadas na fundamentação da matéria 
de facto, permitem “o convencimento justificado 
quanto à existência histórica da facticidade dada como 
provada” na sentença sob recurso. 
Em julgamento, o próprio arguido confirmou que 
retirou e levou consigo a chave que se encontrava na 
porta daquela loja/arrecadação, que se situa por baixo 
da casa onde vive a sua tia, casa essa pertencente a 
D………., com quem está de relações cortadas há anos. 
Duas testemunhas (D………. e E……….) presenciaram 
aquela conduta do arguido por na altura se 
encontrarem a descarregar materiais de construção 
nessa arrecadação (na sequência de obras que 
andavam a fazer noutra casa), conforme ordens 
recebidas do proprietário daquela casa, que também 
foi quem lhes entregou a mesma chave. 
Mas, o arguido apresentou uma versão para justificar 
a sua atitude de fechar a porta que estava aberta da 
loja/arrecadação e levar consigo a chave que é 
contrariada pelo depoimento das testemunhas E………. 
e F………. . 
Enquanto o arguido sustenta que ia lá visitar a tia (que 
tem 93/94 anos e vive na parte de cima daquela casa, 
com autorização do ofendido), por ser ele que toma 
conta dela, justificando a sua atitude (de fechar a 
porta e levar a chave que lá estava na porta) por ter 
ficado preocupado por a tia não estar lá na altura, a 
testemunha F………. afirma que a senhora, que vivia na 
parte de cima daquela casa, na altura até estava cá 
fora em local onde podia ter avistado tudo o que se 
passou quando o arguido fechou a porta e levou a 
chave. 
E, essa parte do depoimento da testemunha F………. é 
também confirmada pela testemunha E………. quando 
diz que a Senhora que vivia na parte de cima da casa 
estava lá na altura em que o arguido levou a chave 
daquela arrecadação. 

De notar, ainda, que ambas as testemunhas 
confirmaram que na parte inferior daquela casa 
existiam dois compartimentos, sendo um o utilizado 
pela senhora e o outro aquele onde estavam a 
descarregar o material de construção. 
Ora, o arguido sabia muito bem da existência desses 
dois compartimentos, tanto mais que ali viveu desde 
pequeno até aos 45 anos, mas, no entanto, resolveu 
omitir esses factos ao tribunal, dizendo que a tia teria 
coisas naquela arrecadação de onde retirou a chave, 
apesar de não saber que coisas eram essas. 
Para além disso, a testemunha F………. afirma que 
naquela altura em que o arguido fechou a porta e 
levou a chave se virou para eles (para os dois 
trabalhadores, ou seja, para ele e para a testemunha 
E……….) e disse: “o Sr. D………. se quiser a chave que a 
vá buscar a minha casa; que o terreno não é dele, é 
meu”. 
A testemunha E………. (que também referiu que não 
falou com o arguido na ocasião, não fazendo qualquer 
menção ao que o arguido teria dito na versão da 
testemunha E……….) disse que foi o proprietário, o Sr. 
D………, quem lhes deu a chave daquele 
compartimento e lhes deu as ordens para ali 
colocarem o material das obras que andavam a fazer 
noutra casa situada perto daquela. 
Ambas as testemunhas referem que depois de verem 
o arguido a fechar a porta da loja/arrecadação e a 
levar a chave consigo, contaram o sucedido ao 
proprietário da casa. 
Articulando essa prova testemunhal com as 
declarações prestadas pelo ofendido D………. (apesar 
de este não ter assistido a nada e ter sabido do 
sucedido por aquelas testemunhas), resulta que na 
parte de cima da casa em questão (propriedade do 
referido D………., como também decorre da prova 
documental acima aludida) vivia a tia do arguido e na 
parte de baixo existirão dois compartimentos, sendo 
um utilizado pelo respectivo proprietário 
(precisamente aquele em que o arguido fechou a porta 
e levou a chave) e o outro utilizado pela tia do 
arguido. 
Também decorre das declarações do ofendido que a 
tia do arguido vivia por favor na parte de cima daquela 
casa, o que não foi por alguma forma contrariado pela 
versão do arguido. 
Ouvindo integralmente as declarações do arguido, 
conjugando-as com a prova testemunhal acima 
referida, percebe-se a razão pela qual o julgador não 
se convenceu da versão por este (pelo arguido) 
apresentada quando tenta explicar o seu acto (de 
fechar a porta da loja/arrecadação e levar a chave 
consigo) com o facto de a tia não estar lá. 
Repare-se que o próprio arguido afirmou que não 
sabia se na loja/arrecadação em questão o ofendido lá 
guardava coisas (até disse que nem reparou o que 
tinha na loja), o que não deixa de ser contraditório 
com a tese de que foi para “proteger” a tia ou os 
interesses desta que resolveu levar consigo aquela 
chave. 
Admite que a chave já lá estava na porta daquela 
loja/arrecadação e que, portanto, não foi lá colocada 
por ele (resulta, aliás, do depoimento da testemunha 
E………. que quem lhes entregou a chave foi o 
respectivo proprietário, o dito D………. e não o arguido 
ou a senhora que habitava a parte de cima da casa em 
questão, onde existia aquela arrecadação). 
Não “reivindicou” que aquela casa (parte de cima e 
parte de baixo) fosse por ele ocupada ou utilizada 
legitimamente na altura dos factos em questão. 
Mesmo a alegada preocupação com a tia (sendo certo 
que, segundo o ofendido, o arguido até estaria de 
relações cortadas com ela há cerca de 3/4 anos), que 
então não estaria em casa (o que foi contrariado pelos 
depoimentos das testemunhas F………. e E……….), não 
justifica aquela atitude do arguido de levar consigo a 
chave da porta daquela loja/arrecadação, tanto mais 
que os trabalhadores que lá andavam a colocar 
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material de obras não se confundiam (como decorre 
da motivação de facto da sentença) com “ladrões”. 
Aliás, o arguido nem cuidou de saber se a tia (que na 
sua versão seria a única utilizadora daquele 
compartimento) teria dado autorização para a 
utilização daquela loja/arrecadação (conforme se 
refere na motivação de facto da decisão sob recurso), 
o que evidencia a sua intenção (de ilegítima 
apropriação) quando levou a referida chave. 
Para além disso, não faz sentido essa alegada 
“preocupação”, quando o arguido acaba também por 
afirmar que a tia “terá sabido que foi ele que levou a 
chave”, o que significa que nem sequer à tia (que 
então sempre poderia querer ir à dita loja/arrecadação 
e sem a chave ficava impedida de a ela aceder) terá 
dado pessoalmente explicação para a sua atitude.  
De resto, das suas declarações não decorre que 
tivesse agido de “boa-fé” como alega na motivação de 
recurso. 
E, não é pelo facto de aquela sua conduta ter sido 
presenciada pelos ditos trabalhadores que prestavam 
serviços para o ofendido que se pode retirar a 
conclusão de que então o arguido teria agido de “boa-
fé”. 
O comportamento do arguido quando, na presença de 
terceiras pessoas, retira a chave, levando-a consigo, 
apesar de saber que não lhe pertencia, mostra apenas 
que agiu deliberadamente, de forma ousada, 
mostrando indiferença pela propriedade alheia.  
Qualquer pessoa adulta (no uso de todas as suas 
faculdades, como era o caso do arguido) sabe (como é 
das regras da experiência comum) que, por um lado, 
não pode retirar coisas alheias (como é o caso de uma 
chave colocada numa porta de uma loja/arrecadação 
que não lhe pertence, nem é por ela utilizada) e 
integrá-las ilegitimamente no seu património e, por 
outro lado, também tem conhecimento que, nessas 
circunstâncias, se desse modo actuar, essa conduta é 
censurada penalmente por ser proibida e punida por 
lei. 
Não é pelo facto de as testemunhas não terem 
verbalizado essa intenção com que o arguido terá 
actuado que o tribunal fica impedido de dar como 
provados os factos relativos ao dolo. 
O dolo, enquanto manifestação de uma intenção (que 
necessariamente tem uma natureza subjectiva), 
sempre se pode deduzir da conjugação das regras de 
experiência comum com factos e indícios objectivos 
que resultem de relatos, v.g. de depoimentos de 
testemunhas que se afigurem credíveis ao julgador. 
Portanto, percebe-se que essa versão do arguido não 
tivesse convencido o julgador, tal como este salientou 
na fundamentação de facto da sentença sob recurso. 
Repare-se que, não é pelo facto de o arguido 
apresentar determinada versão que esta passa a 
impor-se ao julgador. 
A análise da prova produzida em julgamento supõe 
uma apreciação crítica, não sendo o julgador um mero 
receptor de declarações ou depoimentos produzidos 
em julgamento. 
O julgador tem de raciocinar quando analisa a prova 
produzida em julgamento, o que deve fazer com 
recurso às regras da lógica, da ciência, da experiência 
comum, consoante os casos, cabendo-lhe determinar 
se esta ou aquela prova merece ou não crédito. 
Nessa avaliação da prova o tribunal não está impedido 
de conferir crédito apenas a parte de um depoimento 
ou declaração. 
O importante é que o tribunal se convença da 
veracidade daquela prova e que esse convencimento 
se imponha de forma objectiva e racional. 
Ora, nada impedia o julgador de acreditar nos 
depoimentos das duas referidas testemunhas. 
Aliás, do depoimento das testemunhas E………. e 
F………. também se retira que o arguido agiu com 
ilegítima intenção de apropriação daquela chave, bem 
sabendo que a sua conduta era proibida e punida por 
lei. 

Note-se que, seria até estranho (e portanto não 
credível) se as referidas testemunhas verbalizassem 
essa atitude interior do arguido, quando é certo que 
mal o conheciam. 
Os dados objectivos que essas testemunhas relatam 
(apesar de não terem verbalizado aquela intenção do 
arguido), articulados com as regras da experiência 
comum, permitiam ao tribunal dar como provados os 
factos impugnados pelo recorrente. 
Essas duas testemunhas referem que a senhora que 
vivia na parte de cima daquela casa estava lá na 
altura em que o arguido levou a chave da 
arrecadação, o que “desfaz”, contraria a versão do 
arguido quando sustenta que só assim actuou por a tia 
não estar em casa. 
Por outro lado (ao contrário do sustentado pelo Sr. 
PGA no seu parecer), não se deduz dos depoimentos 
das testemunhas, nem tão pouco das declarações 
prestadas pelo arguido, que este quando levou aquela 
chave, que não era dele, tivesse agido com intenção 
de “vexar” o ofendido ou de o prejudicar. 
O arguido assenta a sua versão na ideia implícita de 
que a chave em questão estaria na posse legítima da 
tia (que seria a utilizadora daquela loja/arrecadação, 
apesar de, ao mesmo tempo, contraditoriamente 
também afirmar que não sabia se lá existiam bens do 
ofendido): ou seja, o arguido argumenta que agiu para 
defender os “interesses” da tia e não alega que assim 
agiu para “vexar” ou “prejudicar” o proprietário 
daquela casa. 
De qualquer modo, a tese do arguido é nessa parte 
contrariada pela versão das duas mencionadas 
testemunhas que viram o arguido a levar a chave 
quando se foi embora, após ter fechado aquela porta 
em madeira da arrecadação, numa altura em que a 
senhora (a tia do arguido) estava na parte de cima da 
mesma casa. 
Acresce que, se o arguido não tivesse agido com 
ilegítima intenção de apropriação daquela chave logo a 
teria devolvido (passados no máximo poucos dias) ao 
respectivo utilizador daquela loja/arrecadação, o que 
não sucedeu porque essa mesma chave só foi 
restituída ao ofendido passados cerca de 2 meses. 
Ora, tendo o tribunal acreditado nos depoimentos 
prestados por aquelas duas testemunhas, podia 
formar a sua convicção, como formou, no sentido dos 
factos que deu como provados. 
Do exposto decorre, também, que não foi de ânimo 
leve ou sem a necessária segurança (própria do juízo 
que foi feito) que o tribunal a quo deu como provado 
que o arguido actuou com ilegítima intenção de 
apropriação daquela chave, bem sabendo que essa 
conduta era proibida e punida por lei.  
Por isso, não fazem sentido as dúvidas que o 
recorrente pretende colocar a esse respeito. 
A apreciação feita pelo tribunal a quo da prova 
produzida em julgamento é perfeitamente clara, não 
existindo qualquer erro de interpretação, como sugere 
o recorrente. 
As provas supra descritas - nos aspectos em que 
foram valoradas - apreciadas em conjunto, permitiam 
ao julgador, segundo as normais regras da experiência 
comum, formar a sua convicção no sentido dos factos 
que deu como provados. 
Daí que se mostre sustentada a convicção segura do 
tribunal no sentido de o arguido/recorrente ter 
praticado os factos dados como provados, que foram 
impugnados. 
Do que acima se expôs resulta que foi produzida prova 
bastante que sustenta e fundamenta, de forma 
objectiva e criteriosa, a decisão sobre a matéria de 
facto, não havendo qualquer erro no julgamento 
quanto aos factos impugnados. 
Por isso (tendo presente toda a prova ponderada pelo 
julgador), não há qualquer surpresa quanto ao teor da 
decisão proferida sobre a matéria de facto. 
E, não se diga que estamos perante uma “apreciação 
arbitrária, discricionária ou caprichosa da prova” ou 
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perante uma apreciação subjectiva do julgador, 
incontrolável ou imotivável ou, sequer desconforme 
com as regras da experiência. 
Como sabido, na busca do convencimento sobre o 
caso submetido a julgamento, funciona (também) a 
regra básica (herdada do sistema da prova livre), 
consagrada no artigo 127 do CPP, da livre apreciação 
da prova, a qual comporta algumas “excepções”, que 
se prendem com aspectos particulares da prova 
testemunhal, das declarações do arguido e das provas 
pericial e documental. 
A ideia da livre apreciação da prova, «uma liberdade 
de acordo com um dever»[11], assenta nas regras da 
experiência[12] e na livre convicção do julgador. 
Esse critério de apreciação da prova implica que o 
julgador proceda a uma valoração racional, objectiva e 
crítica da prova produzida. 
E, foi isso o que foi feito pelo Tribunal da 1ª instância, 
como resulta da fundamentação de facto da decisão 
sob recurso, não se verificando qualquer violação do 
disposto no art. 127 do CPP. 
Esqueceu o recorrente que o que é relevante é a 
convicção que o tribunal forme perante as provas 
produzidas em audiência, e não a sua (do recorrente) 
convicção pessoal[13]. 
O que sucede, portanto, é que o recorrente quer 
substituir-se ao tribunal, quando pretende impor a sua 
própria apreciação (subjectiva e parcial) de parte da 
prova produzida em julgamento. 
Isto é, o recorrente esqueceu o teor do art. 127 do 
CPP, sendo a sua divergência pessoal e subjectiva, 
carecida de relevância jurídica e, como tal, 
inconsequente. 
Assim, as arguições do recorrente quanto à decisão 
proferida sobre a matéria de facto revelam-se 
inconsequentes. 
Repare-se que nem sequer foi violado o princípio in 
dubio pro reo (princípio este que se destina «a dar 
solução a um problema muito preciso – o da falta de 
convicção suficiente do julgador relativamente à 
matéria de facto, objecto da prova»[14]), visto que o 
tribunal a quo conseguiu obter a certeza dos factos 
que deu como provados, como se verifica do texto da 
respectiva fundamentação da decisão recorrida. 
Ora, não se verificando qualquer dos vícios aludidos no 
art. 410 nº 2 do CPP, nem ocorrendo qualquer 
nulidade de conhecimento oficioso, está 
definitivamente fixada a decisão proferida sobre a 
matéria de facto, acima transcrita, a qual se mostra 
devidamente sustentada e fundamentada. 
2ª Questão 
Invoca o recorrente que existe erro de interpretação 
na subsunção dos factos ao direito por não estarem 
preenchidos todos os elementos do tipo do crime de 
furto. 
Para tanto invoca, por um lado, que não se apurou 
que a chave em questão tivesse qualquer valor e, por 
outro, que não se provou que a sua conduta tivesse 
causado prejuízos ao ofendido, concluindo, assim, que 
não se mostra preenchido o elemento típico de a 
subtracção ter causado prejuízo. 
No entanto, não assiste razão ao recorrente. 
Para se compreender a falta de razão do recorrente 
quanto à alegada questão que suscitou de a sua 
conduta não poder ser punida como crime de furto, 
convém fazer uma breve incursão sobre a evolução 
legislativa a nível da tutela penal fragmentária do 
património e da propriedade. 
Com efeito, o crime de furto, enquadrado no CP 1886 
no título dos “crimes contra a propriedade” (art. 421), 
aparece no CP, desde a versão aprovada pelo DL nº 
400/82 de 23/9, no título dos “crimes contra o 
património”. 
A nível da inserção sistemática, a transformação 
legislativa operada com a entrada em vigor do CP na 
versão de 1982[15], traduz uma mudança na 
perspectiva ou concepção do bem jurídico-penal, 

designadamente quanto ao de património e de 
propriedade. 
Enquanto no domínio do CP de 1886 a tutela do 
património estava subordinada à tutela da 
propriedade, com o CP de 1982, inverteu-se essa 
situação, isto é, "o património assume o papel 
principal, passando o direito de propriedade a ser um 
elemento do património, ao lado dos restantes direitos 
patrimoniais"[16]. 
Assim, surge a necessidade de construir um unívoco 
conceito penal de património, entendido este como 
bem jurídico que subordina a tutela global, que 
abarca, portanto, todas as relações protegidas por 
cada um dos tipos que integram o título dos crimes 
contra o património. 
Na procura da definição do conceito penal de 
património surgem na doutrina alemã, mais a 
propósito do elemento típico do prejuízo patrimonial 
no crime de burla, a tese jurídica, a tese económica e 
a tese jurídico-económica[17]. 
Importa ter presente que a doutrina tradicional 
alemã[18] define os crimes patrimoniais em sentido 
estrito (que se contrapõem aos crimes patrimoniais 
em sentido amplo, também denominados crimes 
contra a propriedade), como aqueles que requerem 
que se cause um prejuízo económico, prejuízo esse 
que se expressa tipicamente numa diminuição do valor 
do património globalmente considerado[19]. 
Porém, todas essas concepções (tese jurídica, tese 
económica e tese jurídico-económica) apenas servem 
para delimitar um conceito operatório em sede de área 
de tutela típica, designadamente no que respeita à 
interpretação de determinados tipos legais (como 
sucede v.g. com os de burla e de extorsão, inseridos 
no capítulo dos crimes contra o património em geral) 
mas, não devem ser atendidas quando se procura 
definir o património como bem jurídico-penal 
autónomo que subordina a tutela típica global dos 
crimes patrimoniais[20]. 
A definição do bem jurídico-penal de património 
(objecto de protecção genérico), enquanto elemento 
aglutinador que abarca a totalidade das relações 
protegidas pelos tipos concretos que integram o título 
“dos crimes contra o património”, implica, por 
exigências de congruência sistemática, a necessidade 
de encontrar um conceito unívoco[21]. 
O actual legislador português, que aderiu à concepção 
personalista de património[22], põe na primeira linha 
de protecção a pessoa - titular do património e não 
tanto este (o património), estabelecendo uma conexão 
tal entre titular e bens, que estes tem uma função 
instrumental em relação às possibilidades que os 
mesmos oferecem para a auto-realização e 
desenvolvimento da pessoa[23]. 
A nova arrumação (introduzida pela revisão aprovada 
pelo DL 48/95, de 15/3[24], que ainda hoje se 
mantém, não obstante as alterações introduzidas pela 
Lei nº 59/2007, de 4/9) da parte especial do CP, no 
que respeita ao título dos crimes contra o património, 
mostra que o legislador de 1995, tal como de resto já 
o havia dado a entender o de 1982, assumiu, de forma 
clara, a sua adesão à concepção personalista de 
património[25], entendido este não como um valor em 
si mesmo considerado mas como emanação da própria 
personalidade, bem funcional afecto à esfera jurídica 
de uma pessoa, como património de uma pessoa e, 
portanto, ainda como valor eminentemente pessoal. 
Assim, como diz Pedro Caeiro[26], se bem jurídico in 
genere "só pode ser a relação fáctica entre uma 
pessoa e um objecto (latissimo sensu) protegida por 
uma norma jurídica, o património define-se como o 
"estado de uma determinada relação real, desenhada 
pelo singulares tipos de crime, entre a pessoa e 
valores concretos reconhecidos pela comunidade 
jurídica, através da qual o sujeito de direito 
desenvolve a sua personalidade com a aprovação da 
ordem jurídica", cumprindo a função de "garantia 
objectiva da realização subjectiva".  
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Desta forma, “o património mostra-se apto a unificar a 
intenção que preside à positivação dos crimes 
patrimoniais, subordinando também a tutela penal da 
propriedade”[27]. 
A partir daí, percebe-se melhor que, entre nós, 
quando estão em causa crimes contra a propriedade 
(como sucede com o crime de furto), não obstante a 
sua inserção no título dos crimes contra o património, 
a sua punibilidade não depende da causação de um 
prejuízo económico[28], podendo recair sobre coisas 
desprovidas de valor económico relevante (veja-se a 
este propósito o clássico exp. do agente que subtrai 
um cavalo velho de outrem que, enquanto vivo, só 
causa prejuízos económicos ao seu proprietário). 
O que, aliás, vai ao encontro da doutrina maioritária 
alemã que, partindo de uma concepção formal de 
propriedade[29], sustenta que nos crimes contra a 
propriedade, a lesão típica do bem jurídico produz-se 
com o ataque a todas ou a algumas das faculdades 
inerentes à situação de domínio, prescindindo de 
considerações económicas.  
Dessa forma, o sujeito activo que subtrai com ilegítima 
intenção de apropriação objecto alheio vulnera o 
conteúdo do direito de propriedade (sobre essa 
mesma coisa alheia), independentemente de 
simultaneamente não causar prejuízo algum ao 
respectivo titular do direito de propriedade[30]. 
Acresce que, não se pode esquecer que "as coisas só 
relevam juridicamente enquanto fontes de interesses 
humanos, não detendo uma específica dignidade que 
careça de consideração jurídica fora da relação com a 
pessoa"[31]. 
Ora, partindo, como se parte, da concepção 
personalista de património, enquanto bem jurídico-
penal autónomo, estamos de acordo com a maior 
parte da doutrina quando defende que, nos crimes 
contra a propriedade (v.g. no crime de furto), a ratio 
da tutela penal não se deve centrar no valor da coisa 
mas antes centrar-se na relação homem-bens. 
Daí que se entenda que comete o crime de furto – na 
sua parte objectiva – quem, por exp., subtrai coisa 
alheia com ilegítima intenção de apropriação e, 
portanto, também contra a vontade do dono, deixando 
no seu lugar o valor equivalente em dinheiro ou um 
valor superior, por aqui ser indiferente a consequência 
patrimonial, isto é, o possível empobrecimento 
ocasionado ao sujeito passivo do crime[32]. 
Do exposto resulta que não assiste razão ao 
recorrente quando invoca que o prejuízo causado é 
elemento típico do crime de furto. 
Anote-se, ainda, que também o valor da coisa 
subtraída não é elemento normativo típico (explícito, 
nem vector essencial ou estruturante) do tipo base de 
furto[33], antes funcionando, quando atinge 
determinado quantitativo (“valor elevado” ou “valor 
consideravelmente elevado”), como circunstância 
qualificativa (que justifica a tal tutela acrescida do 
bem jurídico protegido). 
Daí que, a configuração de um ilícito como furto, ao 
contrário do que defende o recorrente, não precisa da 
indicação do valor do coisa subtraída para ser 
delimitado positivamente[34], antes tudo dependendo 
do conjunto dos factos que se apurarem em cada caso 
concreto.  
Questão diferente é a colocada por Costa Andrade[35] 
quando, fazendo apelo aos “princípios de 
proporcionalidade, dignidade penal e subsidiariedade”, 
refere embora a propósito do crime de dano (mas que 
aqui, no caso do furto, também pode ser aplicado) que 
“para que o facto atinja um limiar mínimo da 
dignidade penal” tem de se exigir que a coisa alheia, 
objecto do crime de dano (ou objecto do crime de 
furto), por um lado, “tenha algum valor” e, por outro, 
“que a conduta lesiva se revista de algum relevo”. 
É que essa questão tem a ver com o “discurso de 
criminalização” e com a “carência de tutela penal”, o 
que exige até do próprio legislador na criação do tipo 

legal “prova da danosidade social do comportamento e 
prova da indispensabilidade de uma tutela penal.”[36] 
Porém, no caso concreto dos autos, é manifesto que, 
por um lado, uma chave de uma porta em madeira de 
uma loja/arrecadação tem valor económico não 
desprezível[37] - o qual, na falta de concretização, 
apenas pode ser interpretada no sentido de não 
ultrapassar o valor de 1 UC – e, por outro lado, aquela 
apurada conduta lesiva do arguido teve também 
algum relevo. 
Não há dúvidas, assim, que os factos aqui em apreço 
assumem dignidade penal para configurar o crime de 
furto pelo qual o recorrente foi condenado, não só por 
a coisa alheia subtraída ter algum valor económico 
“com significado que merece protecção jurídico-penal” 
mas, ainda, por a conduta lesiva revestir igualmente 
algum relevo. 
Improcedem, pois, nesta parte, os argumentos do 
recorrente. 
3ª Questão 
Invoca, ainda, o recorrente que a pena que lhe foi 
imposta é manifestamente exagerada, não só quanto 
aos dias de multa como quanto à taxa fixada. 
Pois bem. 
Como sabido, as finalidades da pena são, nos termos 
do artigo 40 do Código Penal, a protecção de bens 
jurídicos e a reintegração do agente na sociedade[38].  
Na determinação da pena, o juiz começa por 
determinar a moldura penal abstracta e, dentro dessa 
moldura, determina depois a medida concreta da pena 
que vai aplicar, para, de seguida, escolher a espécie 
da pena que efectivamente deve ser cumprida[39].  
No que respeita à escolha da espécie das penas 
alternativas abstractas previstas para o crime em 
questão (alternativa da pena de prisão ou da pena de 
multa) o tribunal apenas pode utilizar o critério da 
prevenção, como determina o art. 70 do CP. 
Com efeito, ao momento da escolha da pena 
alternativa são alheias considerações relativas à culpa. 
Esta (a culpa) apenas funciona como limite (e não 
como fundamento) no momento da determinação da 
medida concreta da pena já escolhida[40]. 
Por sua vez, nos termos do artigo 71º, nºs 1 e 2, do 
Código Penal, a determinação da medida da pena, 
dentro dos limites fixados na lei, é feita em função da 
culpa do agente e das exigências de prevenção, 
atendendo-se, em cada caso concreto, a todas as 
circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de 
crime, deponham a seu favor ou contra ele. 
Diz Figueiredo Dias[41], que “só finalidades relativas 
de prevenção, geral e especial, não finalidades 
absolutas de retribuição e expiação, podem justificar a 
intervenção do sistema penal e conferir fundamento e 
sentido às suas reacções específicas. (...) Prevenção 
geral, porém, não como prevenção geral negativa, de 
intimidação do delinquente e de outros potenciais 
criminosos, mas como prevenção positiva ou de 
reintegração, isto é, de reforço da consciência jurídica 
comunitária e do seu sentimento de segurança face à 
violação da norma ocorrida.” 
Mais à frente[42], esclarece que “culpa e prevenção 
são os dois termos do binómio com o auxílio do qual 
há-de ser construído o modelo da medida da pena em 
sentido estrito”.  
Acrescenta, também, o mesmo Autor[43] que, 
“tomando como base a ideia de prevenção geral 
positiva como fundamento de aplicação da pena, a 
institucionalidade desta reflecte-se ainda na 
capacidade para abranger, sem contradição, o 
essencial do pensamento da prevenção especial, 
maxime da prevenção especial de socialização. Esta 
(…) não mais pode conceber-se como socialização 
«forçada», mas tem de surgir como dever estadual de 
proporcionar ao delinquente as melhores condições 
possíveis para alcançar voluntariamente a sua própria 
socialização (ou a sua própria metanoia); o que, de 
resto, supõe que seja feito o possível para que a pena 
seja «aceite» pelo seu destinatário - o que, por seu 
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turno, só será viável se a pena for uma pena 
suportada pela culpa pessoal e, nesta acepção, um 
pena «justa». (…) A pena orientada pela prevenção 
geral positiva, se tem como máximo possível o limite 
determinado pela culpa, tem como mínimo possível o 
limite comunitariamente indispensável de tutela da 
ordem jurídica. É dentro destes limites que podem e 
devem actuar pontos de vista de prevenção especial - 
nomeadamente de prevenção especial de socialização 
- os quais, deste modo, acabarão por fornecer, em 
último termo, a medida da pena. (…) E é ainda, em 
último termo, uma certa concepção sobre a ordem de 
legitimação e a função da intervenção penal que torna 
tudo isto possível: parte-se da função de tutela de 
bens jurídicos; atinge-se uma pena cuja aplicação é 
feita em nome da estabilização das expectativas 
comunitárias na validade da norma violada; limita-se 
em seguida esta função pela culpa pessoal do agente; 
para se procurar atingir a socialização do delinquente 
como forma de excelência de realizar eficazmente a 
protecção dos bens jurídicos”. 
Uma vez determinada a pena concreta principal, pode 
ainda impor-se, consoante os casos, que o tribunal 
pondere se a deve substituir por outra pena, dentro do 
leque das respectivas penas de substituição previstas 
na lei. 
Ora, a moldura penal abstracta do crime de furto 
previsto no art. 203 nº 1 do CP é de pena de prisão de 
1 mês até 3 anos ou pena de multa de 10 dias a 360 
dias. 
Como inicialmente bem referiu o tribunal da 1ª 
instância, uma vez que se verificava o condicionalismo 
previsto no art. 206 nº 1 do CP na versão vigente à 
data dos factos (correspondente ao actual nº 2 do 
mesmo art. 206 do CP) – por a chave furtada ter sido 
restituída sem dano antes da audiência de julgamento 
em 1ª instância – impunha-se a atenuação especial da 
pena. 
Assim, a moldura abstracta do crime em questão, por 
aplicação do disposto no art. 73 nº 1-a) do CP, passa 
a ser de pena de prisão de 1 mês a 2 anos ou pena de 
multa de 10 dias a 240 dias. 
No entanto, apesar de ter concluído por essa 
atenuação especial, contraditoriamente o tribunal a 
quo partiu da moldura abstracta do crime em questão 
sem a atenuação especial (pena de prisão de 1 mês a 
3 anos ou pena de multa de 10 dias a 360 dias) 
quando aplicou ao recorrente/arguido a pena de 80 
dias de multa à taxa diária de € 5,00, ou seja, a multa 
de € 400,00. 
De qualquer modo, sem prejuízo do que abaixo se dirá 
a esse propósito, analisando a decisão sob recurso no 
que respeita à fundamentação da referida pena 
concreta aplicada ao mesmo arguido, verificamos que 
não merece censura a 1ª operação efectuada pelo 
tribunal da 1ª instância, quando conseguiu dar 
preferência à moldura abstracta da pena de multa. 
Com efeito, considerando os factos assentes neste 
caso concreto, as razões de prevenção geral positiva 
(suficiente advertência) e de prevenção especial 
(carência de socialização), é manifesto que, a moldura 
abstracta da pena de multa satisfaz perfeitamente as 
finalidades da punição, tanto mais que o arguido não 
tem antecedentes criminais. 
Importando restabelecer a confiança na validade da 
norma violada (“reforço da consciência jurídica 
comunitária e do seu sentimento de segurança face à 
violação da norma ocorrida”), no caso em análise a 
mesma satisfaz-se com a aplicação de uma pena de 
multa, tendo em atenção por um lado a necessidade 
de uma eficaz protecção e tutela do bem jurídico 
violado e, por outro, a própria reinserção social do 
arguido. 
Daí que se concorde com a 1ª operação efectuada, 
mostrando-se cumprido o disposto no art. 70 do CP. 
Agora passando à 2ª operação a efectuar, impunha-se 
ao tribunal fundamentar, de modo concreto, o 
quantum da pena de multa a aplicar ao mesmo 

arguido pelo crime cometido, mas dentro da moldura 
abstracta da pena de multa de 10 dias a 240 dias (e 
não da moldura abstracta de 10 dias a 360 dias como 
fez).  
Na determinação da pena concreta, o tribunal atende 
a todas as circunstâncias que, não fazendo parte do 
tipo de crime, depuserem a favor do agente ou contra 
ele (art. 71 nº 2 do CP). 
Para esse efeito, o tribunal da 1ª instância considerou 
dever censurar o grau pouco elevado da ilicitude dos 
factos (por não se ter concretamente apurado o valor 
da chave), o comportamento posterior do arguido 
quando restituiu o objecto furtado, as necessidades 
pouco elevadas de prevenção geral e de prevenção 
especial, bem como a ausência de antecedentes 
criminais e a sua condição económica. 
Ora, perante os factos dados como provados, há que 
considerar que o arguido agiu com dolo (directo) e 
com consciência da ilicitude da sua conduta. 
Por outro lado, importa atender ao seu modo de 
actuação (que se insere dentro do que é habitual 
nesse tipo de crime) e às consequências da sua 
conduta (que não foram graves). 
Importa ainda ter em atenção, embora tendo como 
limite a medida da sua culpa, a necessidade de 
prevenir a prática de futuros crimes, sendo certo, 
todavia, que o arguido não tem antecedentes 
criminais, o que atenua a sua conduta tanto mais que 
tinha à data dos factos 62 anos de idade (segundo 
consta da sentença, na parte relativa à sua 
identificação, nasceu em 30/6/1943), sendo pessoa 
respeitada e considerada no meio em que vive.  
Neste caso concreto, não sendo elevadas as razões de 
prevenção geral (necessidade de restabelecer a 
confiança na validade da norma violada) também são 
baixas as necessidades de prevenção especial 
(carência de socialização) uma vez que o arguido se 
mostra inserido social, pessoal e familiarmente. 
Estas circunstâncias (inserção social, pessoal e familiar 
da arguida) devem ser valoradas como atenuantes da 
sua conduta, já que também revelam, da sua parte, 
alguma sensibilidade positiva à pena a aplicar, com 
reflexo favorável no juízo de prognose sobre a 
necessidade e a probabilidade da sua reinserção 
social. 
Para além disso, também se terá de atender que 
confessou parcialmente os factos apurados o que 
também atenua a sua conduta porque é sempre um 
reconhecimento de ter agido mal. 
Importa, ainda, considerar que os factos em questão 
ocorreram há mais de três anos, mostrando-se 
diminuídas as necessidades da pena, até olhando à 
imagem global dos factos apurados. 
E, uma vez que o arguido tem uma personalidade 
perfeitamente recuperável, entendemos que a pena a 
aplicar deve situar-se próximo de um quinto do limite 
máximo (240 dias) da moldura da pena de multa 
abstracta. 
Assim, considerando os factos apurados e tendo em 
atenção o limite máximo consentido pelo grau de culpa 
do arguido, atentos os princípios político-criminais da 
necessidade e da proporcionalidade, julga-se 
adequada e ajustada a pena de 45 (quarenta e cinco) 
dias de multa. 
Justifica-se, por isso, a redução da pena aplicada pela 
1ª instância, desde logo atenta a errada moldura 
abstracta de que partiu. 
Quanto à taxa diária a fixar, importa ter em atenção, 
por um lado, os limites estabelecidos no art. 47 nº 2 
do CP à data em que os factos foram cometidos 
(segundo o qual, cada dia de multa corresponde a 
uma quantia entre € 1,00 e € 498,80) – regime 
claramente mais favorável do que o actual, na versão 
da Lei nº 59/2007 de 4/9[44], tendo em vista o 
disposto no artigo 2 nº 4 do CP (uma vez que, a 
mesma norma, actualmente prevê que cada dia de 
multa corresponde a uma quantia entre € 5 e € 500) – 
e, por outro, que a mesma deve ser fixada “em função 
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da situação económica e financeira do condenado e 
dos seus encargos pessoais”. 
O montante diário da pena de multa deve representar 
um sacrifício para o condenado[45], dessa forma 
também se conferindo credibilidade à sua natureza de 
verdadeira pena alternativa à prisão. 
Ora, perante os factos dados como provados quanto à 
situação económica do arguido (por um lado olhando 
para os bens e rendimentos que tem e, por outro, 
para os encargos pessoais que naturalmente terá 
como qualquer pessoa), visto o disposto no art. 47 nº 
2 do CP vigente à data dos factos aqui em apreço, por 
ser o regime mais favorável atento o disposto no art. 2 
nº 4 do CP, julga-se ajustada a taxa diária de € 5,00 
(cinco euros), fixada pela 1ª instância. 
Seria assim de aplicar a pena de multa de 45 
(quarenta e cinco) dias à taxa diária de € 5,00 (cinco 
euros), o que corresponde ao montante de € 225,00 
(duzentos e vinte e cinco euros). 
No entanto, uma vez que o arguido não tem 
antecedentes criminais, restituiu o objecto furtado, 
não existem danos a reparar (tendo até sido julgado 
improcedente o pedido cível formulado nos autos), 
sendo diminutas as necessidades da pena, entende-se 
que é ajustado neste caso substituir aquela pena de 
multa por admoestação (visto o disposto no art. 60 nº 
1 e nº 2 do CP quer na versão vigente à data dos 
factos, quer na versão actual) uma vez que por este 
meio se satisfaz de forma adequada e suficiente as 
finalidades da punição. 
Deverá, assim, oportunamente o tribunal a quo 
proferir a respectiva admoestação (art. 60 nº 4 do 
CP). 
Procede, pois, parcialmente o recurso interposto pelo 
arguido. 

* 
III- DISPOSITIVO 
Em face do exposto, acordam os Juízes desta Relação 
em, conceder parcial provimento ao recurso aqui em 
apreço e, consequentemente, alterar a sentença 
recorrida nos moldes acima mencionados, condenando 
o arguido B………., pela autoria material de um crime 
de furto p. e p. no art. 203 nº 1 do CP, na pena de 
multa de 45 (quarenta e cinco) dias à taxa diária de € 
5,00 (cinco euros), a qual se substitui por 
Admoestação nos termos do art. 60 do mesmo código. 
A 1ª instância providenciará pelo cumprimento do 
disposto no art. 60 nº 4 do CP. 

* 
Pelo decaimento, vai o recorrente condenado nas 
custas, fixando-se a taxa de justiça em 3 UCs. 

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

* 
 
Porto, 26/11/2008 
Maria do Carmo Saraiva de Menezes da Silva Dias  
Jaime Paulo Tavares Valério  
 
_______________________ 
[1] Anote-se que a partir da página 141 há lapso na 
paginação do processo uma vez que se passou para a 
página 242 (tal lapso deverá ser oportunamente 
corrigido). 
[2] Cf. Ac. do STJ de 15/12/2005, proferido no proc. 
nº 2951/05 e Ac. STJ de 9/3/2006, proferido no proc. 
nº 461/06, relatados por Simas Santos (consultado no 
site do ITIJ – Bases Jurídicas Documentais). Aliás, 
como se diz no Ac. do STJ de 21/1/2003, proferido no 
proc. nº 02A4324, relatado por Afonso Correia 
(consultado no mesmo site), a admissibilidade da 
alteração da matéria de facto por parte do Tribunal da 
Relação “mesmo quando exista prova gravada, 
funcionará assim, apenas, nos casos para os quais não 
exista qualquer sustentabilidade face à 
compatibilidade da resposta com a respectiva 
fundamentação. 

Assim, por exemplo: 
a) apoiar-se a prova em depoimentos de testemunhas, 
quando a prova só pudesse ocorrer através de outro 
sistema de prova vinculada; 
b) apoiar-se exclusivamente em depoimento(s) de 
testemunha(s) que não depôs(useram) à matéria em 
causa ou que teve(tiveram) expressão de sinal 
contrário daquele que foi considerado como provado; 
c) apoiar-se a prova exclusivamente em depoimentos 
que não sejam minimamente consistentes, ou em 
elementos ou documentos referidos na 
fundamentação, que nada tenham a ver com o 
conteúdo das respostas dadas.” 
[3] Assim, cit. Ac. do STJ de 21/1/2003. 
[4] Ibidem. 
[5] Ac. do STJ de 9/7/2003, proferido no proc. nº 
3100/02, relatado por Leal-Henriques (consultado no 
mesmo site do ITIJ). 
[6] Assim, Ac. do TRG proferido no recurso nº 
1016/2005, relatado por Nazaré Saraiva. 
[7] Carlos Climent Durán, La Prueba Penal, tomo I, 2ª 
ed., Valência: tirant lo blanch, 2005, p. 65. Mais à 
frente, o mesmo Autor, ob. cit., p. 78, nota 64, 
citando K. Engisch, diz que “o objectivo da actividade 
probatória é «criar no juiz o convencimento da 
existência de certos factos»”. No mesmo sentido, 
Antunes Varela, J. Miguel Bezerra, e Sampaio e Nora, 
Manual de Processo Civil, 2ª ed. Revista e actualizada 
de acordo com o DL 242/85, Coimbra: Coimbra 
Editora, Limitada, 1985, pp. 435-436, quando afirmam 
que “a prova visa apenas, de acordo com os critérios 
de razoabilidade essenciais à aplicação prática do 
Direito, criar no espírito do julgador um estado de 
convicção assente na certeza relativa do facto. (…) É o 
juiz da causa ou o tribunal colectivo, consoante as 
circunstâncias, que há-de convencer-se da realidade 
do facto, para que este se considere provado e se lhe 
possa aplicar a estatuição da norma que o tem como 
pressuposto”. Também Jeremias Bentham, Tratado de 
las Pruebas Judiciales (obra compilada dos 
manuscritos do Autor por E. Dumont, trad. de Manuel 
Ossorio Florit), Granada: Comares, 2001, p. 22, refere 
que a prova é «um meio que se utiliza para 
estabelecer a verdade de um facto, meio que pode ser 
bom ou mau, completo ou incompleto». 
[8] Carlos Climent Durán, ob. cit., p. 91. Citando 
Jiménez Conde, F. (La apreciación de la prueba legal, 
cit., p. 122), refere, na nota 81, que este Autor, a 
propósito da apreciação das provas, observa que não 
se podem confundir os dois tipos de juízos que lhe 
estão subjacentes: «1º a averiguação dos dados 
fácticos ou juízos de facto particulares que são 
trazidos pelas provas produzidas, independentemente 
da sua verdade ou falsidade; 2º a fixação do concreto 
valor que se há-de conceder a esses mesmos meios de 
prova, ou, o que é igual, a decisão quanto à 
credibilidade dos resultados fácticos por eles 
produzidos, ou juízo sobre o grau de correspondência 
desses resultados fácticos com a realidade histórica 
objectiva do facto questionado. A primeira dessas 
operações constitui, como alguns autores lhe chamam, 
a interpretação das provas, enquanto a segunda se 
refere mais propriamente à sua valoração. E ambas se 
integram no conceito de apreciação das provas, como 
actividade complexa que as abarca». 
[9] Neste sentido, Carlos Climent Durán, ob. cit., p. 
94. 
[10] Citado Ac. do STJ de 21/1/2003, chamando à 
atenção para o que se escreveu em Ac. de 8/2/99, em 
recurso de apelação do proc. nº 1/99 do Tribunal de 
Círculo de Chaves. 
[11] Jorge Figueiredo Dias, Direito Processual Penal 
(lições coligidas por Maria João Antunes), Secção de 
Textos da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, 1988-89, p. 139, refere que «a liberdade de 
apreciação da prova é, no fundo, uma liberdade de 
acordo com um dever – o dever de perseguir a 
chamada “verdade material” -, de tal sorte que a 
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apreciação há-de ser, em concreto, recondutível a 
critérios objectivos e, portanto, em geral susceptível 
de motivação e controlo» (possa embora a lei 
renunciar à motivação e ao controlo efectivos)». 
[12] Regra de experiência que, como diz Paolo Tonini, 
A prova no processo penal italiano (trad. de Alexandra 
Martins e Daniela Mróz, de La prova penale, 4ª ed., 
publicado em Pádua, pela Cedam – Casa Editrice Dott. 
António Milani, em 2000 e posterior actualização de 
Setembro de 2001), São Paulo, Brasil: Editora Revista 
dos Tribunais LTDA, 2002, pp. 55 e 56, “expressa 
aquilo que acontece na maioria dos casos”, sendo 
“extraída de casos similares”, gerando “um juízo de 
probabilidade”, de um “idêntico comportamento 
humano”, devendo o juiz formular “um raciocínio de 
tipo indutivo” e sucessivamente “um raciocínio 
dedutivo”. 
[13] Aliás, como tem vindo a ser decidido por esta 
Relação, “o recurso da matéria de facto não se destina 
a postergar o princípio da livre apreciação (…) e 
também não pode destinar-se a substituir a convicção 
formada pelo tribunal recorrido, objectivamente 
motivada, plausível segundo as regras da lógica, da 
experiência da vida e do senso comum e coerente com 
o sentido das provas produzidas” (assim, Ac. proferido 
no proc. nº 4133/05-1, relatado por Guerra Banha, 
citando outra jurisprudência).  
[14] Cristina Líbano Monteiro, Perigosidade de 
Inimputáveis e «In Dubio Pro Reo», Coimbra: Coimbra 
Editora, 1997, p. 65.  
[15] A nível sistemático o crime de furto inseria-se, no 
CP de 1886, no Livro II (parte especial), título V (dos 
crimes contra a propriedade), capitulo I (do furto e do 
roubo e da usurpação de coisa imóvel), secção I 
(furto). No CP aprovado pelo DL nº 400/82 de 23/9 
(ver Livro II) passou a inserir-se no título IV (crimes 
contra o património), capitulo II (crimes contra a 
propriedade). Com a revisão aprovada pelo DL nº 
48/95, de 15/3, o título dos "crimes contra o 
património" ganhou precedência, subindo do 4º para 
2º lugar, em função da nova arrumação sistemática, 
situação esta que se mantém actualmente, mesmo 
após as alterações introduzidas pela Lei nº 59/2007 de 
4/9. 
[16] Pedro Caeiro, Sobre a Natureza dos Crimes 
Falenciais (O Património, A Falência, a sua 
Incriminação e a Reforma dela), Coimbra Editora, 
1996, p. 63. Acrescenta também este autor (ob. cit., 
pp. 42 a 63) que, enquanto no domínio do CP de 1886 
a tutela da propriedade-instituição (como forma 
preferencial da ordenação dominial) resumia a tutela 
civil e penal do património (o que tinha como 
consequência uma subordinação dogmática da tutela 
do património à tutela da propriedade) com o CP de 
1982, inverte-se essa situação...o património, volve-se 
no bem jurídico que subordina a tutela típica global - 
inclusive no que se refere à propriedade. A inversão 
dessa relação de primazia implica uma reformulação 
do sentido da tutela do património na normatividade 
penal...". 
[17] Relembre-se a tese jurídico-económica, que 
supera o unilateralismo das duas restantes 
concepções, onde o conceito de património, nas 
palavras de Jorge Figueiredo Dias, "crime de emissão 
de cheque sem provisão", CJ, 1992, III, p. 66, 
"abrange a globalidade das “situações” e “posições” 
com valor ou utilidade económica, detidas por uma 
pessoa e protegidas pela ordem jurídica ou, pelo 
menos, cuja fruição não é desaprovada por essa 
mesma ordem jurídica". 
[18] Na Alemanha (como nos dão notícia Pedro Caeiro, 
ob. cit., p. 57 e Norberto J. De La Mata Barranco, 
Tutela Penal de la Propriedad y Delitos de Apropiacion, 
PPU, AS, Barcelona, 1994, p. 60), é tradicional a 
distinção, feita pela doutrina, entre: por um lado, os 
crimes contra a propriedade - que também denomina 
de crimes patrimoniais em sentido amplo - que 
compreendem aquelas acções que impliquem a 

apropriação ou ocupação de uma coisa ou direito 
alheio (tem por nota básica comum a ofensa a um 
direito subjectivo - real ou de crédito - alheio, pré-
existente), que são puníveis ainda que não se cause 
qualquer prejuízo económico (portanto podem recair 
sobre coisas desprovidas de valor económico); e, por 
outro, os crimes patrimoniais em sentido estrito que 
requerem que se cause um prejuízo económico, 
prejuízo que se expressa tipicamente numa diminuição 
do valor do património globalmente considerado 
(portanto só podem recair sobre coisas que sejam 
avaliáveis em dinheiro, isto é, têm que recair sobre 
coisas que tenham valor económico). 
[19] Pedro Caeiro, ob. cit., p. 57, refere que 
"arrancando do conceito de património como bem 
jurídico individual, a doutrina dominante continua a 
distinguir entre os "crimes contra a propriedade e 
outros direitos patrimoniais específicos" (furto, dano 
etc.) - os quais têm por nota básica comum a ofensa a 
um direito subjectivo (real ou de crédito) alheio pré-
existente - e os "crimes contra o património como um 
todo" (burla, extorsão etc.) - que assentam na 
causação de um prejuízo patrimonial ao ofendido, 
prejuízo esse, que se expressa, tipicamente, em 
diminuição do valor do seu património globalmente 
considerado." Aparentemente, ao criar essas duas 
categorias de crimes patrimoniais, parece que a 
doutrina alemã se dirige a bens jurídicos diferentes. 
[20] Na Alemanha, Autores, como Ebel, que aderiram 
ao conceito de património jurídico-económico, 
restringem-no, e bem, aos crimes contra o património 
em sentido estrito (não abrangendo, por isso, naquele 
conceito misto, os crimes contra a propriedade). 
[21] Pedro Caeiro, ob. cit., pp. 63 e 69. 
[22] Pedro Caeiro, ob. cit., p. 69, refere que H. Otto 
"parte do axioma de que a protecção do património 
significa protecção da personalidade do sujeito de 
direito e é aí que obtém a sua relevância social, 
porque o desenvolvimento dessa personalidade implica 
também a possibilidade de trato (Umgang) com as 
coisas, visto que é através deste trato que a pessoa 
consciencializa a sua capacidade de construir o próprio 
meio. Esta necessidade legitima e explica a 
subordinação unitária do sistema dos crimes 
patrimoniais ao bem jurídico património". 
[23] Leones Dantas, "A revisão do CP e os crimes 
patrimoniais", in Jornadas de Direito Criminal, Revisão 
do CP, Alterações ao Sistema Sancionatório e Parte 
Especial, II vol., Lisboa, CEJ, 1998, pp. 505 e 506, 
entende que "o património é hoje assumido entre nós, 
como um espaço necessário à realização da pessoa". 
Por sua vez, Pedro Caeiro (ob. cit., p. 56), seguindo os 
ensinamentos de Jorge Figueiredo Dias, esclarece que 
"a compreensão da relação patrimonial, como 
condição da livre realização e desenvolvimento da 
pessoa, é essencial na construção da tutela penal do 
património: já porque funda o sentido do bem jurídico 
protegido, já porque conforma o campo de tutela 
desenhado pela tipificação das condutas proibidas". 
[24] Nova sistematização que se pretende ligada à 
precedência histórica dos bens jurídicos, à sua 
natureza e dignidade de tutela (recuperando-se assim 
o pensamento inicial de Eduardo Correia) - que 
reflecte, também, como ensina Jorge Figueiredo Dias, 
"Oportunidade e Sentido da Revisão do Código Penal 
Português", in Jornadas de Direito Criminal, Revisão 
do Código Penal, I vol., CEJ, Lisboa, 1996, p. 28, "uma 
acentuação não individualista, mas personalista da 
ideia de que o que se protege e constitui bem jurídico 
para o direito penal não é o património em si mesmo 
considerado, mas como património de uma pessoa e, 
portanto, ainda como valor eminentemente pessoal." 
[25] Pedro Caeiro, ob. cit., p. 71, assinala que a 
concepção personalista do património "evita as críticas 
que se dirigem às concepções objectivistas, que vêem 
no valor ontológico das coisas a ratio da tutela penal, 
assim como as objecções às concepções subjectivistas 
que, reduzindo o património à liberdade de disposição, 
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confundem o património com a capacidade 
patrimonial". 
[26] Pedro Caeiro, ob. cit., p. 70. 
[27] Ibidem. 
[28] Mesmo em Itália, autores como Pedrazzi (ver 
Susana Huerta, Proteccion Penal del Patrimonio 
Inmobiliario, Editorial Civitas, 1980, p. 36) distinguem 
entre: por um lado, tipos baseados no conceito de 
coisa (como, por exp., o furto, o dano) - que podem 
prescindir de conceito do valor da coisa em sentido 
económico, pois o que neles se ataca é o poder de 
senhorio ou domínio sobre a coisa em si; e, por outro, 
tipos baseados no conceito de dano ou prejuízo (como, 
por exp., a burla) - que obrigam o intérprete a 
considerar a existência de uma diminuição efectiva do 
poder económico do sujeito prejudicado. 
[29] Norberto J. Mata Barranco, ob. cit., pp. 71 e 72, 
referindo que, segundo a concepção formal da 
propriedade, para se determinar a existência de uma 
lesão penalmente relevante contra a propriedade tem 
de observar-se a posição jurídica do proprietário, 
titular do objecto atacado e, aceitar-se a existência de 
tal lesão quando se menospreze o direito de 
propriedade, tal como é concebido no ordenamento 
civil.  
[30] Norberto J. Mata Barranco, ob. cit., p. 73. 
[31] Pedro Caeiro, ob. cit., p. 73. 
[32] Neste sentido Munõz Conde e Bajo, citados por 
Norberto Mata Barranco, ob. cit., nota 168, p. 73.  
[33] Repare-se que o bem jurídico protegido pela 
incriminação do tipo não é mais afectado pelo maior 
valor da coisa furtada. 
[34] Frederico Lacerda Costa Pinto, aspectos da tutela 
penal do património após a revisão do código penal, 
AAFDL, Lisboa, 1998, nota 39, pp. 26 e 27, a 
propósito do crime de furto, entende que "o valor do 
dano é um problema de graduação da ilicitude e não 
da própria configuração de um ilícito como furto; este 
não precisa desse conceito para ser delimitado 
positivamente, ao contrário do que sucede por exp. no 
crime de burla em que a questão se pode colocar em 
termos diferentes". 
[35] Costa Andrade, Comentário Conimbricense do 
Código Penal, Tomo II, Coimbra Editora, 1999, pp. 
211 e 219. No mesmo sentido, indicando o valor 
patrimonial da coisa “como elemento implícito do tipo 
legal do crime de furto”, ver Faria Costa, em anotação 
ao art. 203 (o mesmo Tomo II, p. 44). 
[36] Anabela Rodrigues, A determinação da medida da 
pena privativa de liberdade (Os Critérios da Culpa e da 
Prevenção), Coimbra Editora, 1995, p. 301. Ver, 
também, com interesse Faria Costa, «Construção e 
interpretação do tipo legal de crime à luz do princípio 
da legalidade: duas questões ou um só problema?», 
RLJ, ano 134º, n º 3933, 2002, pp. 354-366. 
[37] Chegando à mesma conclusão, embora por via 
diversa, ver Ac. do TRP de 29/4/2006, proferido no 
processo nº 0546376, relatado por Jacinto Meca (onde 
se considerou, por referência ao ano de 2004, que a 
quantia de €1,29 era valor não desprezível). 
[38] Anabela Rodrigues, «O modelo da prevenção na 
determinação da medida concreta da pena», in RPCC 
ano 12º, fasc. 2º (Abril-Junho de 2002), 155, refere 
que o art. 40 CP condensa “em três proposições 
fundamentais, o programa político-criminal - a de que 
o direito penal é um direito de protecção de bens 
jurídicos; de que a culpa é tão só um limite da pena, 
mas não seu fundamento; e a de que a socialização é 
a finalidade de aplicação da pena”. 
[39] Neste sentido, v.g. Figueiredo Dias, Direito Penal 
Português, Parte geral II, As consequências jurídicas 
do crime, Editorial Noticias, 1993, p.198. 
[40] Anabela Rodrigues, «Pena de prisão substituída 
por pena de prestação de trabalho a favor da 
comunidade (prática de um crime de receptação 
dolosa) Sentença do Tribunal de Círculo da Comarca 
da Figueira da Foz de 29 de Maio de 1998», in RPCC 
ano 9º, fasc. 4º (Outubro-Dezembro de 1999), p. 644, 

a propósito da aplicação em alternativa de duas penas 
principais, esclarece que “(…) a opção pela aplicação 
de uma ou outra pena à disposição do tribunal não 
envolve um juízo, feito em função das exigências 
preventivas, sobre a necessidade da execução de pena 
de prisão efectiva – que o juiz sempre terá que 
demonstrar para fundamentar a aplicação da pena de 
prisão -, mas sim um juízo de maior ou menor 
conveniência ou adequação de uma das penas em 
relação à outra, em nome da realização das referidas 
finalidades preventivas.” 
[41] Figueiredo Dias, ob. cit., p. 72. 
[42] Figueiredo Dias, ob. cit., p. 214. 
[43] Figueiredo Dias, "Sobre o estado actual da 
doutrina do crime”, RPCC, ano 1º, fasc. 1º (Janeiro-
Março de 1991), p. 29. 
[44] Ver, ainda, a Declaração de Rectificação nº 
102/2007 de 31/10. 
[45] Assim, entre outros, Ac. do TRC de 9/12/2004, CJ 
2004, V, 51. 
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Sumário nº 6369 
 
 
Reg. 260  
Apel. 6933/07 - 4  
(PC …../07 – TT Matosinhos)  
 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da Relação 

do Porto 
 
 
1. Relatório  
B…………., intentou a presente acção declarativa com 
processo comum emergente de contrato de trabalho 
contra C……………, pedindo se declare a ilicitude do seu 
despedimento e consequentemente se condene a Ré a 
pagar-lhe: 
a) a quantia de 1.662,66 € referente a diferenças 
salariais; 
b) indemnização no valor de 2.252,25 € nos termos do 
disposto no artigo 436, do Código do Trabalho; 
c) o valor das retribuições que deixou de auferir desde 
a data do despedimento até ao trânsito em julgado da 
sentença; 
d) a importância de 1.036,95 €, a título de 
proporcionais de férias, subsídio de férias e de 
subsídio de Natal, referentes ao ano da cessação, 
efectuada a dedução ao valor efectivamente pago pela 
Ré (2.199,94 € - 1.082,99 €); 
e) o valor de 86,70 € correspondente ao trabalho 
suplementar e descanso compensatório; 
f) os juros de mora, calculados à taxa legal de 4%, 
desde a data de vencimento de cada um dos 
peticionados créditos que até à data da propositura da 
acção totalizam já a quantia de 126,23 €; 
g) os juros de mora vincendos até integral pagamento.  
Alegou, para tanto, em síntese, que foi admitida ao 
serviço da Ré mediante contrato de trabalho a termo 
em 06.04.2005, termo esse que se renovou, até que 
em 22.08.2006 a Ré comunicou-lhe por escrito que o 
dito contrato ficava sem efeito a partir de 30 de 
Setembro de 2006, quando – segundo sustenta – o 
mesmo atingiria o seu termo em 24.09.2006. Por isso, 
conclui que foi convertido em contrato sem termo, 
tendo sido despedida ilicitamente. Assim, para além da 
indemnização pelo despedimento, reclama o 
pagamento de diferenças salariais – por as suas 
funções corresponderem a outra categoria profissional 
– retribuição por trabalho suplementar, bem como as 
retribuições que deixou de auferir desde o 
despedimento até ao trânsito em julgado da sentença. 
 
A Ré apresentou contestação, onde, em síntese, 
impugna os factos alegados pelo A., sustentando que 
sempre desempenhou as funções inerentes à sua 
categoria profissional, que com o envio da carta à A. 
apenas pretendeu comunicar a não renovação do 
contrato e que a A. não tem direito às retribuições em 
falta, dado estar de baixa médica a partir de 
22.12.2006 até à cessação do contrato e sempre ter 
sido respeitado o período semanal de 40 horas de 
trabalho. Conclui pela improcedência da acção com a 
consequente absolvição do pedido. 
 
Realizou-se a audiência de julgamento, tendo-se 
respondido à matéria de facto sem reclamação. 
 
Proferida sentença foi a acção julgada totalmente 
improcedente e a ré absolvida do pedido. 
 

Inconformada com esta decisão recorreu de apelação 
a autora, formulando as seguintes conclusões: 
1) A Apelante discorda da douta sentença recorrida em 
dois pontos que são os seguintes: a categoria 
profissional e a caducidade do contrato de trabalho. 
2) Quanto à categoria profissional, impugna a matéria 
de facto, nos termos dos arts. 690-A e 712, n.º 1 
alínea a), do CPC no que concerne à alínea c), da 
matéria provada, pois a mesma limita-se a mencionar 
que a Apelante desempenhou as suas funções no 
serviço de imagiologia. 
3) Na douta sentença proferida considerou-se inviável 
o pedido de diferença salariais pugnado pela Apelante, 
na medida em que segundo o que consta da sua 
fundamentação a Apelante não descreveu, nem 
esboçou essas funções. 
4) Quanto a essa matéria, a douta sentença proferida 
infringiu o art. 72, CPT, o qual confere um poder/dever 
ao Tribunal de no caso “sub judice” tomar em 
consideração tais factos desde que sobre eles tenha 
incidido discussão. 
5) Aliás, esse poder/dever, está integrado no princípio 
da verdade material e não se restringe à fase do 
julgamento, já que está presente em todas as fases do 
processo, como aliás se depreende do art. 27, CPT, o 
qual impõe ao Tribunal o dever de convidar as partes a 
corrigir os articulados quando tal se mostre necessário 
para a decisão da causa. 
6) Acresce que esse princípio está também subjacente 
ao processo civil, de uma forma mais restrita no art. 
265, n.º 3, do CPC. 
7) A douta sentença recorrida, violou expressamente 
esses princípios, na medida em que não apreciou a 
prova produzida quanto a esta matéria, nem subsumiu 
os factos daí resultantes ao direito aplicável. 
8) Ora, da prova produzida em julgamento, cujos 
registos magnéticos foram transcritos nestas 
alegações e para os quais expressamente nos 
reportamos, incidiu ampla discussão sobre a categoria 
profissional de recepcionista da Apelante, pois todas 
as testemunhas foram inquiridas sobre tal matéria, 
tendo duas testemunhas indicadas pela Apelante 
afirmado que correspondia a recepcionista as funções 
da Apelante e descreveram ao Tribunal em que 
consistiam essas funções. 
9) Por sua vez, a Testemunha indicada pela Ré, 
esclareceu que a Apelante desempenhou as suas 
funções de recepcionista “auxiliar”, com carácter 
transitório, mas admitiu sempre que essas funções 
foram exercidas.  
10) Face a essa prova produzida em audiência de 
julgamento, a referida alínea C) da matéria provada 
deve ser alterada no sentido de mencionar 
especificamente que a Apelante desempenhou as 
funções de recepcionista.  
11) A douta sentença recorrida, não atentou ainda no 
preceituado dos artigos 111, nº 1 e 1 e 151, nº 1 e 2 
CPT, os quais se reportam à categoria profissional e 
impõe que o trabalhador deve exercer uma actividade 
correspondente à categoria para que foi contratado, o 
que não aconteceu no caso “sub judice”. 
12) Acresce que também não considerou a 
regulamentação aplicável, nomeadamente a Portaria 
736/2006 de 26 de Julho, na qual de descreve as 
funções de recepcionista.  
13) Desde que se demonstre que o Trabalhador 
exercia funções de uma outra categoria, deve-lhe ser 
conferido o direito a essa remuneração que mais se 
aproxime das funções efectivamente exercidas. 
14) Pelo que aqui Apelante tem direito às diferenças 
salariais que reclamou, pelo menos desde o período de 
10.05.2005 até 28.11.2005 e que se encontram 
descritas no item 26, 27, 28, da Petição inicial  
15) Deve ainda ser conferido tais diferenças no que se 
refere às férias e ao subsídio de férias vencido em 
01.01.2006, bem como aos proporcionais do ano da 
cessação. 
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16) A douta sentença recorrida considera que a 
Apelante não lhe assiste o direito aos créditos 
mencionados no ponto anterior, pelo que violou os 
arts. 220, n.º 1 e n.º 2 CT, em conjunção com o art. 
333, do CT. 
17) Com efeito, a Apelante entende que a suspensão 
do contrato de trabalho por impedimento prolongado 
respeitante ao trabalhador, por motivo de doença, 
deve ser conferida aqueles créditos, por força das 
citadas disposições legais. 
18) Quanto à caducidade do contrato de trabalho, 
argumenta-se na douta sentença recorrida que não foi 
feita qualquer declaração expressa ou tácita da 
intenção de despedimento. 
19) Salienta ainda que apesar da carta de 22.08.2006 
referir que o contrato de trabalho fica sem efeito a 
partir de 30.09.2006, tal deveu-se a um engano, pelo 
que a o contrato de trabalho caducou efectivamente 
em 27.09.2006 e não se renovou. 
20) A fundamentação da douta sentença recorrida 
provém do art. 236, do CC - teoria da impressão do 
destinatário. 
21) A declaração em causa, a que se reporta a carta, é 
uma formalidade “ad substantiam”, pelo que não 
poderá a respectiva declaração ser substituída por 
qualquer meio de prova ou por qualquer outro 
documento que não seja de força probatória superior – 
art. 364, n.º 1 do CC. 
22) O art. 388, do CT estabelece que o contrato 
caduca desde que o empregador comunique 15 dias 
antes de o prazo expirar, por forma escrita, a vontade 
de o fazer cessar. 
23) A referida carta foi enviada com a devida 
antecedência, porém não surtiu efeito na data 
desejada e o contrato renovou-se por força do art. 
140, do CT. 
24) Tal declaração de cessação, na data de 
27.09.2006, é também inadmissível prova, à luz do 
preceituado no art. 394, n, º 1 do CC. 
25) A declaração de cessação do contrato de trabalho 
é uma formalidade “ad substantiam” e está sujeita à 
disciplina do art. 238, n º 1 do CC e não pode valer 
com um sentido que não tenha um mínimo de 
correspondência no texto do respectivo documento. 
26) Mas mesmo que se opte pela teoria da impressão 
do destinatário, a que se faz apelo na douta sentença 
recorrida, impunha-se, nesse caso, uma análise das 
provas para se concluir pelo real entendimento da 
Apelante quanto a essa declaração. 
27) Sobre tal matéria foi inquirido pelo Sr. Juiz a quo a 
testemunha pai da Apelante a qual sempre considerou 
que filha havia sido despedida ilicitamente, conforme 
resulta da transcrição supra.  
28) Sobre tal matéria não incidiu qualquer depoimento 
de parte da Apelante, pelo que não é possível, em 
concreto, apreciar qual o seu entendimento sobre o 
despedimento ilícito. 
29) Quanto a esta matéria, a douta sentença proferida 
não fez qualquer exame crítico das provas, em 
violação com o disposto no art. 653, n.º 2, do CPC. 
30) Em face do exposto, conclui-se que a carta de 
22.08.2006 enviada pela Apelante à Apelada não tem 
a virtualidade de considerar o contrato cessado no seu 
termo, ou seja, em 27.08.2006, já que da mesma 
consta a cessação em 30.09.2006. 
31) Pelo que nos termos 140, n º 2, do CT o contrato 
renovou-se e a declaração com efeitos posteriores, 
consubstancia um despedimento ilícito, face ao 
disposto no art. 429, nº 1 al. a), do CT e acarreta o 
dever de indemnizar a Apelante, nos termos do art. 
439, nº 1, do CT. 
32) A douta sentença recorrida ao decidir pela 
caducidade do contrato de trabalho, violou assim estes 
normativos – art. 140, n.º 2, 429 n.º 1 e 439 n.º 1, do 
CT. 
 
A ré respondeu ao recurso, pugnando pela 
manutenção da decisão.  

Admitido o recurso foram colhidos os vistos legais.  
 
2. Matéria de Facto 
Na 1.ª instância foram considerados provados os 
seguintes factos: 
a) Em 6 de Abril de 2005, a A. foi admitida ao serviço 
da Ré, mediante a celebração de contrato de trabalho 
a termo certo, com início naquela data e termo em 31 
de Dezembro de 2005, para, sob as suas ordens, 
direcção e fiscalização, exercer as funções inerentes à 
categoria profissional de empregada auxiliar, mediante 
a retribuição mensal ilíquida de 374,70 €. 
b) No período compreendido entre 06/04/2005 e 
10/05/2005 a A. frequentou um curso de formação 
profissional de “Auxiliares de Acção Médica” ministrado 
pelo Ré, e que terminou com a classificação de “Muito 
Bom”. 
c) Entre 11/05/2005 e 21/12/2005 a A. desempenhou 
as suas funções no Serviço de Imagiologia da Ré. 
d) De 22/12/2005 a 01/10/2006 a A. esteve de baixa 
médica. 
e) Em 22/08/2006 a Ré enviou uma carta à A. onde 
lhe comunicava que “conforme estabelecido no 
contrato de trabalho datado de 06/04/2005, 
terminaram os serviços para os quais foi contratada, 
pelo que o mesmo fica sem efeito a partir do próximo 
dia 30 de Setembro de 2006”. 
f) À data da cessação do contrato a A. auferia o 
vencimento mensal ilíquido de 390,00 €. 
g) A título de retribuição, férias, subsídio de férias e 
indemnização, a Ré pagou à A. o montante de 
1.082,90 €. 
 
3. Direito  
De acordo com o preceituado nos artigos 684, n.º 3 e 
art. 690, números 1 e 3, do Código de Processo 
Civil[1], aplicáveis ex vi do art. 1, n.º 2, alínea a) e 
art. 87 do Código de Processo do Trabalho, é pelas 
conclusões que se afere o objecto do recurso, não 
sendo lícito ao tribunal ad quem conhecer de matérias 
nelas não incluídas, salvo as de conhecimento oficioso. 
As questões que a autora pretende ver resolvidas por 
este tribunal são as seguintes: 
1. Impugnação da matéria de facto; 
2. Violação dos princípios contidos nos artigos 72 e 27 
do Código de Processo do Trabalho e art. 265, n.º 3;  
3. (In)aplicação dos artigos 111, n.º 1 e 151, n.º 1 e 
2, do Código do Trabalho e da Portaria 736/2006, de 
26 de Julho. 
4. Despedimento da autora por inoperância da 
declaração de caducidade do contrato de trabalho 
promovida pela ré;  
5. Créditos decorrentes de diferenças salariais entre 
10.05.2005 e 28.11.2005 e ainda as diferenças, de 
férias e subsídio de férias vencidos em 1.01.2006 e 
proporcionais do ano da cessação do contrato de 
trabalho.  
 
3.1 Da impugnação da matéria de facto  
Pretende a autora, ora apelante, que deve ser 
modificada a alínea c), dos factos provados, no sentido 
de aí passar a constar que a autora desempenhou 
funções de recepcionista. 
Prescreve-se no art. 690-A, o seguinte:  
“1. Quando se impugne a decisão proferida sobre a 
matéria de facto, deve o recorrente obrigatoriamente 
especificar, sob pena de rejeição:  
a) Quais os concretos pontos de facto que considera 
incorrectamente julgados;  
b) Quais os concretos meios probatórios, constantes 
do processo ou de registo ou gravação nele realizada, 
que impunham decisão sobre os pontos da matéria de 
facto impugnados diversa da recorrida.  
2 - No caso previsto na alínea b) do número anterior, 
quando os meios probatórios invocados como 
fundamento do erro na apreciação das provas tenham 
sido gravados, incumbe ainda ao recorrente, sob pena 
de rejeição do recurso, indicar os depoimentos em que 
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se funda, por referência ao assinalado na acta, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 522.º-C[2].”  
Por sua vez, estabelece o n.º 2 do art. 522 -C do 
mesmo diploma, o seguinte: 
“2 - Quando haja lugar a registo áudio ou vídeo, deve 
ser assinalado na acta o início e o termo da gravação 
de cada depoimento, informação ou 
esclarecimento[3].” 
A autora deu cumprimento aos citados normativos, 
pois não só indicou os pontos que considera 
incorrectamente julgados, bem como os depoimentos 
(as respectivas passagens) em que funda a sua 
discordância, com indicação do assinalado na acta.  
Como é sabido, embora a Relação possa alterar a 
matéria de facto nos termos do disposto no art. 712, 
n.ºs 1 e 2, deve fazê-lo com a prudência devida. Com 
efeito, é o contacto directo com os depoentes em 
audiência que permite colher impressões do 
comportamento de cada um deles e que habilitam o 
Juiz a concluir pela veracidade ou não dos respectivos 
depoimentos, o que é impossível de transmitir através 
da reprodução dos registos sonoros. E, mesmo 
relativamente ao registo vídeo, a sua reprodução não 
possibilita a interacção da pergunta-resposta, típica do 
diálogo da audiência, ficando os Juízes numa posição 
passiva ou estática, tendo de se conformar com o 
material que lhes é dado, pois não podem pedir 
esclarecimentos, por exemplo. De qualquer forma, 
sendo os registos apenas sonoros, a sua falibilidade é 
muito menor. É, por isso, que se tem entendido que o 
Tribunal da Relação só deve alterar a matéria de facto 
nos casos de manifesta e clamorosa desconformidade 
dos factos assentes com os meios de prova 
disponibilizados nos autos, dando-se, assim, 
prevalência ao principío da oralidade, da prova livre e 
da imediação. Não deve também esquecer-se, nos 
termos assinalados, que o exame, a análise e a 
ponderação da prova devem ser feitos no seu conjunto 
e analisando a globalidade das provas produzidas.  
Ponderando a prova produzida, em particular, os 
depoimentos de D................ e de E..................., 
não pode, com segurança, concluir-se, integralmente, 
nos termos pretendidos pela mesma. Com efeito, se é 
certo que D................., pai da autora, referiu que a 
mesma desempenhou funções na recepção, quando ali 
se deslocou para a realização de exames, essa 
testemunha afirmou que o conhecimento dessa 
situação lhe adveio, sobretudo do que a própria autora 
lhe contou. Para além disso, se é um dado que a 
testemunha E..............., que trabalhou ao lado da 
autora, referiu que a mesma durante algum tempo 
desenvolveu funções na recepção, a mesma não 
concretizou com precisão, as funções em causa e, 
apesar de ter afirmado que autora atendia 
telefonemas para marcação de exames, quando 
interrogada se o viu, disse que não. Para além disso, o 
depoimento da testemunha F............... foi todo no 
sentido de que a autora apenas ajudava, auxiliava em 
termos indiferenciados nas tarefas onde fosse preciso. 
Deste modo, para além da vaguidade e falta de 
precisão daqueles depoimentos, os mesmos foram 
contrariados pelo depoimento da testemunha F…………., 
que negou que a autora tivesse exercido as funções de 
recepcionista.  
Não existem, assim, dados seguros que nos permitam 
modificar a matéria de facto nos termos pretendidos 
pela autora. 
 
3.2 Da violação dos princípios contidos nos artigos 72, 
27 do Código de Processo do Trabalho e art. 265, n.º 
3 
De acordo com o art. 72, do CPT, “quando no decurso 
da produção da prova surgirem factos que, embora 
não articulados, o juiz considere relevantes para a boa 
decisão da causa, o mesmo deve ampliar a base 
instrutória ou, caso a não haja, tomá-los em 
consideração na decisão da matéria de facto desde 
que sobre eles tenha incidido discussão”. Por seu 

turno, no art. 27, alínea b), do mesmo diploma 
estipula-se que “ O juiz deve até à audiência de 
discussão e julgamento convidar as partes a completar 
e a corrigir os articulados, quando no decurso do 
processo reconheça que deixaram de ser articulados 
factos que podem interessar à discussão da causa, 
sem prejuízo de tais factos ficarem sujeitos às regras 
gerais sobre contraditoriedade e prova.”  
O art. 265, n.º 3, determina que “Incumbe ao juiz 
realizar ou ordenar mesmo oficiosamente, todas as 
diligências necessárias ao apuramento da verdade e à 
justa composição do litígio quanto aos factos de que 
lhe é lícito conhecer.”  
Todos os citados normativos fazem apelo ao princípio 
da descoberta da verdade material. 
No Código de Processo do Trabalho, a lei concede ao 
juiz, poderes acrescidos, no que toca à obtenção desse 
desiderato, surgindo aí reforçado o princípio do 
inquisitório. 
A nível do art. 27, consagra-se o poder-dever de o juiz 
determinar às partes que tragam ao processo os 
factos necessários à boa administração da justiça, 
assim se fazendo prevalecer a justiça real sobre a 
justiça processual. No art. 72, determina-se que o 
julgador tenha em conta factos que, embora não 
articulados, sejam relevantes para a boa decisão. 
Ampliando a base instrutória, quando esta tenha sido 
elaborada, ou quando assim não ocorra, tomando-os 
em consideração na decisão da matéria de facto. 
Trata-se, também aqui de permitir, que o tribunal 
alcance a maior justiça material possível, o que se 
compreende tendo em conta os interesses em 
presença neste tipo de acções - a realização da justiça 
e harmonia social.  
No art. 265, n.º 3, embora em termos mais mitigados 
do que ocorre no processo de trabalho quanto ao 
princípio do inquisitório, também se consagra o poder 
do juiz realizar ou ordenar todas as diligências 
necessárias ao apuramento da verdade, quanto aos 
factos que lhe é lícito conhecer. 
No caso vertente, pese embora não tivesse sido 
aplicado o art. 27 do CPT, o julgador, que ainda tinha 
ao seu dispor o preceituado no art. 72, em sede de 
audiência de julgamento actuou em clara 
conformidade com este preceito legal. Na verdade, 
foram várias as testemunhas inquiridas no sentido de 
se apurar qual situação profissional da autora, quais 
as tarefas, as concretas funções que a autora teria 
exercido enquanto esteve ao serviço da ré. Isso 
mesmo é patenteado pelos registos dos depoimentos 
produzidos em audiência. Sobre essa matéria, incidiu, 
pois, abundante discussão. Após, o Mmo. Juiz 
ponderou e fez a análise da globalidade da prova 
produzida, onde, naturalmente, se inclui essa matéria. 
E veio a concluir em termos fácticos, nos moldes 
consignados nos autos – justamente, porque no que a 
essa problemática concerne, não a considerou 
provada. O julgador buscou a descoberta da verdade 
material, tendo decidido a matéria de facto, com o que 
apurou após essa busca. Não ocorre violação dos 
citados princípios legais.  
 
3.3 Da (in)aplicação dos artigos 111, n.º 1 e 151, n.º 
1 e 2, do Código do Trabalho e da Portaria 736/2006, 
de 26 de Julho 
A autora sustenta a propósito deste ponto que 
desempenhou as funções correspondentes à categoria 
de recepcionista, que não correspondiam às funções 
para que fora contratada, pelo que a sentença não 
atentou nos referidos dispositivos legais.  
Mas não lhe assiste razão, como veremos.  
A expressão categoria profissional, comporta vários 
significados, caracterizando-se pela polissemia. 
Através dela tanto se define a qualificação ou 
habilitação profissional do trabalhador, 
independentemente da existência de qualquer vínculo 
laboral (categoria subjectiva ou pré-contratual), como 
se identifica em termos genéricos o objecto da 
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prestação do trabalhador (categoria contratual ou 
categoria função), ou se reporta à posição do 
trabalhador decorrente dos instrumentos de 
regulamentação colectiva aplicável, nomeadamente 
para efeitos salariais (categoria normativa ou 
estatutária). 
No caso em apreço, resulta da factualidade provada, 
em particular do contrato de trabalho celebrado entre 
as partes, que a autora foi contratada como 
empregada auxiliar da ré.  
Isso conduz-nos à noção de categoria contratual, 
dentro da classificação acima apontada.  
A categoria contratual traduz o conjunto de funções 
(objecto da prestação de trabalho) que o trabalhador 
se compromete a realizar quando celebra o contrato 
de trabalho, já que pela própria natureza deste, estará 
normalmente em causa um feixe mais ou menos 
alargado de tarefas que o trabalhador irá 
desempenhar. Em muitos casos sucede, porém, que as 
partes apenas inserem no contrato uma expressão 
genérica, que funciona como “variante semântica” de 
um conjunto de funções, ou que corresponde a um 
“tipo de funções”. Esta maneira de designar a 
categoria contratual compreende-se numa lógica de 
não rigidificação da prestação laboral, e como um 
modo de garantir a possibilidade de o empregador 
coordenar a actividade desempenhada pelo 
trabalhador com as exigências sempre mutáveis da 
organização, e ao mesmo tempo permitir a adaptação 
à própria evolução da actividade em causa e dos 
meios tecnológicos envolvidos. Como vem sendo 
reafirmado, a prestação laboral, sendo indeterminada 
é sempre determinável, estando deferida ao 
empregador a faculdade de em cada momento 
especificar a função concretamente devida, 
integrando-a com a dos demais trabalhadores. Cfr. 
António Nunes de Carvalho, “Reflexões sobre a 
categoria profissional (a propósito do Código do 
Trabalho)”, em “Estudos de Direito do Trabalho em 
Homenagem do Professor Manuel Alonso Olea”, 
Almedina 2004, pág. 136. E, também, Pedro Romano 
Martinez, Direito do Trabalho, Almedina, 2002, pág. 
437.  
No caso em apreço, como resulta do contrato de 
trabalho celebrado entre as partes (doc. 1, junto à 
petição inicial), na sua cláusula 1.ª, a autora foi 
contratada como empregada auxiliar, não tendo aí as 
partes estipulado as específicas funções a exercer por 
aquela, nem tão pouco o concreto Serviço da ré onde 
as funções de empregada auxiliar seriam 
desempenhadas, já que como resulta da cláusula 4.ª 
do referido contrato, apenas se consagrou que “O local 
de apresentação ao trabalho será um qualquer dos 
equipamentos sociais que esta instituição (a aqui ré), 
possui na área do concelho de Vila do Conde.”  
Quanto aos invocados preceitos legais, importa dizer o 
seguinte: 
O art. 111, n.º 1, do Código do Trabalho, estipula que 
cabe às partes definir a actividade para que o 
trabalhador é contratado. E isso mesmo foi feito pela 
autora e ré, ao estipularem no contrato que iria aquela 
desempenhar as funções de empregada auxiliar.  
Por outro lado, o art. 151, n.º 1, do Código de 
Trabalho (onde se diz que o trabalhador deve, em 
princípio, exercer funções correspondentes à 
actividade para que foi contratado), liga-se ao 
preceituado no art. 150, querendo com isso significar 
que compete ao empregador fixar os termos em que 
deve ser prestado o trabalho dentro dos limites do 
programa temporal estabelecido. Prescreve, por seu 
turno, o n.º 2, do art. 151, do mesmo diploma, que “a 
actividade contratada… compreende as funções que 
lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas para as 
quais o trabalhador detenha a qualificação profissional 
adequada e que não impliquem desvalorização 
profissional”, sendo que, “salvo regime em contrário 
constante de instrumento de regulamentação colectiva 
de trabalho, consideram-se afins ou funcionalmente 

ligadas, designadamente, as actividades 
compreendidas no mesmo grupo ou carreira 
profissional”. E que à luz do Código de Trabalho, a 
actividade contratada compreende agora as funções 
afins ou funcionalmente ligadas, pelo que é legítimo ao 
empregador exigir o seu cumprimento ao trabalhador 
sem que isso signifique alteração do objecto do 
contrato de trabalho.  
Sucede que não foi isso que se passou no caso em 
análise, pois a autora limitou-se a exercer funções de 
auxiliar num dos serviços da ré, em sintonia, aliás, 
com o que resulta do seu contrato de trabalho.  
E, tão pouco tem aplicação, a invocada Portaria 
736/2006, de 26 de Julho, mencionada pela autora, 
onde se refere que recepcionista (Assiste na portaria 
recebendo a atendendo visitantes que pretendam 
encaminhar-se para a administração ou outros 
trabalhadores ou atendendo outros visitantes com 
orientação das as visitas e transmissão de indicações 
várias), pois a mesma não provou, como lhe competia 
(art. 342, n.º 1, do Código Civil), que tivesse exercido 
as concretas funções de recepcionista.  
Desta feita, a circunstância de a autora ter 
desenvolvido funções no Serviço de Imagiologia da ré, 
não se configura como qualquer alteração ou violação 
do seu estatuto categorial,[4] já que da factualidade 
provada e do que fica dito, apenas é legítimo concluir, 
que o fez enquanto empregada auxiliar, não se 
verificando, assim, (violação por) (in)aplicação dos 
citados preceitos legais. 
 
3.4 Do despedimento da autora por inoperância da 
declaração de caducidade do contrato de trabalho 
promovida pela ré  
A autora invoca que a carta da ré de 22.08.2006, onde 
a mesma lhe comunicou que “conforme estabelecido 
no contrato de trabalho datado de 06/04/2005, 
terminaram os serviços para os quais foi contratada, 
pelo que o mesmo fica sem efeito a partir do próximo 
dia 30 de Setembro de 2006” não surtiu o efeito na 
data desejada e o contrato renovou-se por força do 
art. 140, do Código do Trabalho, referindo ainda que a 
declaração de cessação do contrato está sujeita à 
disciplina do art. 238, n.º 1, do Código Civil, não 
podendo valer com um sentido que não tenha um 
mínimo de correspondência no texto do respectivo 
documento. 
Vejamos, então, se pode acolher-se a tese da autora 
quanto a este aspecto. 
Emerge da factualidade provada que a autora celebrou 
com a ré um contrato de trabalho a termo (doc.1, 
junto à p.i.), tendo-se aí estipulado (Cl.ª 3.ª) como 
data do início do contrato 6.04.2005 e como seu termo 
31.12.2005. Dado que as partes não estipularam a 
não renovação do nesse contrato (art. 140, n.º 1, do 
Código do Trabalho), o mesmo renovou-se por igual 
período (n.º 2, do mesmo art. 140). O que significa 
até 26.09.2006. 
Para fazer operar a caducidade do contrato de trabalho 
a termo, exige o legislador, no que ao empregador 
respeita, que o mesmo “comunique 15 dias antes do 
prazo expirar, por forma escrita, a vontade de o fazer 
cessar”, é o que resulta do art. 388, n.º 1, também do 
Código do Trabalho.  
Como já vimos, o contrato de trabalho tinha como 
termo, após a renovação, a data de 26.09.2006. E a 
ré, não obstante tenha observado o referido prazo de 
pré-aviso, comunicou à autora, que o mesmo contrato 
“fica sem efeito a partir do próximo dia 30 de 
Setembro”, isto é, indica a ré como data da cessação 
do contrato 4 dias após a data correcta.  
A declaração da caducidade do contrato de trabalho a 
termo é receptícia e consubstancia uma formalidade 
ad substantiam.  
Isso significa, no que toca às regras de interpretação 
do negócio[5], que rege a matéria o disposto no art. 
238, n.º 1, do Código Civil. Aí se dispõe que “nos 
negócios formais não pode a declaração valer com um 
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sentido que não tenha o mínimo de correspondência 
no texto do respectivo documento, ainda que 
imperfeitamente expresso”. 
No caso vertente, do teor da própria declaração, não 
pode, contudo, afirmar-se que a mesma declaração 
(de não renovação do contrato de trabalho) não tenha 
no texto um mínimo de correspondência ainda que 
imperfeitamente expresso.  
Nessa declaração a ré faz referencia ao contrato de 
trabalho (“conforme estabelecido no contrato de 
trabalho datado de 6.04.2005”), que como já vimos, é 
um contrato de trabalho a termo, ou seja, um contrato 
de trabalho por natureza temporário, “com fim à 
vista”, o que a autora que o subscreveu não podia 
ignorar. Referiu a ré ainda à autora que “terminaram 
os serviço para os quais foi contratada…”, o que 
significa que as circunstâncias que estiveram na base 
do negócio (os serviços para que foi contratada) 
acabaram. Nessa sequência, e para além disso, a ré 
declarou ainda à autora, que tal contrato “fica sem 
efeito a partir de 30 de Setembro de 2006”. Tratando-
se de contrato a termo, a ré pretendeu, com tais 
expressões, dizer à autora que o mesmo se não 
renovaria (findaria) no fim do prazo, em harmonia, 
aliás, com o que resulta da sua Cl.ª 5.ª, onde as 
partes estabeleceram que o mesmo contrato caducaria 
… desde que a ré comunicasse “até 15 dias antes do 
prazo expirar a vontade de o não renovar”. Ocorreu foi 
lapso na indicação da data do terminus do dito 
contrato, quiçá decorrente da data (de final do mês), 
fixada (na Cl.ª 3.ª) como a do seu termo, mas o que a 
ré pretendeu com a referida declaração foi a não 
renovação do contrato por via da respectiva 
declaração da caducidade.  
Estando a comunicação da ré à autora reportada aos 
termos do contrato de trabalho entre ambas 
celebrado, donde resulta com clareza as datas de 
início e termo do mesmo, bem como a menção à 
declaração de caducidade no prazo legal de 15 dias 
para o caso de se não pretender a sua renovação - 
tendo a ré declarado, com perfeita observância desse 
prazo legal, que o contrato ficava sem efeito, apenas 
poderia a autora concluir que o contrato cessava no 
fim do prazo entre as partes ajustado, sendo 
claramente errónea a data (de final do contrato) 
indicada pela ré, que, aliás, nem se traduz numa 
grande décalage relativamente à data correcta. Houve 
apenas um engano de 4 dias na contagem do prazo. O 
que a autora, na normalidade das coisas, não poderia 
ter deixado de se aperceber. Aliás, o nosso mais Alto 
Tribunal já teve ocasião de se pronunciar sobre 
temática similar no seu Acórdão de 2.05.2007, 
www.dgsi.pt,[6] referindo que “ainda que tivesse 
ocorrido erro na contagem do prazo de seis meses, no 
contrato inicial e nas suas renovações, o certo é que o 
Réu não deixou de manifestar, de forma clara e com 
antecedência exigida pela lei, a sua vontade de não 
renovar o contrato. E só a falta dessa comunicação é 
que permitiria concluir que havia um consentimento 
tácito da entidade empregadora quanto à manutenção 
da relação laboral, podendo, inclusivamente, 
sustentar-se que solução diversa redundaria numa 
violação do princípio da boa fé, tanto mais que a 
autora, tendo recebido com antecedência a 
comunicação do termo do contrato para o referido dia 
2 de Julho, nada veio a opor”. 
Conclui-se, assim, que a ré pretendeu a não 
renovação do contrato em causa, tendo para o efeito, 
atempadamente, operado a sua caducidade, com 
observância do citado art. 388, n.º 1, do Código do 
Trabalho.  
O contrato não se renovou como pretende a autora em 
27.9.2006, antes se devendo entender, nos termos 
supra referidos, que cessou por caducidade em 
26.09.2006. Não faz por isso qualquer sentido falar 
em despedimento que no caso se não verifica.  
 

3.5 Dos créditos decorrentes de diferenças salariais 
entre 10.05.2005 e 28.11.2005 e ainda as diferenças, 
por férias e subsídio de férias vencidos em 1.01.2006 
e proporcionais do ano da cessação do contrato de 
trabalho 
A presente matéria assenta na tese da autora de que 
teria exercido funções de recepcionista e como tal ser-
lhe-ia devida retribuição superior, o que implicaria, na 
sua óptica, o direito ao recebimento das diferenças 
salariais àqueles títulos referidas.  
Como acima se deixou dito, não ficou demonstrado 
que a autora tivesse exercido as funções de 
recepcionista tal como alegou. Assim sendo, não tem 
direito à retribuição correspondente a essa categoria, 
não lhe assistindo direito a auferir as pedidas 
diferenças salariais.  
 
4. Decisão. 
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, 
confirmando-se, embora com diversa fundamentação, 
a sentença recorrida.  
 
Custas pela autora  
 
Porto, 22 de Setembro de 2008 
Albertina das Dores N. Aveiro Pereira 
Paula A. P. G. Leal S. Mayor de Carvalho 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
__________ 
[1] Serão deste diploma todas as referências 
normativas sem menção de origem.  
[2] Redacção introduzida pelo DL 183/2000, de 10.08. 
[3] Redacção introduzida pelo diploma referido na nota 
anterior. 
[4] Como a própria ré alegou na sua contestação e a 
testemunha F…………. o confirmou, a autora 
desempenhou entre 11.05.2005 e 21.12.2005, 
funções de auxiliar no Serviço de Imagiologia da ré, 
em virtude de ter havido atraso nas obras de um outro 
serviço da mesma ré onde esta pretendia colocar a 
autora.  
[5] Que foram, ao fim e ao cabo, as utilizadas na 
sentença recorrida, quanto à declaração da ré, e daí se 
não ter feito apelo ao art. 238, n.º 2, no que toca ao 
apuramento da vontade real das partes.  
[6] Também citado pela Ex.ª Sr.ª Procuradora Geral - 
Adjunta no seu douto parecer. 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6370 
 
 
Reg. N.º 533 
Proc. n.º 2949/08-1.ª 
 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
 
B……………. deduziu a presente providência cautelar de 
suspensão de despedimento individual contra 
C…………….., pedindo que se decrete a suspensão do 
despedimento de que foi alvo por parte do Requerido 
com a reintegração no posto de trabalho até ao 
trânsito em julgado da decisão definitiva. 
Alega a Requerente, em síntese, que o procedimento 
disciplinar contém vícios formais que o invalidam e 
que não existiu justa causa para o despedimento. 
A requerida juntou o processo disciplinar. 
Procedeu-se à audiência final a que alude o Art.º 36.º 
do Cód. Proc. do Trabalho, na qual não foi possível 
conciliar as partes e, proferida sentença, o Tribunal a 
quo decretou a suspensão do despedimento. 
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Irresignada com o assim decidido, veio a Requerida 
interpor recurso de agravo, pedindo que se revogue a 
decisão, tendo formulado a final as seguintes 
conclusões:  
 
1) - Por força do número 3 do artigo 228.° do CT[1], 
artigo inovador face à anterior redacção da Lei, o 
Trabalhador está obrigado a renovar sucessivamente a 
comunicação do impedimento - sua manutenção e 
duração - à Entidade Patronal. 
2) - Este dever mantém-se por todo o tempo de 
duração do impedimento, não se restringido ao 
primeiro mês de faltas justificadas seguidas. 
3) - Só assim se asseguram as garantias das partes. 
4) - Só assim se pode justificar a introdução do 
número 3 do artigo 228.° do CT no novo corpo legal, 
porquanto a manutenção da anterior concepção já 
resultava explanada nos números 1 e 2 do mesmo 
artigo. 
5) - Assim, mesmo no regime da suspensão do 
contrato de trabalho, está o Trabalhador obrigado a 
renovar a comunicação do impedimento, junto da 
Entidade Patronal. 
6) - Esta renovação, a ser efectivada, com cinco dias 
de antecedência, quando previsível, ou logo que 
possível, quando imprevisível. 
7) - A manutenção deste dever, em nada fere ou 
minora os efeitos do regime da suspensão do contrato 
de trabalho, previsto e regulado nos artigos 330.° e 
sgs do CT. 
8) - Só assim se compreenderá, igualmente, a nova 
redacção oferecida no artigo 334.° do CT e a 
decorrente obrigatoriedade do Trabalhador se 
apresentar ao serviço, para exercício das suas 
funções, no dia imediato ao da cessação do 
impedimento. 
9) - Apenas assim é oferecido instrumento legal para 
que esta obrigatoriedade se efective ou, não tendo 
lugar, para que a Entidade Patronal possa contra a 
infracção reagir. 
Apenas assim, 
13) -Se acautela o direito da Entidade Patronal a 
organizar eficazmente o seu serviço; 
14) - A minorar o risco e prejuízo; 
15) - A proceder a contratações adequadas à sua 
necessidade; 
16) - A salvaguardar os direitos e interesses dos 
trabalhadores contratados para efeito de substituição 
do trabalhador impedido; 
17) - A exigir a presença do trabalhador no local de 
trabalho, para o pleno exercício das funções a que 
está adstrito, porquanto conhece da duração e 
cessação do impedimento. 
18) - A aferir do grau de responsabilidade, empenho, 
zelo e seriedade na execução do contrato de trabalho, 
por parte dos seus trabalhadores. 
Só assim, 
19) - Se acautelam os interesses legítimos e 
atendíveis da Entidade Patronal, sem em nada 
penalizar o Trabalhador impedido; 
20) - Sem em nada ferir o direito do trabalhador a não 
prestar o serviço por motivo de impedimento; 
21) - Sem censurar a ausência ao trabalho motivada; 
22) - Sem, sob qualquer forma, afectar a preservação 
dos direitos e garantias do Trabalhador. 
23) - Assim se cumprindo a plena justiça para ambos 
os contraentes e vinculados da relação laboral. 
24) - Só assim poderá resultar uma interpretação e 
análise sistemática e integrada do texto e espírito do 
CT. 
25) - Razões de ordem moral já apelavam a esta 
mudança legislativa. 
26) - Apenas desta concepção depende a consideração 
ou desconsideração da ilicitude da conduta da 
Requerida, dada como provada. 
27) - As razões de ordem lógica que determinaram a 
imposição do dever de comunicação constante do 
artigo 228.°, não devem impor-se apenas no primeiro 

mês, mas por todo o tempo que durar o impedimento 
do trabalhador para prestar o trabalho. 
28) - Porque a sua génese se mantém inalterada, 
independentemente da duração, e a sua importância 
capital não esmorece com o tempo, os interesses a 
tutelar por lei não deixam de ser merecedores de tal 
tutela. 
29) - Porque o vínculo laboral adormece, mas não 
termina. 
30) - Defende a Recorrente, ser esta a interpretação a 
ser oferecida ao regime da suspensão, assente na 
perpetuação do dever de comunicação do 
impedimento, pelo trabalhador, por todo o tempo de 
duração do mesmo. 
31) - Pelo que, a ser considerada esta interpretação e 
resultando da sentença a quo a validade integral do 
processo disciplinar e provada a conduta da Recorrida, 
que a decisão recorrida seja revogada e substituída 
por outra que considere a obrigatoriedade do dever de 
comunicação por parte da Recorrida, não obstante se 
encontrar em regime de suspensão do contrato de 
trabalho, assim conferindo ilicitude aos factos dados 
como provados e, subsequentemente, indeferida a 
providência cautelar requerida. 
 
A contra-alegação da Requerente foi mandada 
desentranhar por não ter sido paga a legal multa, 
correspondente à prática do acto num dos três dias 
úteis seguintes ao termo do respectivo prazo. 
A Exm.ª Sr.ª Procuradora-Geral Adjunta, nesta 
Relação, emitiu douto parecer no sentido de que o 
agravo não merece provimento. 
Nenhuma das partes tomou posição acerca do teor de 
tal parecer. 
Recebido o recurso, foram colhidos os vistos legais. 
 
Cumpre decidir. 
 
São os seguintes os factos dados como provados pelo 
Tribunal a quo: 
1. A requerente (r.te, de ora em diante) B…………….. foi 
admitida pelo requerido (r.do, de ora em diante) 
Centro de Cultura e Desporto do C.R.S.S.[2] do Porto 
em data anterior a Junho de 2007, mediante contrato 
de trabalho e pela remuneração mensal de € 430,00, 
para desempenhar funções na cozinha do r.do, sita na 
Rua de ………….., no Porto. 
2. A r.te, por motivo de doença, deixou de comparecer 
ao trabalho a partir de 01.JUN.07, justificando essa 
ausência mediante a apresentação - junto do r.do - de 
sucessivos Certificados de Incapacidade Temporária, 
emitidos pelas competentes entidades. 
3. O prazo de incapacidade para o trabalho da r.te 
terminava a 09.AGO.07, de acordo com o último 
Certificado de Incapacidade Temporária por si 
apresentado ao r.do. 
4. Em 22.AGO.07 a r.te fez chegar ao r.do um novo 
Certificado de Incapacidade Temporária para o 
trabalho, com o n.º 25689, no qual se atestava que a 
r.te se encontrava em estado de doença, incapacitada 
para o desempenho da sua actividade profissional e 
exigindo a prestação de cuidados inadiáveis, a partir 
de 10.AGO.07 e até 08.SET.07 (cfr. doc. de fl.s 2 do 
procedimento disciplinar apenso, parte integrante da 
presente decisão, cujo teor se dá aqui por reproduzido 
para os legais efeitos). 
5. A r.te não se apresentou ao serviço do r.do entre 
10.AGO.07 e 22.AGO.07, não informou o r.do das 
razões da sua ausência, não apresentou qualquer 
comprovativo da manutenção do impedimento em 
retomar o desempenho das suas funções, nem 
contactou de qualquer modo a sua entidade 
empregadora para lhe comunicar que não iria reiniciar 
as suas funções a partir de 10.AGO.07. 
6. Por carta datada de 18.OUT.07 a r.te recebeu, em 
22.OUT.07, uma comunicação do r.do, pelo qual lhe 
comunicava a intenção de proceder ao respectivo 
despedimento com invocação de justa causa; lhe era 
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dado conhecimento da nota de culpa contendo os 
factos que lhe eram imputados; e ainda que lhe era 
concedido o prazo de 10 dias para apresentar a 
resposta escrita (cfr. o doc. de fl.s 5/13 do processo 
disciplinar apenso, parte integrante da presente 
decisão, cujo teor se dá aqui por reproduzido, para os 
legais efeitos). 
7. Nessa nota de culpa verberava-se à r.te a prática 
de doze dias de faltas seguidas, sem oportuna 
justificação, concluindo o r.do pela violação, pela r.te 
dos deveres de assiduidade e pontualidade, de zelo e 
diligência e de promoção e execução de todos os actos 
tendentes à melhoria da produtividade da empresa, 
nos termos do art.º 121.º, n.º 1, al.s b), c) e g) do C. 
do Trabalho, constituindo justa causa de 
despedimento nos termos do art.º 396.º, n.ºs 1, 2 e 
3, al.s d), e) e g) do C. do Trabalho (cfr. o doc. de fl.s 
5/13 do processo disciplinar apenso, parte integrante 
da presente decisão, cujo teor se dá aqui por 
reproduzido, para os legais efeitos). 
8. A r.te apresentou resposta à nota de culpa, em que 
suscitou a questão da caducidade para o exercício da 
acção disciplinar; arguiu igualmente a r.te que sempre 
as faltas não deveriam ter-se por injustificadas, por 
dizerem respeito a período temporal que – não fosse a 
manutenção da sua baixa médica – seria período de 
férias da r.te, pré-fixado pelo r.do; concluiu assim a 
r.te pela inexistência de justa causa para o 
despedimento e pelo consequente arquivamento do 
processo disciplinar (cfr. o doc. de fl.s 19/33 do 
processo disciplinar apenso, parte integrante da 
presente decisão, cujo teor se dá aqui por 
reproduzido, para os legais efeitos). 
9. Com data de 17.DEZ.07, foi comunicado por escrito 
à r.te que devia considerar-se despedida a partir da 
data de recepção dessa comunicação escrita (cfr. o 
doc. de fl.s do processo disciplinar apenso, parte 
integrante da presente decisão, cujo teor se dá aqui 
por reproduzido, para os legais efeitos), recepção essa 
que ocorreu a 20.DEZ.07. 
10. Nessa comunicação escrita são descritos como 
provados os factos que anteriormente haviam sido 
imputados à r.te na nota de culpa, era feita a 
apreciação dos fundamentos a defesa apresentada 
pela r.te no procedimento disciplinar que lhe foi 
movido e reiterada a quebra de confiança do r.do na 
r.te, facto que - em seu entender o nos termos dos 
art.ºs 121.º, n.º 1, al.s b), c) e g) do C. do Trabalho - 
constituia justa causa de despedimento nos termos do 
art.º 396.º, n.ºs 1, 2 e 3, al.s d), e) e g) do C. do 
Trabalho (cfr. o doc. de fl.s 51/63 do processo 
disciplinar apenso, parte integrante da presente 
decisão, cujo teor se dá aqui por reproduzido, para os 
legais efeitos). 
11. A fl.s 4 do procedimento disciplinar movido à r.te 
consta despacho datado de 23AGO.07, a Direcção do 
r.do, através do qual é designada a Sr.ª Dr.ª 
D……………….. como instrutora do procedimento 
disciplinar movido à r.te. 
 
O Direito. 
Sendo pelas conclusões que se delimita o objecto do 
recurso[3], como decorre das disposições conjugadas 
dos Art.ºs 684.º, n.º 3 e 690.º, n.º 1, ambos do Cód. 
Proc. Civil, ex vi do disposto no Art.º 87.º, n.º 1 do 
Cód. Proc. do Trabalho, a única questão a decidir 
neste agravo, consiste em saber se durante o período 
de suspensão do contrato de trabalho, por motivo de 
doença, se mantém o dever de justificar as faltas ao 
serviço.  
Vejamos. 
É sabido que foi apenas com o Cód. Proc. do Trabalho 
de 1981, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 272-A/81, de 
30 de Setembro, que foi criada no foro laboral a 
providência cautelar de suspensão do despedimento 
individual; rectius, foi a primeira vez que a providência 
foi introduzida no Código, pois ela foi criada, 
propriamente, pela Lei n.º 48/77, de 11 de Julho, 

limitando-se o Cód. Proc. do Trabalho de 1981 a 
efectuar a reformulação do procedimento cautelar da 
suspensão por forma a proteger mais adequadamente 
os direitos dos trabalhadores...[4]. 
Mantida e desenvolvida no Cód. Proc. do Trabalho de 
1999 e como qualquer outro procedimento da mesma 
natureza, a suspensão do despedimento individual visa 
acautelar o periculum in mora na efectivação do 
direito definitivo, sendo seu pressuposto a 
demonstração do fumus boni juris, para tanto 
bastando uma summaria cognitio, pois a acção de 
impugnação de despedimento apresenta uma 
estrutura cuja complexidade obriga a despender mais 
tempo, sendo necessário demonstrar cabalmente os 
pressuspostos do direito, através de uma prova 
exaustiva e não meramente informatória[5]. 
O Cód. do Trabalho, por seu turno, prevê a figura no 
seu Art.º 434.º, acima transcrito, o qual remete para o 
Cód. Proc. do Trabalho que, no seu At.º 39.º, n.º 1, 
dispõe: 
A suspensão do despedimento é decretada se não 
tiver sido instaurado processo disciplinar, se este for 
nulo ou se o tribunal, ponderadas todas as 
circunstâncias relevantes, concluir pela probabilidade 
séria de inexistência de justa causa. 
In casu, entende a requerida, ora agravante, conforme 
refere na conclusão 27.ª do recurso, que 
As razões de ordem lógica que determinaram a 
imposição do dever de comunicação constante do 
artigo 228.°[do CT], não devem impor-se apenas no 
primeiro mês, mas por todo o tempo que durar o 
impedimento do trabalhador para prestar o trabalho. 
Ora, tendo a Requerente entrado de baixa médica em 
2007-06-01 e tendo justificado as faltas 
sucessivamente até 2007-08-09, apenas em 22 de 
Agosto apresentou novo certificado de incapacidade 
em que se declarava que a Requerente continuava a 
carecer de cuidados desde 10 de Agosto até 8 de 
Setembro, ambos de 2007. Face a esta situação, a 
Requerida considerou que a Requerente não justificou 
as faltas, entrando em regime de faltas injustificadas, 
o que serviu de suporte ao processo disciplinar adrede 
instaurado, que terminou pelo despedimento desta. 
Dispõe adrede o Cód. do Trabalho: 
 

Artigo 228º 
Comunicação da falta justificada 
1 — As faltas justificadas, quando previsíveis, são 
obrigatoriamente comunicadas ao empregador com a 
antecedência mínima de cinco dias. 
2 — Quando imprevisíveis, as faltas justificadas são 
obrigatoriamente comunicadas ao empregador logo 
que possível. 
3 — A comunicação tem de ser reiterada para as faltas 
justificadas imediatamente subsequentes às previstas 
nas comunicações indicadas nos números 
anteriores.[6] 
 

Artigo 331º 
Efeitos da redução e da suspensão 
1 — Durante a redução ou suspensão mantêm-se os 
direitos, deveres e garantias das partes na medida em 
que não pressuponham a efectiva prestação do 
trabalho.[7] 
 

Artigo 333º 
Factos determinantes 
1 — Determina a suspensão do contrato de trabalho o 
impedimento temporário por facto não imputável ao 
trabalhador que se prolongue por mais de um mês, 
nomeadamente o serviço militar obrigatório ou serviço 
cívico substitutivo, doença ou acidente.[8] 
 

Artigo 334º 
Regresso do trabalhador 
No dia imediato ao da cessação do impedimento, o 
trabalhador deve apresentar-se ao empregador, para 
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retomar a actividade, sob pena de incorrer em faltas 
injustificadas.[9] 
 
Destas normas resulta que a obrigação de justificar as 
faltas ocorre durante os primeiros trinta dias de 
inexecução do contrato de trabalho e, atingido este 
limite de dias, o contrato suspende-se, isto é, entra 
em diverso regime, durante o qual, inexistindo a 
obrigação de assiduidade por parte do trabalhor, bem 
como todos os outros deveres pressupostos pela 
efectiva prestação de trabalho, as faltas já não têm de 
ser justificadas, pois a relação jurídico-laboral entrou 
numa fase de adormecimento ou de hibernação. 
Nem se diga que a disposição do n.º 3 do Art.º 228.º, 
acima transcrita, inovadora em relação ao anterior 
regime jurídico, conduz à interpretação oposta, 
pretendida pela agravante, segundo a qual a obrigação 
de justificar as faltas existe reiteradamente enquanto 
elas ocorrerem, mesmo dentro do período de 
suspensão do contrato de trabalho. Ao contrário, tal 
norma tem de ser interpretada dentro da concepção 
anteriormente exposta, isto é, a obrigação de justificar 
as faltas temde ser cumprida reiteradamente, mas 
apenas até que se completem os primeiros 30 dias de 
faltas, pois entrando-se no regime da suspensão, 
aquela obrigação cessa. 
Aliás, contrariamente ao que refere a agravante, a sua 
tese de ver as faltas justificadas para além dos 30 dias 
de inexecução do contrato, não colidindo com os 
deveres do trabalhador que não pressupõem a efectiva 
prestação de trabalho, impunha apenas um dever de 
justificar as ausências ao serviço que não serviria 
quaisquer fins. Repare-se que findo o impedimento, o 
trabalhador tem de se apresentar ao trabalho no dia 
seguinte, sob pena de incorrer em faltas injustificadas, 
como dispõe o Art.º 334.º, acima transcrito. 
A tese sufragada na sentença tem do seu lado a 
melhor doutrina[10] e toda a jurisprudência 
conhecida[11] e já vem firmada desde o regime 
anterior ao CT. 
Assim, neste entedimento das coisas, tendo as faltas 
em causa, objecto do procedimento disciplinar, 
ocorrido durante o período posterior aos primeiros 30 
dias de doença, o contrato suspendeu-se, pelo que tais 
faltas não tinham de ser justificadas. 
Porém, mesmo na tese da Requerida, segundo a qual 
as faltas dadas depois dos primeros 30 dias têm de ser 
justicadas, não se vê onde esteja a probabilidade séria 
de existência de justa causa, pois a Requerente não 
deu propriamente faltas injustificadas, antes justificou-
as em prazo longo, atentos os legais comandos, mas 
sendo certo que elas não são imputáveis à 
Requerente, pois foram motivadas por doença, 
devidamente comprovada: o único senão consistiu no 
atraso da justificação. 
Aliás, mesmo que injustificadas devessem ser 
consideradas tais faltas, certo é que o motivo da não 
justicação não poderia ter adquirido os foros de 
gravidades que a Requerida lhe atribuiu, em termos de 
tornar pratica e imediatamente impossível a 
manutenção do vínculo laboral entre ambas existente. 
Deste modo e tendo em conta cada uma das 
apontadas linhas argumentativas, afigura-se-nos que, 
verificando-se a probabilidade séria de inexistência de 
justa causa, a decisão de ordenar a providência está 
certa. 
Nestes termos, assim tendo decidido o Tribunal a quo, 
deverá a respectiva decisão ser mantida. 
Improcedem, destarte, as conclusões do recurso. 
 
Decisão. 
Termos em que se acorda em negar provimento ao 
agravo, assim confirmando a douta decisão recorrida. 
Custas pela agravante. 
 
Porto, 22 de Setembro de 2008 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
Domingos José de Morais 

António José Fernandes Isidoro 
_________ 
[1] Abreviatura de Código do Trabalho. 
[2] Abreviatura de Centro Regional de Segurança 
Social. 
[3] Cfr. Abílio Neto, in Código de Processo Civil 
Anotado, 2003, pág. 972 e o Acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça de 1986-07-25, in Boletim do 
Ministério da Justiça, n.º 359, págs. 522 a 531. 
[4] Como consta da alínea c) do ponto 2. do proémio 
do diploma que o aprovou. 
[5] Cfr. Albino Mendes Baptista, in Código de Processo 
do Trabalho Anotado, 2000, pág. 83 e Paulo Sousa 
Pinheiro, in O Procedimento Cautelar Comum no 
Direito Processual do Trabalho, 2004, págs. 42 e segs. 
[6] Correspondendo os dois primeiros números do 
artigo aos números correspondentes do Art.º 25.º do 
Decreto-Lei n.º 874/76, de 29 de Dezembro, já o n.º 3 
constitui inovação do CT. 
[7] Corresponde ao Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 
398/83, de 2 de Novembro. 
[8] Corresponde ao Art.º 3.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 
398/83, de 2 de Novembro. 
[9] Corresponde, com alterações, ao Art.º 4.º do 
Decreto-Lei n.º 398/83, de 2 de Novembro. 
[10] Cfr. Pedro Romano Martinez e outros, in Código 
do Trabalho Anotado, 2003, anotação de Luís Miguel 
Monteiro ao Art.º 228.º, págs. 368 e 369, Júlio Manuel 
Vieira Gomes, in Direito do Trabalho, volume I, 
Relações Individuais de Trabalho, 2007, pág. 732 e 
respectivas notas, Isabel Ribeiro Parreira, in O 
Absentismo Antes e Depois do Código do Trabalho, 
Estudos de Direito do Trabalho em Homenagem ao 
Professor Manuel Alonso Olea, 2004, págs. 267 e 
segs., nomeadamente, 292 e 303 e Miguel A. Noutel 
dos Santos, in A Suspensão do Contrato de Trabalho 
por Motivos Ligados ao Trabalhador: A Suspensão por 
Impedimento Prolongado e o Requisito da não 
Imputabilidade, Prontuário de Direito do Trabalho, n. 
68, CEJ, Maio.Agosto de 2004, págs. 109 e segs, 
nomeadamente, pág. 139. 
[11] Cfr., a título de exemplo, os Acórdãos do 
Supremo Tribunal de Justiça de 1999-11-10, in 
Boletim do Ministério da Justiça, n.º 491, págs. 155 a 
162 e in Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do 
Supremo Tribunal de Justiça, Ano VII-1999, Tomo III, 
págs. 273 a 275, de 2000-01-20 e de 2000-06-28, in 
Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo 
Tribunal de Justiça, respectivamente, Ano VIII-2000, 
Tomo I, págs. 257 a 259 e Ano VIII-2000, Tomo II, 
págs. 281 a 284 e o Acórdão da Relação do Porto de 
2001-05-07 [Sousa Peixoto], in Colectânea de 
Jurisprudência, Ano XXVI-2001, Tomo III, págs. 248 a 
250. 
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Reg. nº 1277. 
Proc. nº 3612/08-1ª Secção. 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
1. O B……… intentou a presente acção, com processo 
comum, contra a Companhia de Seguros C………., SA, e 
a Companhia de Seguros D………., SA, pedindo fossem 
condenadas a: 
Relativamente aos sócios do autor, destinatários das 
cartas juntas como docs. nºs 4 a 293, reconhecer-lhes 
o direito a terem a duração das suas férias majoradas 
nos termos e condições estabelecidas no nº 3 do art. 
213º do Código do Trabalho, e a 
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Pagar-lhes o triplo da retribuição correspondente às 
férias não gozadas a esse título no ano de 2005, e nos 
anos subsequentes, até à aplicação daquela disposição 
legal, com todas as consequências legais. 
Fundamentou o pedido, alegando em síntese: 
Os trabalhadores das rés e sócios do autor, já no ano 
de 2005, com a entrada em vigor do Código do 
Trabalho, requereram às suas empregadoras o gozo 
dos dias de majoração concedidos agora pelo nº 3 do 
art. 213º do Código do Trabalho. 
Tal majoração foi-lhes recusada, com o argumento de 
que o CCT para a indústria seguradora já lhes 
concedia 25 dias úteis de férias – cláusula 35ª do CCT. 
Porém, o regime contratual do direito a férias previsto 
na clª 35ª do CCT, não prejudica a aplicação do novo 
regime jurídico relativamente ao mesmo direito, agora 
previsto no nos nºs 1 e 3 do art. 213º do C.T., já que 
são diversas tais regras quanto ao gozo de férias e à 
sua duração, aquelas primeiras enquadráveis no 
direito (geral) da atribuição do direito a férias – 
visando a recuperação do trabalhador e a sua 
disponibilidade para integração na vida familiar, social 
e cultural –, e aquelas segundas, enquadráveis num 
“prémio de assiduidade”, que é “pago” em férias por 
opção legislativa, como poderia ser pago de outra 
forma qualquer. 

+++ 
As rés contestaram a acção: 
- A ré Companhia de Seguros D………., SA. 
Defendeu-se por excepção e por impugnação. 
Por excepção: Alegou a insuficiência da causa de 
pedir; a ilegitimidade do autor para propor a acção; e 
a impossibilidade parcial do pedido. 
Em síntese alegou: 
- Os factos constitutivos do direito à majoração das 
férias e a receber o triplo da retribuição 
correspondente às férias não gozadas invocadas pelo 
autor, são a circunstância de os seus sócios serem 
trabalhadores das rés; o facto de, cada um dos 
trabalhadores em concreto, ter tido a assiduidade 
exigida na previsão de qualquer das alíneas da norma 
em causa; e, a circunstância de os trabalhadores 
terem sido impedidos pelas rés, de exercer os seus 
direitos. 
Estes factos não foram alegados pelo autor e, daí, a 
insuficiência da causa de pedir. 
- O autor, ao propor a presente acção, invocou a sua 
legitimidade ao abrigo da al. c) do nº 2 do art. 5º do 
C.P.T. 
Na presente acção não se verifica o pressuposto do 
carácter de generalidade exigido pela norma invocada. 
Daí que o autor carece de legitimidade para fazer valer 
os alegados direitos dos seus associados, em sua 
representação e substituição.  
Os dois pedidos formulados, nunca poderão proceder 
na sua totalidade. 
O pedido inicial não é de condenação, mas de simples 
apreciação positiva. 
Apenas pode ser declarada judicialmente a existência 
de um direito em concreto, mas o autor não formula 
um pedido em concreto, não pede que se reconheça 
que o trabalhador A) tem direito a X dias de férias, 
que o trabalhador B) tem direito a Y e por aí em 
diante, sendo que o tribunal não pode por sentença, 
reconhecer o direito à aplicação de uma norma, na 
condição de que a sua previsão se verifique, pois tal 
decisão seria inexequível. 
Concluiu, pedindo que sejam julgadas procedentes as 
excepções dilatórias invocadas, absolvendo-se a ré – 
Companhia de Seguros D………., SA., da instância, ou, 
subsidiariamente,  
ser o autor convidado a completar e corrigir a petição 
inicial, notificando-se as rés da nova petição para que 
possam exercer o seu direito ao contraditório ou, 
ainda subsidiariamente, 
ser a acção julgada totalmente improcedente, 
absolvendo-se as rés do pedido. 

+++ 

- A ré Companhia de Seguros C………., SA. 
Igualmente excepcionou a ilegitimidade do B………. 
autor, para intentar e estar na presente acção, com o 
mesmo fundamento da primeira das rés. 
No mais, defendeu-se por impugnação. 
Concluiu pela procedência da excepção dilatória 
invocada, com a sua consequente absolvição da 
instância, ou pela improcedência da acção, com a sua 
consequente absolvição do pedido. 

+++ 
O autor apresentou articulado de resposta. 
Nele concluiu pela improcedência de todas as 
excepções deduzidas pelas rés. 
Invocou que o pedido que formulou, não é de 
condenação, mas sim de simples apreciação positiva. 
Pretende apenas, que o Tribunal aprecie a situação 
que lhe foi colocada, e se os associados do autor têm 
direito a ver as suas férias majoradas nos termos 
previstos no Código do Trabalho, (dentro dos limites e 
verificados os requisitos por ele estabelecidos o que 
nesta acção não interessa). 

+++ 
Foi depois proferido despacho saneador. 

+++ 
Notificado às rés, a Companhia de Seguros D………., 
SA. interpôs recurso de agravo, com arguição de 
nulidades, formulando as seguintes conclusões: 
1. Na sua contestação, a Recorrente deduziu três 
excepções dilatórias:  
a ilegitimidade do A.; 
a insuficiência da causa de pedir e 
a impossibilidade parcial do pedido, manifesta na 
própria petição inicial. 
2. Das três questões processuais acima indicadas, o 
Tribunal recorrido apenas conheceu uma, a relativa à 
legitimidade do A, omitindo qualquer referência às 
restantes. 
3. Porém, não fundamentou, sequer sumariamente, a 
decisão de considerar o A. parte legítima. 
4. Por conseguinte, o despacho saneador enferma de 
três nulidades que expressamente se argúem: 
uma, decorrente da falta de fundamentação da 
decisão de julgar o autor parte legítima, as restantes, 
por omissão de pronúncia sobre duas questões que 
deveria ter apreciado. 5. A decisão sobre a 
legitimidade do A. deve ser revogada e substituída por 
outra que o julgue parte ilegítima. 
6. Um sindicato apenas pode ter legitimidade em 
representação e substituição dos trabalhadores seus 
associados relativamente à violação, com carácter de 
generalidade, de direitos individuais destes. 
7. O direito à majoração das férias invocado pelo A., 
ainda que tivesse sido violado, o que não se concede, 
não tem carácter de generalidade, uma vez que 
apenas se constitui relativamente a cada trabalhador, 
em concreto, caso este não tenha faltado ou tenha 
dado apenas um certo número de faltas justificadas. 
8. Esta assiduidade tem de ser alegada e provada 
relativamente a cada um dos trabalhadores em 
concreto. 
9. Não tendo o direito invocado pelo A. carácter de 
generalidade, este não tem legitimidade para intervir 
na acção em representação e substituição dos seus 
associados. 
10. Defender-se solução contrária impede que sejam 
trazidos ao processo todos os factos concretos 
relevantes para a causa, uma vez que o B………. não 
conhece a situação individual de cada trabalhador e a 
Recorrente não pode requerer a intervenção 
provocada destes. 
11. A matéria em causa na presente acção é 
susceptível de respeitar a questões do foro íntimo dos 
trabalhadores, como doenças ou situações familiares, 
o que não se coaduna com uma presunção de 
autorização de representação e substituição como a 
que invoca o A. 
12. A decisão recorrida violou ou aplicou 
erroneamente os artigos 3.°, 156.°, 158.°, 508.°, 
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510.°, 666.°, 668.° e 787.° do CPC, os artigos 1.°, 
5.°, 49.° e 61.° do CPT e, ainda, o artigo 213.° do 
Código do Trabalho. 

+++ 
O recurso foi admitido por despacho de 16.06.2006, 
proferido a fls. 670. 

+++ 
Foi então proferido despacho de reparação do agravo 
(fls. 670/673), suprindo-se as nulidades de falta de 
fundamentação, declarando-se inexistir a alegada 
insuficiência de causa de pedir e/ou impossibilidade 
parcial do pedido. 

+++ 
Notificado este despacho, as rés Companhia de 
Seguros D………., SA., e Companhia de Seguros 
C………., SA., dele recorreram novamente de agravo, 
formulando as seguintes conclusões: 
- Ré D………., SA: 
A) A decisão sobre as questões da insuficiência da 
causa de pedir e da impossibilidade do pedido não 
consta do Despacho Saneador. 
B) A frase "Não me cumpre conhecer de qualquer 
outra excepção dilatória, nulidade secundária, ou 
irregularidades" não consubstancia uma decisão sobre 
a insuficiência da causa de pedir e a impossibilidade do 
pedido. 
C) Essa frase só pode valer como uma decisão de não 
pronúncia. 
D) Porque, no que respeita ao seu significado, e 
independentemente daquilo sobre que incide, a 
locução "não me cumpre conhecer só pode ser 
compreendida como não pronúncia e não como a 
decisão em sentido desfavorável a parte que suscitou 
a apreciação de uma questão. 
E) Esse é também o sentido com que a expressão é 
vulgarmente utilizada nas decisões jurisprudenciais, 
pois ela é aplicada em situações em que o Tribunal 
não se pronuncia ou entende não dever pronunciar-se 
sobre determinada questão e nunca no sentido da 
improcedência das questões que são apreciadas. 
F) E é também esse o sentido que um destinatário 
normal retira da mesma, sobretudo quando se verifica 
que o Despacho onde esta se encontra redigida, além 
de não ter fundamentação, também não faz qualquer 
referencia às questões da insuficiência da causa de 
pedir e da impossibilidade parcial do pedido suscitadas 
pelas partes, nem a tais questões como matéria a 
conhecer, nem contém qualquer esclarecimento sobre 
a não consideração daquelas como excepções 
dilatórias. 
G) E foi também esse o sentido retirado pela 
Recorrente, mas também pelo A. na sua resposta as 
alegações da Recorrente. 
H) A decisão sobre a insuficiência da causa de pedir e 
a impossibilidade parcial do pedido está, na verdade, 
no Despacho de fls. 670 a 673 de que agora se 
recorre. 
I) Porque é nesse Despacho que, além de apresentar 
fundamentação, o Tribunal "a quo": 
- afirmar que onde diz no Despacho Saneador que 
"não me cumpre conhecer de qualquer ... nulidade 
secundária, ou irregularidade", deve ler-se uma 
decisão sobre a inexistência de qualquer nulidade 
secundária ou irregularidade (fls. 671).  
- declarar que: 
"Quanto as alegadas insuficiência da causa de pedir e 
impossibilidade parcial do pedido, não são excepções 
dilatórias como diz a recorrente – pois não dão lugar, 
nem à absolvição da instância, nem à remessa dos 
autos para outro tribunal (nº 2 do art. 493º do C.P.C), 
mas antes nulidades inonimadas, se as eventuais 
irregularidades poderem influir no exame e decisão da 
causa – nº 1 do art. 201 do C.P.C." (fls. 671). 
E concluir, expressamente, no termo do Despacho que 
"...inexiste insuficiência de causa de pedir e, ou 
impossibilidade parcial do pedido" (fls. 673). 

J) O Tribunal "a quo" não decidiu correctamente 
quando declarou que inexiste insuficiência de causa de 
pedir e impossibilidade parcial do pedido. 
L) Na presente acção, o A. pede que as RR., 
relativamente aos sócios da A., sejam condenadas a: 
(i) "reconhecer-lhes o direito a terem as suas férias 
majoradas nos termos e condições estabelecidas no nº 
3 do artigo 213º do Código do Trabalho" e a 
(ii) pagar-lhes o triplo da retribuição correspondente 
as férias não gozadas a esse título no corrente ano de 
2005 e nos anos subsequentes até à aplicação daquela 
disposição". 
M) Segundo o nº 3 do artigo 213º do Código do 
Trabalho, para que se constitua o direito que o A. 
pretende ver reconhecido, e de cuja violação pretende 
ser compensado, é necessário que cada trabalhador, 
em concreto, não tenha faltado ou tenha apenas faltas 
justificadas até ao máximo de três faltas ou seis meios 
dias, variando, ainda o número de dias de majoração 
consoante o número de faltas. 
N) Esse direito não resulta apenas da circunstância de 
os trabalhadores representados na acção serem 
associados do B………. A., nem da circunstância de 
terem celebrado um contrato de trabalho com as RR., 
nem tão-pouco da mera existência da norma que 
prevê a atribuição de um direito em determinadas 
circunstâncias, e sim, da existência dessa norma e dos 
factos concretos que se subsumem a sua previsão. 
O) Consequentemente, o facto de os trabalhadores 
representados na acção serem associados do B………. 
A, e, simultaneamente trabalhadores das RR., que se 
impugnaram, não são suficientes para integrar a causa 
de pedir na presente acção. 
P) Se se aceitar a posição do A. no sentido de que a 
referida disposição é aplicável aos trabalhadores 
representados nos autos, o que não se concede pelas 
razões que se indicaram na contestação, os factos 
constitutivos, ou seja, a causa de pedir, do direito 
reclamado são, na verdade: 
- a circunstância de os seus sócios serem 
trabalhadores das RR., 
- o facto de, cada um dos trabalhadores em concreto, 
ter tido a assiduidade exigida na previsão de qualquer 
das alíneas da norma em causa e  
- a circunstância de os trabalhadores terem sido 
impedidos pelas RR. de exercer os seus direitos. 
Q) O A. não alega em parte alguma da Petição Inicial 
factos que se subsumam aos requisitos de assiduidade 
previstos na norma, não referindo nunca, nem caso a 
caso, nem de forma genérica, se os trabalhadores que 
representa deram ou não faltas e, em caso afirmativo, 
qual o número e o motivo de tais ausências. 
R) Como tal, não tendo sido alegados parte dos factos 
constitutivos do direito, verifica-se a insuficiência da 
causa de pedir, uma vez que, segundo o nº 1 do artigo 
264º do CPC, cabe as partes alegar os factos que a 
integram. 
S) A verificação desses factos que se subsumem aos 
requisitos de assiduidade previstos no nº 3 do art. 
213º do Código do Trabalho não pode ser relegada 
para execução de sentença. 
T) Porque, mesmo na hipótese de se entender que o 
nº 3 do art. 213.° do Código do Trabalho é aplicável 
aos trabalhadores das RR, o que não se aceita e só por 
mero dever de patrocínio se admite, se os requisitos 
de previsão da norma não se verificam relativamente 
a cada um dos trabalhadores, não chegou sequer a 
nascer na sua esfera jurídica qualquer direito ao 
abrigo da referida disposição que possa ser 
judicialmente reconhecido na sentença a executar. 
U) Nessa hipótese, eles serão apenas potenciais 
destinatários da norma e detentores de uma mera 
expectativa de poderem vir a adquirir tal direito se se 
mantiverem como trabalhadores e se não vierem a dar 
faltas em número superior ao previsto na referida 
disposição que não é tutelada juridicamente, nem 
pode ser reconhecida judicialmente. 
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V) A lei não permite que se reconheça, por sentença, o 
direito ao gozo de férias em abstracto e, no caso 
concreto do sujeito da relação material controvertida, 
deixar para liquidação de sentença a verificação da 
existência desse direito porque, nos termos do art. 
45º nº 1 do CPC, a sentença para ser título executivo 
tem que estabelecer os limites da acção executiva. 
X) Por isso, para que o Tribunal possa reconhecer o 
direito dos trabalhadores representados na acção ao 
abrigo da referida disposição tem que apurar em fase 
declarativa se, relativamente a cada um eles, se 
verificaram os requisitos de assiduidade previstos na 
norma. 
Z) A necessidade de apurar esses requisitos no 
processo declarativo resulta ainda de, na presente 
acção, e por imposição da alínea c), do nº 2 do artigo 
5º do CPT, apenas poderem ser apreciados direitos 
individuais dos trabalhadores representados, sob pena 
de ilegitimidade do A. 
AA) No caso dos presente autos, se se deixar para 
execução de sentença a verificação da atribuição do 
direito a cada um dos trabalhadores representados na 
acção, não se estará a relegar para esse fase apenas a 
verificação do vencimento da obrigação, nem o 
"quantum" do direito (valor da indemnização) mas, 
sim, a verificação da própria existência da obrigação. 
AB) Por força do disposto nos arts. 661º a 663º do 
CPC, a verificação da constituição do direito na esfera 
jurídica do sujeito da relação material controvertida, 
ou seja da existência da obrigação relativamente 
aquele sujeito que é parte na acção, nunca pode ficar 
relegada para execução de sentença. 
AC) Até porque que, em face do disposto nos arts. 
264º nº 1, 506º e 663º do CPC, nem o B………. A., 
nem os trabalhadores representados podem, nos 
termos das citadas disposições, trazer os factos 
constitutivos do direito que se arrogam aos autos 
apenas em execução de sentença. 
AD) Verificando-se que tais factos não se encontram 
nos autos, existe insuficiência de causa de pedir, o que 
se traduz numa irregularidade da instância que deverá 
ser sanada pelo A. a convite do Tribunal, ao abrigo do 
art. 27º do Código do Trabalho, sob pena de 
absolvição da instância. 
AE) Com o devido respeito, a decisão sobre a 
inexistência de impossibilidade parcial do pedido é 
igualmente incorrecta porque, tal como se encontram 
formulados, os dois pedidos requeridos na Petição 
Inicial não podem proceder na sua totalidade e essa 
conclusão é patente pelo próprio teor da Petição 
Inicial. 
AF) Quanto ao primeiro pedido – a condenação de 
ambas RR a reconhecerem o direito dos trabalhadores 
representados na acção a terem a duração das suas 
férias nos termos e condições estabelecidas no nº 3 do 
art. 213º do Código do Trabalho – se esse pedido for 
entendido apenas como o do reconhecimento de que o 
nº 3 art. 213º do Código do Trabalho é aplicável em 
geral aos trabalhadores das RR., o que não se aceita e 
só por mero dever de patrocínio se admite, existe 
impossibilidade do mesmo manifesta na própria 
Petição Inicial porque um Tribunal não pode por 
sentença reconhecer o direito a aplicação de uma 
norma na condição de que a sua previsão se verifique. 
Tal decisão é inexequível. 
AG) O Tribunal só pode verificar se, em resultado da 
aplicação de uma norma, se constituiu um direito na 
situação concreta do trabalhador que é sujeito da 
relação material controvertida, não podendo limitar-se 
a pronunciar-se sobre quem são em abstracto os 
destinatários das normas do Código do Trabalho. 
AH) Verifica-se, assim, falta de interesse em agir 
quanto a este primeiro pedido. 
AI) No que respeita ao segundo pedido formulado pelo 
A – pagamento aos trabalhadores representados na 
acção do triplo da retribuição correspondente as férias 
não gozadas no corrente ano de 2005 e nos anos 
subsequentes até a aplicação daquela disposição legal 

– existe igualmente impossibilidade do pedido na parte 
final em que se pede uma condenação para futuro 
porque o caso dos presentes autos não se enquadra 
em qualquer das hipóteses em que o artigo 472º do 
CPC admite condenações para o futuro. 
AJ) Relativamente a este segundo pedido, verifica-se, 
ainda, impossibilidade da primeira parte do mesmo 
(condenação das RR a pagarem o triplo da retribuição 
correspondente as férias não gozadas no ano de 2005) 
porque consubstancia a formulação de um pedido 
genérico numa situação em que o artigo 471º do CPC 
não o permite. 
AL) Sendo patente, pela simples análise da petição 
inicial, a impossibilidade do pedido nos termos que se 
enunciaram, constitui excepção dilatória ao abrigo do 
corpo do artigo 494º do CPC e dá lugar a absolvição 
da instância da R. D………., SA, obstando a que o 
tribunal conheça do mérito da causa. 
AM) A decisão recorrida violou ou aplicou 
erroneamente os arts. 4º, 45º nº 1, 264º nº 1, 471º, 
472º, 494º, 506º, 661º a 663º e 744º do CPC, os 
arts. 5º nº 2, alínea c), 27º e 60º do CPT e, ainda, o 
art. 213º nº 3 do Código do Trabalho. 

+++ 
- R. C………., SA: 
A) A ora Recorrente não recorreu do despacho inicial, 
por entender que, este, não se pronunciando sobre 
algumas das questões por ela suscitadas em sede de 
contestação, não constituía quanto a estas caso 
julgado formal, uma vez que se limitava a uma 
"...declaração genérica sobre a inexistência de 
excepções ou nulidades, sem as concretizar tal como 
se dispõem no art. 510 nº 1 do C.P.C." 
B) Naquele despacho, não foi, ao contrário do que 
agora é referido, proferido quanto a questão da 
legitimidade, decisão que constituísse caso julgado 
formal contra a ora recorrente e quanto as demais, 
qualquer tipo de despacho, muito menos que 
produzisse efeitos relativamente as questões 
suscitadas em sede de contestação pela C………., SA. 
C) Na "reparação" o Tribunal a quo não só veio 
fundamentar a apreciação da legitimidade do A., como 
veio conhecer de questões sobre as quais até aqui não 
se tinha pronunciado, invocando, em nosso entender 
mal, que as tinha conhecido, mas não fundamentado. 
 
D) A tese de que ao referir "Não me cumpre conhecer 
qualquer outra excepção dilatória, peremptória 
nulidade secundária ou irregularidade" (vide fls. 645 
dos autos) implica por si a resposta negativa a 
invocação de qualquer excepção, nulidade ou 
irregularidade, põe em causa toda a estrutura do 
processo civil no que respeita a forma como as 
matérias suscitadas, devem ser conhecidas e 
decididas, mesmo, claro está, independentemente da 
fundamentação, para o efeito apresentada. 
E) O Tribunal a quo não conheceu naquele despacho 
as questões suscitadas pelas partes, nomeadamente 
no que respeita a insuficiência da causa de pedir e a 
impossibilidade parcial do pedido, entendimento esse 
que resulta da letra do próprio despacho "não me 
cumpre conhecer qualquer outra..." e que constitui 
aliás, a única matéria em que a então recorrente e o 
sindicato recorrido, estavam de acordo nas respectivas 
alegações. 
F) Ao pronunciar-se sobre questões que não conheceu, 
ou melhor ao apreciar questões sobre as quais o 
despacho em causa não tinha recaído, temos que 
estamos perante uma nova decisão susceptível de 
recurso). 
G) Recurso esse que pode ser interposto pela 
recorrente, mesmo sem ter qualquer intervenção, no 
recurso de agravo que levou a existência desta "nova" 
decisão. 
H) O "primeiro" pedido formulado na P.I., não 
constitui, em si mesmo, um pedido, até porque o nº 3 
do art. 213º, ou se aplica às RR, ou não se aplica, 
sendo este um juízo prévio para uma qualquer decisão 
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e não um pedido em si mesmo, referindo que na acção 
dos autos se refere a direitos individuais, 
genericamente violados, e não a direitos genéricos, 
entendimento esse que foi aliás sufragado pelo 
Tribunal a quo na decisão agora posta em crise (vide 
fls. 672 in fine). 
I) Assim sendo o direito concretamente violado é do 
trabalhador A, B ou C, que eventualmente, tinha 
direito a x dias de férias no ano de 2005 e a quem 
apenas foram conferidos y dias, até porque a violação 
do direito, subjacente a uma acção de condenação, 
não é, nem nunca poderá ser, uma violação genérica, 
mas sim um facto concreto. 
J) Ora uma vez que, os factos subjacentes a aplicação 
do direito i) não se encontravam vertidos na PA., ii) 
que só mediante a apresentação dos factos é que os 
Tribunais decidem e iii) que o segundo pedido não 
poderia em caso algum ser efectuado de forma 
genérica, a P.I. é insuficiência quanto aos factos que 
constituem fundamento da causa de pedir. 
K) Efectivamente para que as RR. sejam condenadas a 
pagar aos trabalhadores associados o triplo da 
retribuição correspondente as férias não gozadas do 
ano de 2005, o B………. A. deveria obrigatoriamente 
referir: 
- se houve férias não gozadas pelos trabalhadores em 
causa no ano de 2005;  
- quais os trabalhadores que não gozaram essas 
férias; 
- quais os dias de majoração que, em concreto, cada 
trabalhador deveria ter tido;  
- qual a retribuição de cada trabalhador e o montante 
de indemnização a pagar. 
L) Uma vez que o B………. A. não alegou qualquer um 
dos factos supra referidos este não cumpriu o ónus de 
alegação de factos que consubstanciam a causa de 
pedir impostos pelos Artigos 264° nº 1 e 664° do 
Código do Processo Civil, aplicáveis a presente acção 
por via do disposto na alínea a) do nº 2 do Artigo 1° 
do C.P.T. 
M) Até porque os factos alegados na, aliás douta, P.I., 
resumem-se única e exclusivamente: i) à 
interpretação do Artigo 213° do C.T; ii) à 
interpretação do Artigo 35° da Convenção Colectiva de 
Trabalho; iii) à qualificação de ambos os artigos; e iv) 
à alegação de que as RR. se recusam à aplicação 
simultânea dos dois regimes, nada mais sendo 
alegado, não se percebendo como é que a A. pretende 
a condenação das RR. no pagamento do triplo das 
férias não gozadas quando: i) não refere quais as 
férias a que cada um dos trabalhadores tinha, em 
concreto, direito; ii) não refere quais desses dias é que 
cada um dos trabalhadores não gozou; iii) não refere 
qual o valor de retribuição de cada um desses 
trabalhadores; iv) não refere naturalmente qual o 
valor devido a cada um dos seus representados. 
N) A não alegação de factos constitutivos do direito 
invocado e do pedido que formulado, constitui 
insuficiência da P.I. o que terá necessariamente de 
determinar o insucesso da acção. 
O) A decisão recorrida, pugnando pela suficiência da 
petição inicial, ao referir que o segundo pedido deverá 
ter em atenção os "....termos e condições a apurar, 
caso a caso, trabalhador a trabalhador, em execução 
de sentença." violou expressamente o disposto nos 
Artigos 264° nº 1 e 664° do C.P.C., uma vez que o 
que está em causa, não é a existência de um pedido 
genérico com as inerentes dificuldades e/ou 
necessidades de liquidação, mas sim a inexistência 
e/ou falta de alegação na P.I. dos factos susceptíveis 
de conduzir ao sucesso da acção de condenação. 
P) Assim sendo considerando-se que existe efectiva 
insuficiência do pedido, deverá a decisão recorrida ser 
revogada e substituída por outra que considere a 
insuficiência dos factos alegados na petição inicial, 
sendo a R. absolvida do pedido, o que desde já se 
requer. 

Q) Mesmo que assim não se entenda, e 
subsidiariamente, a própria decisão teria sempre de se 
considerar nula, por violação do disposto na alínea c) 
do nº 1 do art. 668 do C.P.C. Efectivamente, uma vez 
que ao considerar numa primeira fase que o pedido 
formulado é feito em relação a generalidade dos 
trabalhadores representados pelo A., mas apenas 
concretizável em relação aqueles em que se 
verifiquem os requisitos de assiduidade previstos na 
Lei "...e apenas na medida em que se verifiquem tais 
requisitos..." (vide fls. 672), defendendo depois que 
esses mesmos requisitos não são condição para o 
sucesso da presente acção, se verifica que os 
fundamentos da decisão recorrida estão em 
contradição com a mesma, o que determina a sua 
revogação e a procedência do presente recurso. 

+++ 
Os recursos foram então admitidos por despacho de 
19.10.2006 (fls. 745), e mandados subir 
imediatamente, nos próprios autos, com efeito 
suspensivo, nos termos do disposto no nº 2 do art. 
84º, art. 85º “a contrário” e nº 4 do art. 83º, todos do 
C.P.Trabalho. 

+++ 
Nesta Relação, o relator proferiu então despacho (fls. 
778/779), que não admitiu os recursos de agravo 
interpostos, naquele momento, já que eles só deverão 
ser conhecidos com o recurso que, depois deles 
interposto, haja de subir imediatamente. 

+++ 
Regressado o processo à 1ª instância, foi designado 
dia para a audiência de discussão e julgamento, e 
nela, as partes declararam (acta de fls. 828/829): 
Que configuram a presente acção, como “acção de 
simples apreciação positiva”; 
As rés admitem que as cartas juntas pelo autor com a 
petição inicial e que estão juntas ao processo a fls. 20 
a 309, foram efectivamente remetidas pelo autor aos 
seus associados que estão identificados em cada uma 
dessas cartas, admitindo também a condição de 
associado de cada uma dessas pessoas nelas 
identificadas; 
O autor admite que os trabalhadores identificados pela 
ré – Companhia de Seguros D………., SA. na sua 
contestação nos arts. 108º a 120º (fls. 351 e 352 do 
processo), cessaram de facto os respectivos contratos 
individuais de trabalho, conforme e nas datas alegadas 
pela Seguradora. 

+++ 
Tendo as partes prescindido da produção de qualquer 
prova na audiência de julgamento – cf. acta de fls. 
828/829 – foi, posteriormente, proferida sentença, 
julgando procedente a presente acção, e decidindo 
interpretar as normas do nº 1 do art. 35º do CCT 
aplicável às partes e publicado no BTE 1ª série nº 27 
de 22.07.2003, e nºs 1 e 3 do art. 213º do C.T., no 
sentido de que, após a entrada em vigor do actual 
Código do Trabalho, relativamente aos trabalhadores 
das rés abrangidos pelo referido CCT, ao período de 25 
dias úteis de férias previsto no nº 1 da Clª 35ª do 
CCT, acresce o período previsto nas als. a) b) e c) do 
nº 3 do art. 213º do C.Trabalho, verificados que 
estejam os necessários pressupostos também aí 
previstos. 

+++ 
Inconformadas com esta decisão, dela recorreram as 
RR. (tendo dela arguido ainda nulidades), formulando 
as seguintes conclusões: 
- R. C………., SA. 
NULIDADE DA SENTENÇA 
A. A Sentença proferida pelo Tribunal a quo viola o 
disposto nas alíneas d) e e) do n.º 1 do art. 668.° do 
Código de Processo Civil, ao pronunciar-se sobre 
matéria que extravasa o pedido, sem que mostre 
aplicável o disposto no art. 74.° do Código de Processo 
do Trabalho (condenação extra vel ultra petitum), e 
relevando a existência de um processo especial 
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destinado a interpretação de cláusulas de convenções 
colectivas de trabalho. 
RECURSO DE APELAÇÃO 
B. A duração máxima do período de férias de cada 
trabalhador coincide, precisamente, com os 25 dias 
úteis já previstos na Convenção Colectiva, e cuja 
obtenção pela generalidade dos trabalhadores, através 
de majoração dependente da verificação de 
determinados pressupostos, é possibilitada, desde 
2003, pelo Código do Trabalho. 
C. A analogia com o disposto no nº 4 do art. 212º do 
Código do Trabalho no sentido de considerar a 
existência de um período legal de férias máximo de 30 
dias viola o disposto no art. 11º do Código Civil. 
D. A Cláusula 42ª, nº 2, do CCT aplicável já atribui 
expressa relevância a assiduidade do trabalhador para 
o cálculo do seu período de descanso, sendo a 
valoração da expressão "licença com retribuição" por 
oposição ao termo "férias", um verbalismo sem 
qualquer consequência jurídica.  
E. A ponderação da assiduidade do trabalhador nos 
seus períodos de descanso encontra-se, assim, 
presente no CCT vigente, sendo estes períodos ainda 
maximizados através do disposto na Cláusula 39ª do 
mesmo CCT. 
F. Constitui intenção do legislador, consoante se pode 
inferir da alínea j) do ponto VI. da Exposição de 
Motivos do Código do Trabalho, o "aumento, até um 
máximo de três dias úteis, do período mínimo de 
férias (vinte e dois dias úteis) em caso de inexistência 
de faltas ou de o trabalhador ter dado um número 
diminuto de faltas justificadas", pelo que a majoração 
do período de férias consagrada no nº 3 do art. 213º 
do Código do trabalho deve ser aferida em função do 
disposto no nº 1 do mesmo normativo legal, 
revelando-se ilegal qualquer interpretação em sentido 
contrário. 
G. O elemento sistemático de interpretação exige que 
o nº 3 do art. 213º do Código do Trabalho seja 
conjugado com o disposto no n.º 1 do mesmo preceito 
legal, pelo que a majoração do período de férias deve 
ser aferida relativamente ao período de 22 dias úteis e 
não ao fixado em CCT que disponha em sentido mais 
favorável ao trabalhador. 
H. A teleologia subjacente ao nº 3 do art. 213º do 
Código do Trabalho não pode, consoante sublinha a 
doutrina, traduzir-se numa penalização para os 
empregadores que, no âmbito da contratação 
colectiva, já elevaram os patamares de descanso 
remunerado dos seus trabalhadores, sendo 
dogmaticamente inaceitável, e desajustado em termos 
de qualquer juízo de proporcionalidade, o alinhar de 
diversas "carruagens de regalias" a ser opostas a um 
empregador que, já em momento anterior, beneficiava 
os seus trabalhadores com regalias subsequentemente 
atribuídas por lei, e condicionadas por esta a 
observância de determinados pressupostos. 
I. A adesão pelo Tribunal a quo a teoria do cúmulo nas 
relações entre a Lei e os Instrumentos de 
Regulamentação Colectiva do Trabalho é prática e 
dogmaticamente inaceitável, conduzindo a soluções 
como a dos presentes autos: inteiramente 
desajustadas, desproporcionais e disfuncionais. 
J. O nº 3 do art. 213° do Código do Trabalho constitui 
uma norma convénio-dispositiva, a qual, de qualquer 
modo, sempre pode ser afastada pelo disposto em 
instrumento convencional de regulamentação colectiva 
do trabalho, o qual, e apesar da lei actualmente 
vigente não o exigir, se mostra em concreto mais 
favorável ao trabalhador. 
L. A sentença recorrida violou, assim, o disposto nos 
arts. 213º, nºs 1 e 3, do Código do trabalho, bem 
como o disposto no art. 9º, nºs 1 e 3, e 11º do Código 
Civil. 
M. Por ser este o momento processual oportuno, deve 
ser conhecido o Recurso de Agravo anteriormente 
interposto pela agora Recorrente. 

N. O pedido de rectificação do erro material da 
Sentença apresentado pelo Apelado deverá ser 
liminarmente indeferido, uma vez que não foi 
produzida qualquer prova que possa fundamentar 
aquele. 

+++ 
- R. D………., SA: 
A- A Sentença recorrida é nula por decidir sobre 
objecto diverso do pedido, nulidade que se vem arguir. 
B- Após a redução do pedido, o Tribunal de 1ª 
Instância teria de se pronunciar sobre se reconhecia, 
ou não, aos associados do A Recorrido "o direito a 
terem as suas férias majoradas nos termos e 
condições estabelecidas no nº 3 do artigo 213º do CT. 
C- Porém, este Tribunal decidiu como segue: "Nos 
termos e fundamentos expostos, julgando procedente 
a presente acção, decide-se interpretar as normas do 
nº 1 do art. 35° do CCT aplicável as partes e publicado 
no BTE 1ª série nº 27 de 22.07.2003, e nºs 1 e 3 do 
art. 213º do CT, no sentido de que, após a entrada e 
vigor do actual Código do Trabalho, relativamente aos 
trabalhadores das rés abrangidos pelo referido CCT, ao 
período de 25 dias úteis de férias previsto no nº 1 da 
CP 35ª do CCT, acresce o período previsto nas als. a) 
b) e c) do nº 3 do art. 213° do C.Trabalho, verificados 
que sejam os necessários pressupostos também aí 
previstos".  
D- Ao decidir sobre o sentido da interpretação de 
normas legais e de preceitos contratuais e não sobre o 
reconhecimento da existência dos direitos individuais 
dos trabalhadores associados do A. Recorrido, o 
Tribunal respondeu a pedido diferente do formulado 
pelo Autor, violando a alínea e) do art. 668º do CPC. 
E- A interpretação de normas de CCT segue o processo 
especial previsto nos arts. 183º e seguintes do CPT, 
pelo que, a aceitar-se a Sentença nos termos em que 
foi proferida, foi preterida a forma legal, o que 
constitui nulidade de acordo com o art. 199º do CPC e 
que agora se vem arguir por total impossibilidade de o 
fazer em momento anterior. 
F- Contrariamente ao que nela vem referido, a decisão 
recorrida não abrange todos os trabalhadores da Ré 
Recorrente, sob pena de violação dos arts. 671º e 
498º do CPC e 78º do CPT. 
G- A Decisão recorrida procede a interpretação 
genérica de normas legais sem a respectiva aplicação 
ao caso sub judice (ou, o que é o mesmo, a 
determinação da respectiva aplicação mediante a 
verificação dos respectivos pressupostos legais), o que 
contraria o disposto nos arts. 2º, 111º e 202º da CRP. 
H- Assim, as normas constantes dos artigos 3º, nº 1, 
659º e 661º do CPC e do artigo 74º do CPT, 
interpretadas nos termos da Decisão recorrida, no 
sentido de que, consistindo o pedido formulado na 
acção no reconhecimento de um direito, o Tribunal 
pode determinar, na parte decisória da sentença, a 
interpretação genérica a dar a uma norma legal, ainda 
que em conjugação com um preceito contratual, sem 
proceder a sua aplicação ao caso sub judice, são 
inconstitucionais por violação dos arts. 2º, 111º e 
202º da CRP, pelo que se requer que tal 
inconstitucionalidade seja declarada. 
I- A Recorrente mantém interesse na apreciação dos 
Recursos de Agravo interpostos relativos a 
ilegitimidade do Autor Recorrido, a insuficiência da 
causa de pedir e a impossibilidade de configuração do 
pedido nos termos condicionais em que foi formulado 
nos termos neles expostos e que aqui dá por 
reproduzidos. 
J- As normas do CT podem ser afastadas por 
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, 
salvo quando delas resultar o contrário (vide artigo 4º 
nº 1 do CT). 
L- Do art. 213º do CT, designadamente do seu nº 3, 
não resulta que o regime relativo as férias previsto 
nesse preceito não possa ser afastado por norma de 
CCT. 
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M- Por conseguinte, o regime de férias estabelecido na 
CCT prevalece sobre o da lei, mesmo que seja 
contrário ao do CT ou menos favorável ao trabalhador, 
pelo que o artigo 213º do CT não é aplicável aos 
trabalhadores em causa na presente acção.  
N- De todo o modo, o regime da Cláusula 35ª nº 1 da 
CCT não só não é contrário ao do artigo 213º do CT, 
como é mais favorável ao trabalhador, pelo que deve 
prevalecer sobre este. 
O- Ainda que assim não se entenda, o que não se 
concede, nunca poderia ser reconhecido aos 
Trabalhadores da Recorrente o direito a mais de 25 
dias úteis de férias. 
P- Com o nº 3 do artigo 213º não se criou uma regra 
autónoma destinada a reconhecer, em qualquer caso, 
um direito ao alargamento do período de férias em 
função da assiduidade do trabalhador, uma vez que 
este nº 3 só pode ser aplicado por referencia a um 
período de duração de férias de 22 dias úteis 
estabelecido no nº 1. 
Q- É o que resulta da letra da lei, do argumento 
histórico, do argumento sistemático e do argumento 
teleológico da interpretação, sendo ainda neste 
sentido que apontam a Doutrina e Jurisprudência. 
R- A solução jurídica que está na base da Decisão 
recorrida corresponde a apologia da teoria do cúmulo 
que é, actualmente, rejeitada pela dogmática e que 
consiste em escolher de entre duas fontes distintas 
(CCT e lei) as normas que lhe forem mais 
convenientes, cumulando-as de uma forma que já não 
corresponde nem ao regime legal, nem ao que 
resultou da vontade das partes negociadoras da CCT, 
conferindo aos trabalhadores vantagens 
extraordinárias. 
S- Diversamente, esta deve ser encontrada na 
doutrina da conexão interna, generalizadamente 
reconhecida como sendo a mais ajustada, equilibrada 
e consentânea com a realidade e que é defendida 
entre nós por parte significativa da doutrina e de 
acordo com a qual, na medida em que existam grupos 
de normas que, em virtude da matéria regulada, 
funcionam como conjuntos distintos de outros, que se 
ocupam de diferentes problemas, a comparação entre 
as fontes deve, nessa exacta medida, ser feita, não 
entre normas singulares, nem entre as fontes na sua 
globalidade, mas entre grupos de normas incindíveis 
que se encontrem entre si numa particular relação de 
conexão interna, como sejam as atinentes a matéria 
das férias, do trabalho suplementar, do exercício da 
acção disciplinar, do período experimental, etc.  
T- Em face desta doutrina e do disposto no artigo 4º 
nº 1 do CT, no caso em juízo, a opção deve recair na 
aplicação exclusiva do regime de férias, que inclui o 
fomento a assiduidade, previsto no CCT, que não 
concede aos trabalhadores mais do que 25 dias úteis 
de férias. 
U- Ainda que devesse seguir-se a teoria do cúmulo, o 
que não se concede, manter-se-ia o limite de 25 dias 
úteis, uma vez que os dias de férias concedidos pela 
Cláusula 35ª da CCT já abrangem os previstos no nº 3 
do artigo 213º do CT e que o fomento da assiduidade 
no âmbito das relações de trabalho abrangidas pela 
CCT deve ser efectuado através da aplicação da 
Cláusula 42ª. 
V- De todo o modo, nunca poderiam ser reconhecidos 
aos trabalhadores da Recorrente, em bloco, o direito a 
gozar mais 3 dias de férias do que os gozados em 
2005, já que o A. Recorrido não logrou alegar, nem 
provar que estes tenham tido a assiduidade prevista 
nas diferentes alíneas do nº 3 do art. 213º do CT. 
X- Com efeito, relativamente aos trabalhadores que 
tenham dado faltas em número superior ao previsto 
nessas alíneas, o direito ao aumento do número de 
dias de férias não chega sequer a constituir-se. 
Z- Refira-se, por último, que foi reconhecido que os 
trabalhadores destinatários das cartas que o Recorrido 
juntou a petição inicial como docs. 83, 94, 98, 102, 
103, 122, 205, 209, 215, 229, 235 e 286 e referidos 

nos artigos 108º a 120º da contestação da Recorrente 
cessaram o respectivo contrato de trabalho nas datas 
aí alegadas, pelo que esta decisão não poderá 
abrangê-los. 
AA- Tendo ocorrido uma desistência parcial do pedido, 
a mesma deverá, em qualquer caso, reflectir-se na 
responsabilidade por custas, de acordo com o artigo 
451º do CPC. 
AB- Ao decidir nos termos em que o fez, a Sentença 
recorrida violou as normas constantes dos arts. 3º nº 
1, 199º, 451º, 498º, 659º, 661º, 668º als. d) e e) e 
671º do CPC, 4º e 213º do CT, 5º, 74º, 78º e 183º e 
seguintes do CPT, 9º do CC e 2º, 111º e 202º da CRP. 

+++ 
O A. contra-alegou, pedindo a confirmação do 
decidido. 

+++ 
Nesta Relação, o Ex.mo Sr. Procurador Geral Adjunto 
emitiu o seu douto parecer no sentido do não 
provimento dos recursos, ao qual respondeu a R. 
C………., SA. 

+++ 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 

+++ 
2. Factos provados: 
Os interessantes à decisão dos recursos mostram-se 
referidos supra na 1ª parte do relatório que antecede. 

+++ 
3. Do mérito. 
Na apreciação dos recursos observar-se-á o disposto 
no art. 710º, nº 1, do CPC, assim iniciando pelos 
agravos. 

+++ 
Nota prévia a este propósito. 
Após o recebimento do 1º agravo, de fls. 649, 
proferiu-se, de imediato, despacho de 
sustentação/reparação, a fls. 670-673, suprindo-se as 
nulidades, ali arguidas, de falta de fundamentação, 
nos termos do art. 77º, nº 3, do CPT [fls. 670/673]. 
No entanto, as questões suscitadas, ou seja, a 
ilegitimidade, a insuficiência da causa de pedir e a 
impossibilidade do pedido, não foram reparadas, antes 
se concluindo pela inexistência das alegadas 
excepções dilatórias. 
Do despacho de fls. 670-673, foram interpostos 
agravos por ambas as rés. 
Assim: 
- Agravo de fls. 677-708, interposto pela ré 
Companhia de Seguros D………., SA; 
- Agravo de fls. 715-722, interposto pela ré 
Companhia de Seguros C………., SA. 
Com a interposição pela ré D………., SA do agravo de 
fls. 677 não ficou prejudicado o agravo interposto a 
fls. 649, porque neste levanta-se a questão da 
ilegitimidade do autor que naquele não foi posta. 
Acresce que ao suprir-se as nulidades arguidas no 
primeiro agravo, isto é, ao fundamentar-se a decisão 
tomada no despacho saneador está-se a 
complementá-lo. 
Assim sendo, o despacho que supre as nulidades faz 
parte integrante do despacho saneador, uma vez que 
este só ficou completo com o despacho de fls. 670-673 
– art. 686°, nº 2, do CPC. 
Assim sendo, nos recursos levantam-se as seguintes 
questões: 
A) - Agravo interposto a fls. 649 pela ré D………., SA: 
- Ilegitimidade do autor. 
B) - Agravo interposto a fls. 677 pela ré D………., SA. 
- Insuficiência da causa de pedir; 
- Impossibilidade do pedido; 
C) - Agravo interposto a fls. 715 pela ré C………., SA: 
- Insuficiência de alegação de factos que 
fundamentem o pedido; 
- Nulidade da decisão recorrida. 

+++ 
a) - Agravo interposto a fls. 649 pela ré D………., SA. 
Sustenta a recorrente a ilegitimidade do A., alegando, 
em síntese: 
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«Um sindicato apenas pode ter legitimidade em 
representação e substituição dos trabalhadores seus 
associados relativamente à violação, com carácter de 
generalidade, de direitos individuais destes. 
O direito à majoração das férias invocado pelo A., 
ainda que tivesse sido violado, o que não se concede, 
não tem carácter de generalidade, uma vez que 
apenas se constitui relativamente a cada trabalhador, 
em concreto, caso este não tenha faltado ou tenha 
dado apenas um certo número de faltas justificadas. 
Esta assiduidade tem de ser alegada e provada 
relativamente a cada um dos trabalhadores em 
concreto. 
Não tendo o direito invocado pelo A. carácter de 
generalidade, este não tem legitimidade para intervir 
na acção em representação e substituição dos seus 
associados». 
A decisão recorrida, nesta parte, afirmando a 
legitimidade do A., nos termos do art. 5º, nº 2, alínea 
c), do CPT, tem a seguinte fundamentação: 
«Nos termos daquela norma legal, as associações 
sindicais podem exercer o direito de acção em 
representação e substituição dos trabalhadores que o 
autorizem – presumindo-se no caso tal autorização (nº 
3 do art. 5° do C.P.T) –, nas acções respeitantes a 
violação, com carácter de generalidade, de direitos 
individuais de idêntica natureza de trabalhadores seus 
associados. 
Defende a recorrente que, no caso, inexiste aquele 
carácter de generalidade exigido na lei, já que, 
segundo a disposição que o autor invoca – art. 213° 
do Código do Trabalho –, para que a duração do 
período de férias seja aumentada, é necessário que 
cada trabalhador em concreto não tenha faltado ou 
tenha apenas faltas justificadas, até ao máximo de 
três faltas ou seis meios dias, variando, ainda o 
número de dias de majoração consoante o número de 
faltas. 
Assim, porque o direito invocado não é atribuído aos 
trabalhadores em geral, pelo simples factos de serem 
trabalhadores daquela entidade patronal, antes 
depende da verificação, caso a caso, dos requisitos de 
assiduidade previstos na lei, não tem aquele direito 
carácter de generalidade, pelo que, por maioria de 
razão, a sua eventual violação também não pode 
existir com carácter de generalidade. 
Não tem razão a recorrente, em nosso entender. 
O direito a majoração do período de férias previsto no 
nº 3 do art. 213° do Código do Trabalho, tem carácter 
de generalidade, ou seja, é atribuído aos 
trabalhadores em geral, pelo simples factos de serem 
trabalhadores, mas a sua concretização, a sua 
atribuição caso a caso, trabalhador a trabalhador, 
depende da verificação dos requisitos de assiduidade 
previstos na mesma lei, variando ainda o número de 
dias de majoração consoante o número de faltas. 
Daí que o autor, e bem, na presente acção, venha 
pedir que as rés, relativamente aos seus sócios, sejam 
condenadas a: 
- Reconhecer-lhes o direito a terem as suas férias 
majoradas nos termos e condições estabelecidas no nº 
3 do art. 213° do Código do Trabalho e a, 
- pagar-lhes o triplo da retribuição correspondente as 
férias não gozadas a esse título no corrente ano de 
2005 e nos anos subsequentes... 
(sublinhado nosso). 
O pedido formulado é feito em relação à generalidade 
dos trabalhadores do autor, mas apenas concretizável 
em relação àqueles em que se verifiquem os requisitos 
de assiduidade previstos no nº 3 do art. 213° do 
Código do Trabalho e apenas, na medida em que se 
verifiquem tais requisitos». 
Concorda-se com esta fundamentação. 
Na verdade, a regra que atribui o direito a majoração 
tem como destinatários todos os trabalhadores, todos 
em geral podem beneficiar desse direito – embora a 
atribuição em concreto a cada um dependa da 

verificação a posteriori de todos os requisitos que a lei 
enumera.  
É assim com todos os direitos atribuídos de forma 
genérica aos trabalhadores, e afastar a aplicação do 
art. 5°, nº 2, al. c) do Código do Processo do Trabalho 
nestas situações, porque em concreto cada um pode 
beneficiar deles de forma diferenciada, seria esvaziá-lo 
de toda e qualquer aplicação prática. 
Ainda à luz do anterior Código de Processo do 
Trabalho, que atribuía às associações sindicais 
legitimidade em termos mais restritos que o actual 
Código, entendeu o Supremo Tribunal de Justiça que 
uma associação sindical tinha legitimidade para pedir 
em juízo o cumprimento de clausulas duma convenção 
colectiva e respectiva portaria de extensão, 
procedendo a promoções obrigatórias e por mérito, 
pagasse as remunerações daí decorrentes que se 
viessem a liquidar em execução de sentença, em 
relação a todos os trabalhadores que reunissem as 
condições previstas naquelas clausulas convencionais 
(acórdão do STJ, de 22/1/2003, in www.dgsi.pt). 
Em suma, o direito a majoração das férias é pois 
atribuído com carácter de generalidade a todos os 
trabalhadores, daí a legitimidade do A. para, no 
tocante aos trabalhadores seus associados, os 
representar na presente acção judicial. 

+++ 
B) - Agravo interposto a fls. 677 pela ré D………, SA. 
As questões suscitadas são: 
- Insuficiência da causa de pedir; 
- Impossibilidade do pedido; 

+++ 
Considera a recorrente que, «segundo o nº 3 do artigo 
213º do Código do Trabalho, para que se constitua o 
direito que o A. pretende ver reconhecido, e de cuja 
violação pretende ser compensado, é necessário que 
cada trabalhador, em concreto, não tenha faltado ou 
tenha apenas faltas justificadas até ao máximo de três 
faltas ou seis meios dias, variando, ainda o número de 
dias de majoração consoante o número de faltas. 
Esse direito não resulta apenas da circunstância de os 
trabalhadores representados na acção serem 
associados do B………. A., nem da circunstância de 
terem celebrado um contrato de trabalho com as RR., 
nem tão-pouco da mera existência da norma que 
prevê a atribuição de um direito em determinadas 
circunstâncias, e sim, da existência dessa norma e dos 
factos concretos que se subsumem a sua previsão. 
Consequentemente, o facto de os trabalhadores 
representados na acção serem associados do B………. 
A, e, simultaneamente trabalhadores das RR., que se 
impugnaram, não são suficientes para integrar a causa 
de pedir na presente acção. 
Se se aceitar a posição do A. no sentido de que a 
referida disposição é aplicável aos trabalhadores 
representados nos autos, o que não se concede pelas 
razões que se indicaram na contestação, os factos 
constitutivos, ou seja, a causa de pedir, do direito 
reclamado são, na verdade: 
- a circunstância de os seus sócios serem 
trabalhadores das RR., 
- o facto de, cada um dos trabalhadores em concreto, 
ter tido a assiduidade exigida na previsão de qualquer 
das alíneas da norma em causa e  
- a circunstância de os trabalhadores terem sido 
impedidos pelas RR. de exercer os seus direitos. 
O A. não alega em parte alguma da Petição Inicial 
factos que se subsumam aos requisitos de assiduidade 
previstos na norma, não referindo nunca, nem caso a 
caso, nem de forma genérica, se os trabalhadores que 
representa deram ou não faltas e, em caso afirmativo, 
qual o número e o motivo de tais ausências. 
Como tal, não tendo sido alegados parte dos factos 
constitutivos do direito, verifica-se a insuficiência da 
causa de pedir, uma vez que, segundo o nº 1 do artigo 
264º do CPC, cabe as partes alegar os factos que a 
integram». 
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Assim, conclui a recorrente, deveria ser absolvida da 
instância, por este motivo, bem como por 
impossibilidade parcial do pedido. 
Sendo certo que a petição inicial, se pensarmos no 
objectivo visado pelo A., podia ter tido uma 
configuração mais cuidada, no aspecto técnico, 
entendemos, no entanto, que a censura da recorrente 
peca por algum exagero. 
Na verdade, apesar da forma como os pedidos estão 
redigidos, possibilitando uma tal interpretação, o certo 
é que da petição resultava já que a acção era de 
simples apreciação, tal como a recorrente aliás o 
reconhecia no art. 37º da sua contestação, e o Autor o 
confirmou na resposta às contestações. 
Dúvidas que, existindo, se dissiparam, ficando claro 
em causa estava apenas uma acção de simples 
apreciação, quando as partes, na audiência de 
julgamento, assim o reconheceram, nos termos 
certamente dos arts. 265º-A, 266º e 272º do CPC. 
O CCT para a Indústria Seguradora, publicado no BTE, 
1ª Série, de 22.06.95, com as suas actualizações 
posteriores, na sua cláusula 35ª, concedia 25 dias 
úteis de férias a todos os trabalhadores por ele 
abrangidos. 
Posteriormente, tendo o Código do Trabalho, no art. 
213º, nº 3, atribuído um prémio de assiduidade de 3 
dias, levantaram-se dúvidas entre as partes, e não só, 
sobre se essa majoração se aplicava quando os 
trabalhadores, no caso, já tinham direito a um período 
de férias superior ao período mínimo de 22 dias 
previsto no Código, sendo esta dúvida que se 
pretendeu esclarecer com o pedido formulado. 
É certo que, na petição, se empregou a fórmula 
“condenados a pagar-lhes”, mas tal fórmula só por si 
não transforma a acção em condenatória, uma vez 
que não se pedia, não se concretizava nem definia 
relativamente a cada um dos trabalhadores associados 
do A. quais os dias de férias que em concreto tinham 
direito.  
No fundo o que o A. pretendia era que o tribunal 
apreciasse a situação que lhe foi colocada, e se os 
seus sócios tinham direito a ver as suas férias 
majoradas nos termos previstos no Código do 
Trabalho, e, nesse âmbito, o A. alegou factos 
suficientes para a respectiva causa de pedir. 
E foi dessa forma que a Ré interpretou o pedido, como 
de simples apreciação (art. 37º da sua contestação). 
Carecem assim de quaisquer fundamentos todas as 
excepções deduzidas por falta de causa de pedir e 
impossibilidade do pedido. 

+++ 
C) - Agravo interposto a fls. 715 pela ré C………., SA. 
As questões suscitadas são:  
- Nulidade da decisão recorrida. 
- Insuficiência de alegação de factos que 
fundamentem o pedido. 

+++ 
- Nulidade da decisão. 
Invocou a recorrente a nulidade da decisão, nos 
termos do art. 668º, nº 1, alínea c), do CPC, por 
contradição entre os fundamentos e a decisão. 
Tal arguição, no entanto, apenas foi feita nas 
alegações, e conclusões, de recurso e não no 
requerimento da sua interposição, como impõe o art. 
77º, nº 1, do CPT: "a arguição de nulidades da 
sentença é feita expressa e separadamente no 
requerimento de interposição de recurso". 
Como tem sido decidido pelo Supremo Tribunal de 
Justiça, a razão de ser desta norma radica no 
"princípio da economia e celeridade processuais para 
permitir ao tribunal que proferiu a decisão a 
possibilidade de suprir a arguida nulidade" – cf., entre 
outros, Ac. STJ, de 23.04.1998, BMJ, 476/297 e Ac. 
STJ, de 03.12.2003, no site dos acórdãos do STJ. 
E se a arguição da nulidade da sentença se verificar 
apenas nas alegações de recurso, ela é extemporânea, 
acarretando o seu não conhecimento. 

Esta doutrina tem sido sufragada pelo Tribunal 
Constitucional [cfr. acórdãos nºs 403/2000 (DR, II 
Série, de 13.12.2000) e 439/2003 
(www.tribunalconstitucional.pt)], incluindo no acórdão 
nº 304/2005, DR, II Série, de 05.08.2005, tirado 
sobre esta matéria. 
Este último acórdão do Tribunal Constitucional 
reafirma a doutrina dos anteriores e do STJ, neste 
concreto ponto: no direito processual laboral – arts. 
77º, nº 1 e 81º, nº 1 do CPT – o requerimento de 
interposição de recurso e a motivação deste, apesar 
de constituírem uma peça processual única, deve ela 
ser composta por duas partes, a primeira dirigida ao 
juiz do processo (o requerimento de interposição 
propriamente dito); a segunda, a alegação/motivação 
do recurso, dirigida aos juízes do tribunal superior 
para o qual se recorre. 
E o fundamento do recurso, leia-se, nulidade da 
sentença recorrida, deve ser invocado na 1ª parte do 
requerimento, e não na parte da alegação/motivação, 
por razões de maior celeridade e economia processual, 
já que o juiz do processo pode conhecer dessa 
nulidade.  
A novidade do acórdão nº 304/2005 do TC, em relação 
aos anteriores, reside na declaração de 
inconstitucionalidade do art. 77º, nº 1, do CPT, apenas 
quando interpretado no sentido de que o tribunal 
superior não pode conhecer das nulidades da sentença 
que o recorrente invocou numa peça única, contendo a 
declaração de interposição do recurso com referência a 
que se apresenta arguição de nulidades da sentença e 
alegações e, expressa e separadamente, a 
concretização das nulidades e as alegações, apenas 
porque o recorrente inseriu tal concretização após o 
endereço ao tribunal superior – sublinhado nosso. 
Assim, subscrevendo-se esta fundamentação por 
manter inteira validade, é necessário que, no 
requerimento de interposição de recurso, se invoquem 
as nulidades de forma clara, explícita e concreta, 
fundamentando-as, para possibilitar ao juiz recorrido a 
sua apreciação, suprindo-a, caso assim o entenda, 
antes da subida do recurso. 
No caso concreto, como se disse, o procedimento 
utilizado pela recorrente, para a arguição da citada 
nulidade, não está de acordo com o legalmente 
exigido, em processo de trabalho. 
Não deve pois conhecer-se da mencionada nulidade, 
uma vez que, não tendo sido dado cumprimento ao 
estabelecido no art. 77º, nº 1, do CPT, a sua arguição 
é extemporânea. 

+++ 
- Insuficiência de alegação de factos que 
fundamentem o pedido. 
Nesta parte, os fundamentos supra invocados, a 
propósito da improcedência de questão idêntica, 
suscitada no recurso da R. D………., SA, aplicam-se 
também aqui, com a consequente improcedência das 
conclusões da ora recorrente. 

+++ 
Recursos de apelação. 
Nos recursos levantam-se as seguintes questões: 
- Apelação interposta a fls. 851 pela ré C………., SA. 
- Nulidade da decisão recorrida; 
- improcedência da acção; 
- Apelação interposta a fls. 890 pela ré D………., SA. 
- Nulidade da decisão recorrida; 
- improcedência da acção; 
- responsabilidade pelas custas. 

+++ 
As questões suscitadas nos recursos são as mesmas, á 
excepção da questão das custas, pelo que os recursos 
serão julgados conjuntamente. 

+++ 
- D) Nulidade da sentença. 
Sustentam as recorrentes que a sentença recorrida é 
nula, nos termos do art. 668º, nº 1, alíneas d) e), do 
CPC, por ter conhecido de questões de que não podia 
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tomar conhecimento, ao mesmo tempo que condenou 
em objecto diverso do pedido. 
Tal arguição de nulidades mostra-se feita nos 
requerimentos de interposição dos respectivos 
recursos, pelo que nada obsta ao seu conhecimento.  
Na verdade, a presente acção foi configurada, através 
de acordo das partes obtido em sede de audiência de 
julgamento nesse sentido, como uma acção de simples 
apreciação positiva, nos termos do disposto na alínea 
a) do nº 2 do art. 4º do CPC, pelo que apenas 
incumbia ao Tribunal de 1ª Instância a pronúncia 
sobre se os associados do A., ora Recorrido, 
representados na mesma acção judicial, possuíam ou 
não o direito a terem as suas férias majoradas nos 
termos e nas condições estabelecidas no nº 3 do art. 
213º do Código do Trabalho. 
A decisão do Tribunal a quo tem o seguinte teor. 
«julgando procedente a presente acção, decide-se 
interpretar as normas do nº 1 do art. 35º do CCT 
aplicável as partes e publicado no BTE 1ª série nº 27 
de 22.07.2003, e nºs 1 e 3 do art. 213º do C. T., no 
sentido de que, após a entrada em vigor do actual 
Código do Trabalho, relativamente aos trabalhadores 
das rés abrangidos pelo referido CCT, ao período de 25 
dias úteis de férias previsto no nº 1 da Clª 35ª do 
CCT, acresce o período previsto nas als. a) b) e c) do 
nº 3 do art. 213º do C.Trabalho, verificados que 
estejam os necessários pressupostos aí previstos». 
Conclui-se, assim, que não só se pronuncia sobre 
matéria que extravasa o pedido, sem que mostre 
aplicável o disposto no art. 74º do CPT, (condenação 
extra vel ultra petitum), como omite a existência de 
um processo especial – regulado nos arts. 183º a 186º 
do CPT – destinado à interpretação de cláusulas de 
convenções colectivas de trabalho. 
Assim a decisão recorrida é nula, nos termos das 
alíneas d) e e) do nº 1 do art. 668º do CPC, não 
obstando, no entanto a que este tribunal conheça do 
objecto da apelação, ou seja, da improcedência da 
acção. 

+++ 
- E) Improcedência da acção. 
A sentença recorrida tem a seguinte fundamentação: 
«Única questão a decidir: - Declarar se os associados 
do B………. autor e trabalhadores ao serviço das rés, 
têm ou não direito a ver o período de 25 dias úteis de 
férias anuais previsto no nº 1 da cláusula 35ª do CCT 
aplicável – in BTE 1ª série nº 27 de 22.07.2003 –, 
acrescido do período de majoração previsto no nº 3 do 
art. 213º do Código do Trabalho, (dentro dos limites e 
verificados os requisitos por ele estabelecidos). 
Nos termos do nº 1 da cláusula 35ª do CCT aplicável, 
os trabalhadores têm direito anualmente a 25 dias 
úteis de férias, gozada seguida ou interpoladamente, 
sem prejuízo do regime legal de compensação de 
faltas. 
Esta cláusula contratual foi negociada e entrou em 
vigor em data anterior à entrada em vigor do actual 
Código do Trabalho. 
Não foi revista após a entrada em vigor do mesmo 
Código do Trabalho. 
O nº 1 do art. 213º do Código do Trabalho, 
estabeleceu: 
- O período anual de férias tem a duração mínima de 
22 dias úteis. 
O nº 3 do art. 213º do Código do Trabalho, 
estabeleceu: 
- A duração do período de férias é aumentada no caso 
de o trabalhador não ter faltado ou na eventualidade 
de ter apenas faltas justificadas, no ano a que as 
férias se reportam, nos seguintes termos: 
a) – Três dias de férias até ao máximo de uma falta ou 
dois meios-dias; 
b) – Dois dias de férias até ao máximo de duas faltas 
ou quatro meios-dias; 
c) – Um dia de férias até ao máximo de três faltas ou 
seis meios-dias. 

A redacção do anterior diploma legal até então em 
vigor – nº 1 do art. 4º do DL 874/76 de 28 de 
Dezembro, estabelecia: 
- O período anual de férias é de 22 dias úteis. 
Temos assim que, enquanto no regime jurídico 
anterior à entrada em vigor do actual Código do 
Trabalho – DL 874/76 de 28.12 – se estabelecia de 
forma expressa e taxativa, ser o período anual de 
férias de 22 dias úteis – deixando à negociação 
colectiva a possibilidade de alargar esse mesmo 
período de férias, no novo regime jurídico previsto no 
Código do Trabalho, o legislador alterou esse “período 
anual de férias de 22 dias úteis”, para um “período 
anual de férias… mínimo de 22 dias úteis”, período ao 
qual fez acrescer os períodos de férias previstos nas 
als. a), b) e c) do nº 3 do art. 213º do C.T., estes 
últimos em função da assiduidade do trabalhador, 
premiando-a mais ou menos. 
Isto, obviamente, deixando à contratação colectiva, a 
mesma faculdade de poder fazer acrescer àquele 
“período mínimo de 22 dias úteis de férias”, acrescido 
do aumento decorrente de eventual “prémio de 
assiduidade” previsto no nº 3 do art. 213º, de outros 
períodos de férias, negociados pelos representantes 
dos trabalhadores e das entidades patronais, parece-
nos que com o limite máximo de 30 dias úteis de 
férias, por analogia com o disposto no nº 4 do art. 
212º do C.T. 
É que eventuais períodos de férias, para além dos 22 
dias úteis mínimos, decorrentes da negociação 
colectiva, cuja razão de ser não esteja expressamente 
prevista, terão de ser entendidos como, visando a 
recuperação do trabalhador para o trabalho, e a sua 
disponibilidade para integração na vida familiar, social 
e cultural, enquanto o acréscimo do período de férias 
previsto nas als. a), b) e c) do nº 3 do art. 213º do 
C.T., veio premiar (pela primeira vez na lei geral, 
diga-se), uma outra coisa, ou seja, a assiduidade do 
trabalhador. 
Tais períodos de férias, têm pois finalidades e natureza 
diversas. 
Nem se diga, como fazem as rés, que com os 25 dias 
úteis de férias previstos no nº 1 da Clª 35ª do CCT 
aplicável, atribuem aos seus trabalhadores mais 3 dias 
úteis para além dos 22 dias úteis que a lei impõe, 
atribuindo ainda à maioria dos mesmos, mais 1, 2, 3, 
4 ou 5 dias de licença com vencimento nos termos da 
Clª 42º do mesmo CCT, sem contar com a Quinta-feira 
Santa e a véspera de Natal, e que com tais períodos 
as rés pretenderam já premiar a assiduidade dos 
trabalhadores. 
É verdade que as rés concedem e estão 
contratualmente obrigadas a conceder aos seus 
trabalhadores, nas condições referidas no CCT, o 
período anual de 25 dias úteis de férias. 
Não é porém verdade, que tal acréscimo de 3 dias 
úteis de férias relativamente ao período mínimo legal, 
tenha a natureza de “prémio de assiduidade”, desde 
logo porque no CCT não foi expressa (nem dele 
resulta) a natureza de tal acréscimo, “o que premeia”, 
pelo que teremos que considerar que tal acréscimo 
mais não é que um mero alargamento do período 
mínimo anual de férias legalmente estabelecido, tanto 
mais quanto a sua concessão é generalizada a todos 
os trabalhadores, não dependendo assim da 
verificação de requisitos de assiduidade. 
Igualmente não é verdade, que a Clª 42ª do CCT 
estabeleça qualquer alargamento do período anual de 
férias dos trabalhadores, pois os 3, 4 ou 5 dias aí 
previstos, “premeiam a antiguidade” e não a 
“assiduidade” do trabalhador, sendo concedidos 
apenas 1 vez aos 15, 18 e 20 anos de antiguidade (e 
em função da idade), e assim a um número limitado 
de trabalhadores, em função desses requisitos. 
Por outro lado, trata-se de períodos de “licença com 
retribuição” e não de “períodos de férias, ou de 
acréscimo ao período de férias”. 
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Também não é verdade que a não prestação de 
trabalho na véspera de Natal e na Quinta-feira Santa, 
sejam dias de férias, e muito menos ainda, que 
“premeiem a assiduidade” do trabalhador. 
Desde logo, porque o benefício abrange todos os 
trabalhadores das rés, independentemente da sua 
assiduidade. 
Depois, porque é o próprio CCT – cláusula 39ª –, que 
estabelece que a véspera de Natal é equiparada a 
feriado, enquanto na tarde de Quinta-feira Santa, os 
trabalhadores estão dispensados do cumprimento 
desse dever de assiduidade. 
Temos assim que: 
A equiparação da véspera de Natal a feriado, e a 
dispensa ao trabalho na tarde de Quinta-feira Santa, 
por parte dos trabalhadores das rés, uma e outra 
previstas na Clª 39ª do CCT, não se integram no 
conceito de férias anuais dos trabalhadores, e muito 
menos premeiam qualquer assiduidade; 
Os dias de licença com retribuição, previstos na Clª 
42ª do CCT, igualmente não integram o mesmo 
conceito de férias anuais dos trabalhadores, e muito 
menos premeiam a assiduidade, mas antes a 
antiguidade dos trabalhadores; 
Os três (3) dias de férias previstos no período anual de 
25 dias de férias referido no nº 1 da Clª 35ª para além 
dos 22 dias úteis anuais de férias que a lei estipula, 
não premeiam a assiduidade dos trabalhadores da ré, 
antes se reportam a um período de férias para além 
do período mínimo de 22 dias úteis legalmente 
previsto, livremente negociado pelas partes em sede 
de contratação colectiva. 
Os nºs 1 e 3 do art. 213º do C.T., estipulam o período 
mínimo de 22 dias úteis de férias anuais e um 
aumento do período mínimo de férias em função da 
assiduidade do trabalhador (em geral), – premeiam a 
assiduidade –, verificados os pressupostos aí 
previstos. 
Por isso, relativamente aos trabalhadores das rés, ao 
período (mínimo) de 25 dias úteis de férias anuais a 
que têm direito for força do CCT aplicável, acresce o 
período referido nas als. a), b) e c) do nº 3 do art. 
213º do C.T., desde que verificados os necessários 
pressupostos previstos na mesma norma legal. 
A equiparação a feriado, a dispensa ao trabalho e a 
licença com retribuição previstas nas Clªs 39ª e 42ª 
do CCT, não têm a natureza de férias anuais, nem 
premeiam a assiduidade do trabalhador, antes têm a 
natureza que o próprio CCT lhes atribui, sendo até 
que, o alargamento do período mínimo de férias 
anuais, a equiparação a feriados e a dispensa ao 
trabalho em certos dias festivos, tem até equiparação 
no regime actual da função pública, nenhum deles 
premiando também a assiduidade do funcionário.». 
As recorrentes discordam desta decisão, e, salvo 
devido respeito por diferente entendimento, com elas 
estamos de acordo. 
Na verdade, e como alegam, a aplicação do disposto 
no nº 3 do art. 213º do CT é prejudicada quando, 
através da contratação colectiva, o trabalhador 
beneficie de um período de férias equivalente àquele 
que é consagrado por Lei, resultando tal entendimento 
dos elementos de interpretação jurídica a que aludem 
o nºs 1 e 2 do art. 9º do Código Civil, em particular os 
elementos histórico, sistemático e teleológico. 
Em abono da sua tese, se pronunciou em parecer 
junto aos presentes autos, o Júlio Manuel Vieira 
Gomes, a fls. 373-379, sustentando na pag. 5 do seu 
parecer que o raciocínio do cúmulo da disposição legal 
com a previsão constante do instrumento de 
regulamentação colectiva do trabalho falha num 
aspecto essencial: "a sua premissa é a de que o 
prémio de assiduidade acresce à duração das férias", 
considerando que "premiar a assiduidade foi a 
motivação do legislador, mas este fez variar a duração 
das férias, sendo que a sua duração máxima coincide 
precisamente com os 25 dias úteis já previstos na 
Convenção Colectiva".  

Para chegar a esta conclusão, refere, como elementos 
fundamentais para o efeito, a natureza negocial da 
Convenção colectiva – "as entidades e associações 
patronais subscritoras não se comprometeram, de 
acordo com a cláusula 35ª, a atribuir mais três dias 
úteis de férias do que os que resultassem da lei, de tal 
modo que, se a lei, por hipótese, passasse a consagrar 
27 dias úteis de férias, os trabalhadores abrangidos 
pela Convenção teriam direito a 30 dias úteis. As 
partes outorgantes partiram de uma determinada base 
negociai que incluía a lei vigente, a época, e 
consagraram na cláusula 35ª não um direito a mais 
três dias úteis de férias relativamente aos fixados na 
lei, mas sim uma duração de 25 dias úteis".  
E acrescenta:  
"Em segundo lugar, existe uma outra cláusula na 
Convenção colectiva em que a assiduidade também 
desempenha um papel, ainda que em conjunção com 
outros factores. Referimo-nos à cláusula 42ª, que 
prevê uma licença com retribuição, de duração 
variável, para os trabalhadores que satisfaçam certos 
requisitos de idade e de antiguidade. Ora, sucede que 
o número 2 da cláusula 42ª dá relevância a 
assiduidade. Já que manda deduzir aos dias de licença 
as faltas dadas pelo trabalhador no ano civil anterior, 
com algumas excepções, entre as quais as faltas 
justificadas até ao limite de 5 por ano. Muito embora 
se trate de uma licença com retribuição e não de 
férias, a fronteira é ténue, até porque os dias de férias 
previstos no nº 3 do art. 213º do Código do Trabalho 
não dão direito a qualquer subsídio (cf. art. 493° da 
Regulamentação do Código do Trabalho, Lei nº 
35/2004, de 29 de Julho). Se o aumento dos dias de 
férias não fosse absorvido pela cláusula 35ª da 
Convenção, haveria uma "duplicação de prémios de 
assiduidade", sendo então defensável que esta 
cláusula 42ª absorvesse o aumento de dias de férias 
(ainda que, sublinhe-se, a cláusula 42ª só se aplica a 
trabalhadores que tenham, pelo menos, 50 anos de 
idade e 15 anos de antiguidade na empresa)." 
No mesmo sentido, de não cúmulo do disposto no nº 3 
do art. 213º do CT com o regime mais favorável já 
consagrado em CCT anterior, se pronunciou Guilherme 
Machado Dray, Período anual de férias: articulação 
entre o regime do Código do Trabalho e do ACTV do 
Sector Bancário in O Direito, ano CXXXVI, tomo IV, 
2004, p. 657-685, concluindo que a majoração 
"apenas se compreende se associada à regra que 
estabelece o período mínimo de férias anuais de vinte 
e dois dias úteis", pelo que a Cláusula 69ª do Acordo 
Colectivo Vertical do Sector Bancário – em concreto 
equacionada pelo autor – "não pode ser temperada ou 
combinada com o sistema de alargamento do período 
anual de férias previsto no art. 213º, nº 3, do Código 
do Trabalho", por razões de ordem "interpretativa e 
sistemática e porque a institucionalização de um 
sistema indiscriminado de cúmulo de regalias, em que 
se procurem sem restrição todas as vantagens dos 
blocos normativos ou convencionais potencialmente 
aplicáveis, para as somar ao bloco efectivamente 
eleito é, hoje em dia, pacificamente tida por 
inaceitável". 
No mesmo sentido se pronunciam também Albino 
Mendes Baptista, Breves observações sobre o aumento 
da duração do período de férias em função da 
assiduidade do trabalhador in Minerva (Revista de 
Estudos Laborais), ano III, n.º 6, 2005, p. 28, 
considerando que "(...) a norma legal em análise está 
construída tendo por referencia a período anual de 
férias de 22 dias úteis estabelecido como período 
mínimo no n.º 1 do art. 213º. Por outras palavras, se 
as partes convencionam períodos anuais de férias 
superiores a 22 dias úteis não é aplicável a majoraçao 
do n.º 3 do mesmo preceito Iegal", e Luís Miguel 
Monteiro, Código do Trabalho Anotado, 5ª edição, 
Coimbra, Almedina, 2007, p. 430, quando refere que 
"como resulta, desde logo, da inserção sistemática 
destas regras, o período anual de férias relevante para 
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este alargamento é o previsto no nº 1 e já não o, de 
duração superior, acordado entre o empregador e 
trabalhador ou introduzido pela regulamentação 
colectiva". 
Por fim, esta é ainda a interpretação sufragada por 
Maria do Rosário Palma Ramalho, Direito do Trabalho, 
Parte ll – Situações Laborais Individuais, Coimbra, 
Almedina, 2006, p. 489, entendendo que a majoração 
se relaciona "com a duração legal mínima das férias e 
não com a duração efectiva das férias, que seja 
convencionada pelas partes ou estabelecida em 
instrumento de regulamentação colectiva do trabalho. 
Assim, se, por exemplo, o trabalhador já tiver direito a 
25 dias de férias por ano, ao abrigo do instrumento de 
regulamentação colectiva do trabalho aplicável, não há 
lugar a qualquer majoração (...)". 
E, referindo-se a tais trabalhadores, acrescenta: "a 
verdade é que já dispõem de um regime mais 
favorável que o regime legal, uma vez que o 
alargamento do seu período de férias, operado por via 
convencional colectiva ou pelo próprio contrato de 
trabalho, não se sujeita aos requisitos de assiduidade 
estabelecidos na lei; outra solução corresponderia a 
um acumular de vantagens que não se afigura 
admissível, tanto mais que penalizaria os 
empregadores que já promoveram o descanso anual 
dos trabalhadores para além daquilo que a lei obriga". 
Esta orientação pacífica da doutrina citada, desde 
logo, pelo seu valor jurídico-argumentativo, deve ser 
seguida, não deixando de respeitar os comandos 
interpretativos do art. 9º do CC. 
Na verdade, o elemento sistemático de interpretação 
exige que o nº 3 do art. 213º do CT seja interpretado 
conjuntamente com o disposto no nº 1 do mesmo 
preceito legal, pelo que a majoração do período de 
férias deve ser aferida relativamente ao período de 22 
dias úteis e não ao fixado em CCT que disponha em 
sentido mais favorável ao trabalhador.  
Estabelecendo a norma que "a duração do período de 
férias é aumentada", este aumento reporta-se, 
necessariamente, ao "período anual de férias" referido 
no nº 1 do art. 213º do CT.  
Concluindo: 
Sufragando-se a orientação supra exposta, 
entendemos que o nº 3 do art. 213º do CT só pode ser 
aplicado por referência a um período de duração 
mínima 22 dias úteis de férias, tal como previsto no nº 
1 deste preceito. 
Procedem, pois, as conclusões das recorrentes, com a 
consequente revogação da decisão recorrida e a 
absolvição das RR do pedido. 

+++ 
Face a esta solução, fica prejudicado o conhecimento 
da questão da responsabilização do A. pelas custas. 

+++ 
4. Atento o exposto, e decidindo: 
Acorda-se em negar provimento aos recursos de 
agravo, confirmando as decisões recorridas e em 
conceder provimento aos recursos de apelação, assim 
revogando a sentença recorrida e absolvendo as RR. 
do pedido. 
Custas pelas recorrentes, no tocante a cada um dos 
agravos, e pelo Autor, no tocante aos recursos de 
apelação, suportando ainda as custas na 1ª instância. 

+++ 
 
Porto, 29/09/08 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
Maria Fernanda Pereira Soares (vencida quanto aos 
fundamentos expostos no agravo que conheceu da 
insuficiência da causa de pedir e impossibilidade do 
pedido). 
 
 
 
 
 

Sumário nº 6373 
 
 
Procº nº 2881/08-4 Apelação  
TT SMF (Proc. …/06.5) 
Relator: Paula Leal de Carvalho (Reg. nº 166) 
Adjuntos: Des. Machado da Silva (Reg. nº 1278) 
Des. Fernanda Soares  
 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
 
I. Relatório: 
 
B………. intentou contra C………., LDª, a presente acção 
declarativa de condenação, com processo comum, 
pedindo que: 
(a) Se condene a R. a reconhecer que a retribuição 
mensal convencionada com o A. e que a R. 
efectivamente lhe pagou foi no montante líquido de € 
1.250,00. 
(b) Se declare nula a cláusula do contrato de trabalho 
celebrado entre A. e R. que fixou termo a esse 
contrato; 
(c) Se declare ilícito o despedimento do A. e, em 
consequência, se condene a R. a reintegrar o A. na 
empresa, sem prejuízo do seu posto de trabalho, 
categoria profissional, retribuição e antiguidade, ou, se 
por ela o A. vier a optar, a pagar-lhe indemnização 
legal de antiguidade, bem como a pagar-lhe a quantia 
de € 3.759 a título de prestações vencidas desde a 
data do despedimento e de indemnização por danos 
não patrimoniais e as prestações que se vencerem até 
à data do trânsito em julgado da sentença final e 
ainda juros de mora que, à taxa legal se vencerem, 
desde a data da citação até à do integral pagamento; 
(d) Se condene a R. a pagar a quantia de € 500,00 a 
título de sanção pecuniária compulsória para cada dia 
em que se não realize de modo total e perfeito a 
reintegração do A. na empresa. 
 
Para tanto e em síntese alega que: foi admitido ao 
serviço da R. mediante a celebração, aos 01.06.05, de 
um contrato de trabalho a termo certo e por um prazo 
de 6 meses, que expirava em 30.11.05, como veio a 
acontecer, por iniciativa da Ré, que lhe comunicou a 
sua não renovação; em tal contrato a R. menciona 
como motivo justificativo dessa contratação a termo 
que “ O prazo estipulado fundamenta-se no acréscimo 
excepcional da actividade da empresa», o que, sendo 
insuficiente, determina que o contrato se considere 
como sem termo (art. 131º, nºs 1, al. e) e 3, do CT) e 
tendo, em consequência, sido ilicitamente despedido. 
A retribuição mensal efectivamente combinada entre 
as partes foi a de €1.250,00 líquidos, que lhe foi a 
paga pela ré, e não a de €1.000,00 consignada no 
contrato. 
Pelas razões que invoca, sofreu danos não 
patrimoniais que deverão ser ressarcidos com 
indemnização de €2.500,00. 
 
A Ré contestou a acção, defendendo, em síntese, a 
validade do contrato de trabalho a termo e mais 
referindo ter ele sido celebrado por haver acreditado 
que em Junho se verificaria um acréscimo excepcional 
de actividade quer face à altura do ano, quer porque 
acreditou nas promessas do A. de lhe trazer muitos 
clientes novos. 
Acrescenta que o A. auferia a remuneração constante 
do contrato, sendo que a quantia de € 1.250,00 
mensais correspondia ao vencimento, subsídio de 
alimentação e provisão para deslocações que o A. 
efectuasse ao serviço da R., devendo o A. elaborar um 
mapa mensal das deslocações efectuadas e que 
mediante esse mapa seria acertado o valor a receber 
pelo A., não configurando o mesmo qualquer 
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retribuição, mas sim o pagamento de despesas 
efectuadas. 
Conclui pela improcedência da acção. 
 
O A. respondeu à contestação, concluindo como na 
petição inicial. 
 
Foi proferido despacho saneador, sem selecção da 
matéria de facto. 
 
Realizou-se a audiência de discussão e julgamento, 
com gravação da prova nele produzida, no decurso da 
qual o A. optou pela indemnização de antiguidade (fls. 
137) e formulou requerimento de ampliação do 
pedido, nos termos do qual pede que, 
subsidiariamente, para o caso de se considerar válida 
a estipulação do termo, seja a ré condenada a pagar-
lhe a quantia de €9.375,00 a título de indemnização 
correspondente às retribuições correspondentes ao 
período de renovação do contrato já que a 
comunicação da intenção da não renovação não teria 
sido feita com a antecedência de 15 dias, ampliação 
essa que foi admitida (cfr. fls. 155/157). 
 
Decidida a matéria de facto, que não foi objecto de 
reclamações, foi proferida sentença que julgou a acção 
parcialmente procedente e, em consequência: 
- condenou a Ré a reconhecer que a retribuição 
mensal convencionada com o A. e que a R. 
efectivamente lhe pagou foi no montante líquido de € 
1.250,00. 
- Declarou nula a cláusula do contrato de trabalho 
celebrado entre A. e R. que fixou termo a esse 
contrato, considerando o referido contrato como 
celebrado por tempo indeterminado. 
- Declarou ilícito o despedimento do A. e, em 
consequência condenou a R. a pagar ao A. a 
retribuição mensal de € 1.250,00 desde 20/01/06 até 
à data do trânsito em julgado desta sentença. 
- Condenou a R. a pagar ao A. a quantia de € 
3.750,00 a título de indemnização por despedimento. 
- Condenou a ré a pagar, sobre as quantias referidas, 
juros legais, desde a citação até integral pagamento. 
 
Inconformada com tal sentença, veio a Ré interpor o 
presente recurso de apelação, referindo nas 
conclusões das suas alegações o seguinte: 
“1ª Está provado que Ré contratara o A., mediante a 
retribuição mensal de € 1.000,00, a que acresciam a 
quantia referentes ao subsídio de almoço e despesas 
constantes do mapa de deslocações do A. onde este 
indicasse os quilómetros percorridos e as despesas 
efectuadas. 
2ª Essa é a razão de ser da obrigação do A. elaborar 
mensalmente um mapa com as deslocações 
efectuadas, os quilómetros percorridos e as despesas 
efectuadas.  
3ª Dar-se como provado que A. e R. combinaram um 
vencimento de € 1.250,00 mensais está em manifesta 
contradição com o que antes se deu como provado e 
como tal deve tal resposta ser eliminada. 
4.ª Sendo certo que também não tem suporte nas 
motivações das respostas.  
5ª A Ré provou que a quantia que depositou na conta 
do A., correspondia ao vencimento, ao subsídio de 
almoço e às despesas efectuadas pelo A.  
6ª O A. não peticionou qualquer quantia a título de 
subsídio de almoço ou de despesas porque sabia que 
já estavam pagas,  
7ª Toda a lei tem uma "ratio" e que a actividade de 
interpretação não se cinge à sua letra. 
8ªA obrigatoriedade de indicar o motivo justificativo 
do termo, visa assegurar o esclarecimento do 
trabalhador, tutelar a segurança jurídica, prevenindo 
divergências entre as partes quanto à efectiva duração 
e motivação do contrato, assim como permitir a 
posterior controlo pelas entidades competentes dos 
pressupostos em que assentou o contrato. 

9ª Está provado que "A. foi contratado pelo prazo de 
seis meses porque em Junho de 2005 a R. previa um 
acréscimo excepcional de actividade da empresa, uma 
vez que era inicio do Verão, data associada a férias e a 
um acréscimo de actividade de R. e ainda porque o R. 
previa um acréscimo de actividade também porque o 
A. prometeu trazer muitos clientes novos, o que não 
se veio a verificar." 
10ª Os motivos indicados eram verdadeiros não se 
tendo suscitado a questão da fraude à lei. 
11ª O A. encontrava-se no momento da celebração do 
contrato, devidamente esclarecido, sobre as razões 
que determinaram a precariedade do seu emprego. 
12ª A verdade da justificação está reconhecida nos 
factos dados como provados, porque quando o A. saiu 
da Ré esta não contratou ninguém para o substituir. 
13ª O A. assinou livremente o contrato de trabalho e 
só assina livremente quem está conscientemente 
informado do que vai assinar e formou a sua vontade 
de contratar com completo conhecimento dos factos. 
14ª A interpretação da lei tem que caber no seu 
espírito e correspondência com a sua letra. 
15ª Os motivos que justificam o termo devem estar 
suficientemente indicados, sendo necessário nuns 
casos uma indicação muito circunstanciada, enquanto 
noutros bastará uma referência sumária; O importante 
é que os motivos existam e sejam perceptíveis pelas 
partes, sobretudo pelo trabalhador. 
16º O fundamento expresso no contrato, a justificação 
apresentada para o contrato a termo, acréscimo 
excepcional da actividade da empresa, cumpre a 
função que o legislador pretendeu assegurar ao 
estabelecer tal exigência legal. 
17ª O A., ao invocar agora a nulidade da cláusula 
contratual, está a agir de má-fé e com manifesto 
abuso de direito. 
18ª A R. fez prova da comunicação da caducidade do 
contrato por carta registada enviada pela entidade 
patronal para o domicílio do trabalhador, em 11/ 
11105, sendo válida e eficaz a comunicação efectuada 
nestes termos, sendo que o não recebimento da 
mesma pelo trabalhador só a ele poderá ser imputado 
de acordo com o preceituado no n.° 2, do art. 224° do 
Cód. Civil. 
19ª É eficaz a declaração que só por culpa do 
destinatário não foi por ele oportunamente recebida. 
20ª Tutela-se assim, em razão da boa-fé, a posição do 
declarante, que razoavelmente conta com a eficácia da 
sua declaração. 
21º A Ré enviou a declaração para a morada 
conhecida do A., com o tempo necessário e suficiente 
para ser recebida pelo A. em tempo de operar os seus 
efeitos. 
22ª Cabia ao Réu o ónus de prova de ausência de 
culpa da sua parte no não recebimento dessa mesma 
carta, sob pena de se considerar eficaz a referida 
comunicação. 
23ª A douta sentença violou assim, ou fez errada 
interpretação dos art.s 129º, 130.°, 131º e alínea a) 
do art. 387.° e art. 388.° do Código do Trabalho, art. 
224.°, 334.° e 227.° do Código Civil. 
24ª Revogando a douta sentença na parte que 
condenou a Ré, (…)”. 

* 
O A. contra-alegou concluindo no sentido da 
confirmação da sentença recorrida.  

* 
O Exmº. Sr Procurador Geral Adjunto emitiu douto 
parecer no sentido do não provimento do recurso.  
 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 

* 
 
II. Matéria de facto provada na 1ª instância[1]: 
 
1. O A. foi admitido ao serviço da R. em 1/06/05, 
mediante a celebração de um contrato de trabalho a 
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termo certo e por um prazo de 6 meses, com início em 
1/6/05 e termo a 30/11/05. 
2. Para trabalhar sob as suas ordens e instruções. 
3. E mediante retribuição constituída por salário 
mensal e subsídio de alimentação por cada dia de 
trabalho efectivamente prestado, bem como por férias, 
subsídio de férias e de Natal iguais, cada um e em 
cada ano, à retribuição de um mês. 
4. Teor do contrato de trabalho a termo junto a fls. 9 e 
ss dos autos, para o qual se remete e aqui se dá por 
reproduzido, constando do mesmo como motivo para a 
fixação de termo o seguinte: “O prazo estipulado 
fundamenta-se no acréscimo excepcional da actividade 
da Empresa ”. 
5. No aludido contrato ficou ainda consignado que o A. 
auferiria o salário mensal ilíquido de € 1.000,00 e que 
era contratado com a categoria profissional de Chefe 
de Agência. 
6. A retribuição mensal efectivamente combinada 
entre A. e R. foi de €1.250,00 líquidos. 
7. Tendo a R. procedido ao pagamento efectivo 
daquele montante nomeadamente em 30/06/05, 
27/7/05, 30/8/05. 
8. A R. processou esse pagamento mensal da seguinte 
forma: 
a) Integrou no talão de vencimento um vencimento 
mensal ilíquido de € 1.000,00 e um subsídio de 
alimentação mensal de € 116,55, a que correspondia 
um valor líquido mensal de € 880,83. 
b) Pagou a diferença entre o valor líquido de € 
1.250,00 e o valor líquido de €880,83 constante do 
talão de vencimento através do valor pecuniário de € 
369,17, titulado por “mapa de deslocações” mensal, 
sendo que aqueles valores somados (€880,83 + € 
369,17) perfazem € 1.250,00. 
9. Na agência referida, além do chefe, trabalhavam 
mais três pessoas, que exerciam funções de técnicos 
de turismo. 
10. A agência R. não pode funcionar sem alguém que 
a chefie e que exerça as funções cometidas ao A: 
organizar a agência, distribuir trabalho pelos 
funcionários, controlar, fiscalizar e apoiar a actividade 
destes, definir ao nível da agência a política comercial 
desta, contactar com clientes e reunir com estes, 
restabelecer a ligação da agência com a gerência da 
R., relatar à R. a actividade da agência e todas as 
ocorrências relevantes, colocar à decisão da R. as 
questões que pela sua dimensão ultrapassassem a 
margem de autonomia do A., velar pelo cumprimento 
dos procedimentos estabelecidos na R.. 
11. Por carta datada de 11/11/05, recebida pelo A. em 
16 do mesmo mês, a R. comunicou ao A.: 
- que o contrato de trabalho terminava em 30/11/05, 
data em que a R. prescindia dos serviços do A.; 
- que deveria iniciar o período de férias em 16/11/ e 
“até ao terminus do contrato”. 
12. A R. não fez preceder esta comunicação de 
processo disciplinar em que imputasse ao A. factos 
consubstanciadores de justa causa de despedimento, 
não lhe tendo designadamente, deduzido nota de 
culpa. 
13. Não imputou a R. ao A. quaisquer factos que 
considerasse representarem violação pelo A. de 
obrigações profissionais e que eventualmente 
integrassem justa causa de despedimento. 
14. A R. não pagou ao A. qualquer quantia a título de 
indemnização de antiguidade. 
15. Ou a título de prestações vincendas desde a data 
do despedimento. 
16. A facturação anual da R. ascende a € 
9.434.741,97. 
17. A R. tem uma rede de nove agências. 
18. Tendo ao seu serviço pelo menos trinta 
trabalhadores. 
19. O despedimento do A. vexou o A. e deixou-o com 
dificuldades económicas e inseguro quanto ao futuro e 
da sua família, sendo o vencimento o seu único 
rendimento. 

20. O A. devia elaborar mensalmente um mapa de 
deslocações efectuadas ao serviço da R., com 
indicação dos quilómetros percorridos, clientes 
contactados e despesas efectuadas. 
21. O A. foi contratado pelo prazo de seis meses 
porque em Junho de 2005 a R. previa um acréscimo 
excepcional de actividade da empresa, uma vez que 
era início do Verão, data associada a férias e a um 
acréscimo de actividade da R. e ainda porque a R. 
previa um acréscimo de actividade também porque o 
A. prometeu trazer muitos clientes novos, o que não 
se veio a verificar. 
22. Quando o A. saiu da R., esta não admitiu ninguém 
para o substituir. 
23. O A. assinou livremente o contrato de trabalho. 
24. A R. necessita de ter um chefe de agência no local. 
* 
Altera-se a redacção do nº 4, que passará a ser a 
seguinte: 
«4. Do teor do contrato de trabalho a termo junto a 
fls. 9 a 12 dos autos, consta como motivo para a 
fixação do termo o seguinte: “O prazo estipulado 
fundamenta-se no acréscimo excepcional da actividade 
da Empresa”.» 
 

* 
III. Do Direito: 
 
1. Nos termos do disposto nos artºs 684º nº 3 e 690º 
nºs 1 e 3 do CPC, aplicáveis ex vi do disposto nos 
artºs 1º nº 2 al. a) e 87º do CPT, as conclusões 
formuladas pelo recorrente delimitam o objecto do 
recurso. E, daí, que sejam as seguintes as questões a 
apreciar: 
 
a) Se o nº 6 dos factos provados deve ser eliminado; 
b) Do montante da retribuição da A. 
c) Da validade do contrato de trabalho a termo certo 
celebrado entre as partes; 
d) Do abuso de direito; 
 
2. Quanto à 1ª questão: 
Se o nº 6 dos factos provados deve ser eliminado 
 
Entende o recorrente que o nº 6 dos factos provados 
deve ser eliminado, quer por estar em contradição 
com o montante de €1.000.00 referida no contrato de 
trabalho, com o subsídio de alimentação que se refere 
no nº 3 da matéria de facto e com as despesas de 
deslocação. Acrescenta (cfr. nº 4 das conclusões, em 
conjugação com as alegações do recurso) que não foi 
feita prova testemunhal, como se reconhece na 
sentença, e que os documentos não comprovam esse 
facto. 
 
Existirá contradição de factos quando exista 
incompatibilidade entre eles, de tal modo que a 
existência de um anulará o outro. 
Ora, não existe contradição entre o facto de as partes 
terem, no contrato, declarado uma retribuição ilíquida 
e haverem, efectivamente, convencionado uma 
retribuição líquida superior à declarada e 
correspondente à que, na realidade, era paga ao A., 
como decorre dos nºs 7 e 8 dos factos provados. O 
que decorre de tal discrepância é que a retribuição 
declarada no contrato não corresponde à que terá 
sido, verbal e efectivamente, acordada. 
 
Questão diferente é a de eventual erro de julgamento 
do facto dado como assente no nº 6. 
Como decorre da fundamentação aduzida na decisão 
da matéria de facto provada, a Mmª Juíza deu como 
provado que a retribuição mensal efectivamente 
acordada entre as partes foi a de €1.250,00 (e não a 
de €1.000,00 declarada no contrato de trabalho 
escrito) a partir de prova documental e não já na 
testemunhal [2].  
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E a prova documental em que se baseou é, como se 
explicita na fundamentação da decisão da matéria de 
facto, a que consta: 
- dos documentos de fls. 13, 14 e 15, os quais se 
reportam a 3 extractos bancários, referentes aos 
meses de Junho, Julho e Agosto de 2005, de onde 
decorre que foi pago ao A., em cada um desses 
meses, a quantia (líquida) de 1.250,00, tal como aliás, 
veio a ficar consignado no nº 7 dos factos provados. 
- do documento de fls. 17 , que se reporta também a 
um extracto bancário, referente a Outubro de 2005, 
do qual resulta que foi pago ao A. a quantia de 
€1.875,00 (e que, como se refere em tal 
fundamentação, corresponde ao montante de 
1.250,00, acrescido do subsídio de Natal proporcional 
a seis meses calculado com base nesse montante de 
1.250,00). 
Desde logo, refira-se que, não obstante a Mmª Juíza 
se socorra, na fundamentação da decisão de facto, do 
documento de fls. 17, a verdade é que não deu, nos 
factos provados, como provado que, em Outubro de 
2005, a ré haja pago ao A. a mencionada quantia de 
€1.875,00 e, bem assim a que título terá sido feito 
esse pagamento.  
Por outro lado, os extractos bancários, embora juntos 
pela A. e não impugnados pela Ré, apesar de 
comprovarem o pagamento das quantias nele 
referidas, não comprovam, no entanto, a que título 
foram as mesmas pagas. 
Acresce referir que dos recibos de remunerações que, 
embora não assinados pela A., foram por ela juntos 
aos autos, não consta o pagamento da quantia de 
€1.250,00, mas sim, como se refere na al. a) do nº 7 
dos factos provados, a de €1.000,00 a título de 
retribuição e a de €116,55, a título de subsídio de 
alimentação (aliás, no nº 3 dos factos provados, foi 
dado como provado que a A. auferia subsídio de 
alimentação).  
Não nos parece, pois, que a prova documental – 
extractos bancários- a única em que se baseou a 1ª 
instância – sustente o facto dado como provado no nº 
6 da matéria de facto que, assim, se elimina. 
E, em consequência, impõe-se também alterar a 
redacção do nº 7, que passará a ter o seguinte teor: 
7. A Ré pagou à A. a quantia de €1.250,00 
nomeadamente em 30.06.05, 27.07.05 e 30.08.05.  
 
3. Da 2ª questão:  
Do montante da retribuição 
 
A sentença recorrida condenou a Ré a reconhecer que 
a retribuição mensal convencionada com o A. e que a 
ré efectivamente lhe pagou foi no montante liquido de 
€1.250,00. 
Da alteração da matéria de facto acima determinada, 
decorre, desde logo, que tal decisão, na parte em que 
condenou a Ré a reconhecer que a retribuição mensal 
convencionada foi a de €1.250,00 líquidos, deverá ser 
revogada. 
Impõe-se, no entanto, apurar qual a retribuição do 
Autor (questão esta que, aliás, irá relevar no âmbito 
das consequências da ilicitude do despedimento que 
adiante se apreciará). 
Da matéria de facto provada decorre que: 
- No contrato de trabalho escrito, ficou consignado que 
o A. auferia o salário mensal ilíquido de €1.000,00. (nº 
5)  
- O A. auferia uma retribuição constituída por salário 
mensal e subsídio de alimentação por cada dia de 
trabalho efectivamente prestado; (nº 3) 
- A ré, em Junho, Julho e Agosto de 2005 pagou ao A., 
em cada um desses meses, a quantia de €1.250,00 
(nº 7). 
- Nos recibos de remunerações constava, para além da 
quantia ilíquida de €1.000,00, a de €116,55 de 
subsídio de alimentação (nº 8, al. a). 
O A., na petição inicial, alegou apenas que, apesar de 
ter sido consignado no contrato de trabalho a 

retribuição de 1.000,00 €, a retribuição mensal 
efectivamente combinada foi a de €1.250,00, facto 
este que não se provou. 
Por sua vez, a Ré, na contestação, alegou que a 
retribuição do A. era a de €1.000,00 e que a quantia 
de €1.250,00 correspondia ao vencimento, subsídio de 
alimentação e provisão para deslocações que o A. 
efectuasse ao serviço da Ré.  
Considerando que, como consta dos nºs 3 e 8, al.a), 
dos factos provados, que o A. auferia subsídio de 
alimentação e que, nos recibos de remunerações era 
consignado, a esse título, a quantia de €116,55, 
afigura-se-nos poder concluir-se que este era o 
montante de tal subsídio. Aliás, nem o A., na petição 
inicial, refere que ao montante que aí alegava (de 
1.250,00) acrescesse outra quantia a título de subsídio 
de alimentação. 
Quanto à diferença a que se reporta a al. b) do nº 8 
dos factos provados, não foi feita prova da razão do 
seu pagamento; ou seja, nem o A. provou que, como 
alegara, correspondia à remuneração que teria sido 
efectivamente acordada, nem a Ré provou que se 
destinasse a compensar o A. de despesas de 
deslocação. 
A questão deverá, pois, ser resolvida com recurso às 
regras de repartição do ónus da prova. 
Se, em princípio, a quem alega o direito compete o 
ónus da prova dos factos dele constitutivos (art. 342º, 
nº 1, do Cód. Civil), a verdade é que quem tem a seu 
favor presunção legal escusa de provar o facto que a 
ele conduz, competindo ao onerado com a presunção a 
prova em contrário (arts. 350º do Cód. Civil). 
Ora, consagrando o art. 249º, nº 3, do Cód. Trabalho 
a presunção legal de que constitui retribuição toda e 
qualquer prestação do empregador ao trabalhador, 
competia à Ré o ónus da prova de que a parte da 
quantia de 1.250,00 que excedia o vencimento e 
subsídio de alimentação se destinava, tal como alegou, 
ao pagamento ou provisão para despesas de 
deslocação do A., prova essa que, no entanto, não fez.  
Entendemos, assim, que, com excepção do subsídio de 
alimentação de €116,55, a restante quantia auferida 
mensalmente pelo A., no montante de 1.133,45 
(1.250,00 – 116,55), constituía retribuição. Importa, 
no entanto, esclarecer que tal montante não poderá 
deixar de ser considerado como sendo ilíquido. Com 
efeito, a retribuição está, por imperativo legal, sujeita 
a descontos legais para a Segurança Social e para o 
fisco, mostrando-se nulos eventuais acordos com vista 
ao não pagamento de tais encargos – arts. 280º do 
Cód. Civil e 1º do DL 824/76, de 13.11, nos termos do 
qual são nulas as cláusulas que transfiram o 
pagamento de impostos ou de quaisquer outros 
encargos dos contribuintes para as entidades a quem 
prestem actividade. 
 
4. Da 3ª questão: 
Da validade do contrato de trabalho a termo certo 
celebrado entre as partes; 
 
Insiste a Ré, ora Recorrente, na tese da validade da 
contratação a termo do A. Porém, sem razão alguma. 
Tendo o contrato sido celebrado em 01.06.05, ao caso 
é aplicável o Código do Trabalho (CT), entrado em 
vigor aos 01.12.03. 
Como é sabido, a contratação a termo, no nosso 
ordenamento jurídico, tem natureza excepcional 
(como aliás já o tinha no âmbito do DL 64-A/89, de 
27.02), apenas sendo admissível desde que, 
cumulativamente, se verifiquem dois requisitos, a 
saber:  
- O primeiro, de natureza formal, nos termos do qual, 
e de harmonia com o Cód. Trabalho, terá de ser 
celebrado por escrito, dele devendo constar as 
indicações referidas no artº 131º, nº 1, entre as quais, 
no que ora poderá interessar, a indicação do termo 
estipulado e do respectivo motivo justificativo com 
menção expressa dos factos que o integram, devendo 
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estabelecer-se a relação entre a justificação invocada 
e o termo estipulado – cfr. nºs 1, al. e), e 3, desse art. 
131º, formalidade esta já importada, em termos 
substancialmente idênticos, da pretérita legislação. 
(cfr. al. e) do nº 1 do artº 42º e artº 3º da L. 38/96, 
de 31.8, com a redacção dada pelo artº 3º da L. 
18/01, de 3.7.). 
- O segundo, de natureza material, nos termos do qual 
apenas é admissível a sua celebração para a satisfação 
de necessidades temporárias da empresa e pelo 
período estritamente necessário à satisfação dessas 
necessidades (art. 129º, nº 1, do CT), apontando o nº 
2 desse preceito situações susceptíveis de se 
enquadrarem em necessidades temporárias 
justificativas do recurso à contratação a termo. 
Por sua vez, dispõe o nº 4 do art. 131º do CT, no que 
ora importa, que se considera sem termo o contrato 
em que se omitam ou sejam insuficientes as 
referências exigidas na al. e) do nº 1. 
Acrescente-se que, conforme orientação 
jurisprudencial uniforme, a necessidade de 
fundamentação do motivo justificativo da celebração 
do contrato de trabalho a termo constitui formalidade 
de natureza ad substanciam, formalidade esta que 
bem se compreende considerando a ratio que a ela 
preside – permitir, seja ao trabalhador, seja ao 
tribunal, sindicar das razões invocadas pela 
empregadora para justificar a contratação a termo – e 
da qual decorre que: 
(a) qualquer contrato a termo em que, nele e por 
escrito, não seja mencionado o motivo que o justifica 
nos termos prescritos na lei, é considerado sem termo, 
sendo absolutamente irrelevantes os fundamentos que 
a entidade empregadora possa vir a invocar na acção 
judicial , assim como irrelevante é que, do ponto de 
vista material, pudesse ocorrer justificação bastante 
para a contratação a termo; 
(b) apenas o motivo justificativo invocado no contrato, 
e só ele, poderá ser considerado, sendo 
absolutamente irrelevante que, caso ele não se prove, 
outro possa ou pudesse existir e que, 
substantivamente, justificasse a contratação; ainda 
que assim fosse, não se poderia igualmente a ele 
atender, havendo então que concluir-se pela 
inexistência do fundamento que consta do contrato, 
com a consequente conversão do contrato a termo em 
sem termo. 
 
Acresce dizer que ao empregador cabe o ónus da 
prova dos factos e circunstâncias que fundamentam a 
celebração do contrato a termo – artº 41º nº 4 do DL 
64-A/89, de 27.2, na redacção introduzida pela L. 
18/01, de 3.7. e 130º nº 1 do CT. 
 
3.1. Feitas tais considerações, apreciamos o caso 
concreto. 
Neste, está desde logo em causa a validade formal da 
contratação a termo, tendo o A. alegado na petição 
inicial, o que foi acolhido na sentença recorrida, que a 
justificação invocada não dava cabal cumprimento ao 
disposto no art. 131º, nºs 1, al. e) e 3, do CT. 
E bem decidiu o Tribunal a quo, pois que do contrato 
apenas consta uma referência absolutamente vaga e 
genérica à motivação da contratação, a qual é 
justificada, tão-só, no «acréscimo excepcional da 
actividade da empresa» que, assim, se limita a 
reproduzir a terminologia legal, não se referenciando, 
em concreto, qualquer facto que consubstancie ou de 
que resulte o invocado acréscimo excepcional da 
actividade. 
O nº 3 do citado art. 131º é absolutamente inequívoco 
no sentido da necessidade de invocação, no contrato, 
dos concretos factos que justificam a aposição do 
termo, assim como o é o seu nº 4 quanto à 
consequência da omissão ou insuficiência da 
justificação apresentada, qual seja a de se considerar 
o contrato como tendo sido celebrado sem termo. 

Assim sendo, e tratando-se, como se trata, de 
formalidade ad substantiam, é totalmente irrelevante 
o que a Ré alega na contestação para justificar a 
contratação ainda que, porventura, se pudesse, do 
ponto de vista substancial, justificar a contratação a 
termo. Para que a motivação invocada judicialmente 
para justificar a contratação pudesse ser atendida, a 
Ré teria tido que, no contrato, integrar o conceito de 
acréscimo excepcional da actividade da empresa com 
os factos concretos que permitissem concluir nesse 
sentido, mostrando-se irrelevante tudo quanto, na 
contestação e/ou no recurso, alega nesse sentido. 
 
Assim, bem decidiu a sentença recorrida ao entender 
que o contrato a termo celebrado entre as partes 
deverá ser considerado como sem termo, 
improcedendo tudo quanto, em contrário, é alegado 
pela Recorrente cuja interpretação da lei atenta, aliás 
frontalmente, contra quer a sua letra, quer o seu 
espírito. 
 
5. Da 4ª questão 
Do abuso de direito; 
 
Ainda que de forma vaga e genérica, a Ré invoca 
ainda o abuso de direito. 
Esta questão não foi suscitada na contestação. No 
entanto, sendo o abuso de direito de conhecimento 
oficioso, nada obsta a que possa o tribunal dele tomar 
conhecimento. 
Mas, também quanto a este aspecto, não assiste razão 
à Recorrente. 
O abuso de direito pressupõe a existência do direito; 
só que o seu exercício, porque excedendo os limites 
impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim 
social ou económico desse direito, é considerado 
ilegítimo (cfr. art. 334º do Cód. Civil). 
A lei é absolutamente clara quanto à exigência dos 
requisitos formais, de natureza ad substantiam, acima 
apontados, bem como quanto às suas consequências. 
O contrato celebrado entre as partes não dá, do ponto 
de vista formal, cumprimento à imposição legal de 
indicação dos concretos motivos que integram a 
justificação nele apresentada, limitando-se o A., na 
acção, a retirar as consequências legais de tal facto, 
não se descortinando que isso atente, muito menos 
manifestamente, contra os limites impostos pela boa-
fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou 
económico do direito. Nem da matéria de facto 
provada consta qualquer facto consubstanciador de 
excesso de exercício do direito, como tal não se 
podendo considerar a circunstância de o A. ter 
assinado livremente o contrato. Tal significa, apenas, 
que não foi coagido a assiná-lo, mas não já que não 
possa impugnar judicialmente a validade formal da 
sua celebração. 
Acrescente-se que da factualidade provada não consta 
qualquer facto que permita concluir-se no sentido de 
que a preterição do mencionado requisito formal 
resulte de comportamento a imputável ao A. 
Improcedem, assim e também nesta parte, as 
conclusões do recurso. 
 
6. Devendo o contrato de trabalho ser considerado 
como sem termo, a comunicação, pela Ré, da sua 
caducidade, consubstancia um despedimento ilícito por 
inexistência de justa causa e de prévio processo 
disciplinar. 
As consequências da ilicitude do despedimento são as 
fixadas na decisão condenatória recorrida, à excepção 
da indemnização de antiguidade que deverá ter em 
atenção, apenas, a retribuição base (art. 439º, nº 1, 
do CT), e não já o montante global de €1.250,00 que, 
como se viu a propósito da 1ª questão, inclui a quantia 
de €116,55 relativa ao subsídio de alimentação. 
Assim, e tendo por base a retribuição mensal de 
€1.133,45, deverá tal indemnização ser fixada em 
€3.400,35. 
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Por fim, no que se reporta às retribuições intercalares, 
desde 20.01.06 até à data do trânsito em julgado da 
sentença, no montante mensal de €1.250,00, em que 
a Ré foi condenada na sentença recorrida[3], há que 
esclarecer que tal montante (que inclui a retribuição e 
o subsídio de refeição), não poderá, como acima 
referido, deixar de ser considerado como reportando-
se a valor ilíquido.  

* 
IV. Decisão: 
 
Em face do exposto, acorda-se em conceder parcial 
provimento ao recurso e, em consequência, 
revogando-se, na parte correspondente, a sentença 
recorrida, decide-se condenar a Ré, C………., Ldª: 
- A reconhecer que a retribuição mensal (ilíquida) do 
A. era a de €1.133,45, acrescida da quantia de 
€116,55 de subsídio de alimentação; 
- A pagar ao A., B………., a quantia de €3.400,35 a 
título de indemnização de antiguidade. 
No mais, confirma-se a sentença recorrida, apenas 
com o esclarecimento de que a condenação da Ré no 
pagamento, a título de retribuições intercalares, da 
quantia mensal de €1.250,00 inclui a de €116,55 de 
subsídio de alimentação e reporta-se a valores 
ilíquidos. 
 
Custas do recurso pela Ré, atenta a irrelevância do 
decaimento do A. 
 
Custas pela Recorrente. 
 
Porto, 29.09.08 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto Mayor de 
Carvalho 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
Maria Fernanda Pereira Soares  
 
____________________ 
[1] A numeração é da nossa autoria. 
[2] Na fundamentação refere-se, para além do mais, 
que «Quanto ao valor da retribuição mensal do A., 
nenhuma testemunha ouvida soube informar 
cabalmente o Tribunal sobre o seu montante, razão 
pela qual o Tribunal se teve que socorrer da análise 
cuidada dos documentos juntos. (…)». 
[3] A sentença não especifica ou esclarece se se trata 
de montante líquido ou ilíquido. 
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Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
I 

B………. instaurou no Tribunal do Trabalho de 
Matosinhos acção de impugnação de despedimento 
contra C………., S.A., pedindo a condenação da Ré a) a 
reconhecer a ilicitude do despedimento da Autora, e 
em consequência, reintegrá-la ou então, se por tal 
optar, a pagar-lhe a indemnização por antiguidade no 
valor de € 8.474,25 acrescida de juros vencidos e 
vincendos; b) a pagar à Autora a quantia de € 
3.596,01 a título de créditos laborais vencidos, 
acrescida dos juros à taxa legal; c) a pagar-lhe as 
remunerações vencidas e vincendas até sentença 
final; d) a pagar à Autora os danos patrimoniais 
decorrentes do despedimento e ainda não liquidados e 

ainda uma indemnização compensatória de danos não 
patrimoniais no valor de € 20.000,00. 
Alega a Autora que desde 15 de Setembro de 2001 e 
até 13.11.2006 sempre exerceu, ininterruptamente, 
funções sob as ordens e direcção da Ré ou de 
empresas do grupo C………., S.A., sendo certo que 
após a instauração de processo disciplinar a sua 
entidade patronal despediu-a invocando justa causa. 
Contudo, a acção disciplinar movida contra ela 
encontrava-se caducada na data em que recebeu a 
nota de culpa e também verifica-se a caducidade de 
aplicação da sanção disciplinar. Alega ainda a Autora a 
nulidade do procedimento disciplinar e a ilicitude do 
seu despedimento. 
A Ré contestou defendendo a validade do processo 
disciplinar e a existência de justa causa para despedir 
a Autora concluindo pela improcedência da acção.  
Na audiência preliminar o Mmo. Juiz a quo proferiu 
despacho saneador onde conheceu da “nulidade do 
processo disciplinar”, julgando a mesma não verificada 
e relegou para decisão final o conhecimento da 
“caducidade da acção disciplinar” e da “caducidade de 
aplicação da sanção disciplinar”. Consignou, de 
seguida, os factos assentes e elaborou a base 
instrutória.  
Procedeu-se a julgamento com gravação da prova, 
respondeu-se aos quesitos e foi proferida sentença a) 
a julgar improcedentes as “excepções de caducidade 
do procedimento disciplinar” e de “caducidade do 
direito à aplicação de sanção disciplinar”; b) a concluir 
pela licitude do despedimento; c) a julgar a acção 
totalmente improcedente absolvendo-se a Ré dos 
pedidos.  
A Autora veio recorrer pedindo a revogação da 
sentença e a sua substituição por acórdão que julgue a 
acção procedente, concluindo nos seguintes termos:  
1. A sentença recorrida não fez um correcto exame 
crítico das provas, pois considerou que o procedimento 
disciplinar não enfermava de caducidade por decurso 
do prazo de 60 dias estabelecido no nº1 do art.372º 
do Código do Trabalho. 
2. Os superiores hierárquicos da Autora tiveram 
conhecimento da infracção logo que começou o 
inquérito desenvolvido a 7.3.2006, data em que a 
Direcção de Auditoria e Inspecção da Ré iniciou tal 
processo de inquérito, dado que só o Conselho 
Delegado de Pessoal e Assuntos Administrativos 
(CPDA) tinha competência disciplinar e para instaurar 
inquéritos. 
3. Tendo em conta os factos constantes de 38 e 
documentos nºs. 2 e 3 juntos com a contestação e 
ainda os depoimentos transcritos das testemunhas 
D………. e E………., tais meios probatórios impunham 
um julgamento com sentido diferente, considerando 
provada a alegada caducidade do procedimento 
disciplinar. 
4. A sentença recorrida violou, assim, os arts. 659º 
nº3 e 712º nº1 als.a) e b) do C.P.C., ao não levar em 
conta tais elementos de prova no exame crítico da 
prova, e também o disposto no art. 372º nº1 do 
Código do Trabalho. 
5. A sentença recorrida também fez uma incorrecta 
aplicação do direito quando, perante a alegação da 
caducidade de aplicação da sanção disciplinar, optou 
por se reger pelas cláusulas 9ª e 10ª do AE, ao invés 
de aplicar os arts. 414º nº3 e 415º nº1 do Código do 
Trabalho. 
6. A diferença entre a aplicação dos regimes em 
confronto, altera o prazo de caducidade do direito de 
aplicação da sanção em mais de 21 dias, prejudicando 
em concreto e em abstracto a posição da Ré. 
7. Perante tal conflito de normas a decisão, segundo o 
art.4º do Código do Trabalho, deveria ter optado pelas 
normas deste último diploma, não só por uma questão 
de hierarquia de fontes de direito, mas também pela 
solução mais favorável para o trabalhador. 
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8. Ao não decidir assim a sentença violou o disposto 
nos arts.4º, 414º nº3 e 415º do Código do Trabalho e 
também, por errada interpretação, o art.9º do C. Civil. 
9. A Ré não cumpriu, como lhe competia, o ónus da 
prova dos factos concretos reveladores da falta de 
suporte para a manutenção da relação laboral. 
10. Como se impugna a decisão proferida sobre a 
matéria de facto, o facto que se considera 
incorrectamente julgado é a matéria constante do 
ponto 26. 
11. Os meios probatórios que impõem uma decisão 
diferente são os depoimentos das testemunhas F………. 
e D………. . 
12. Não sendo legítimo justificar um despedimento 
com conclusões de direito não apoiadas ou 
fundamentadas em factos. 
13. Pelo que não provando a Ré a existência de justa 
causa deverá ser considerado ilícito o despedimento. 
14. Violando, assim, a sentença recorrida o disposto 
nos arts. 659º nº3, 712º nºs. 1 als. a) e b) e 490º 
nº1, todos do C.P.C., ao não levar em conta tais 
depoimentos, ou a inexistência de outros, ao não levar 
em conta tais elementos de prova no exame crítico da 
prova. 
15. Como viola os arts. 396º nº1 e 429º al.b) do 
Código do Trabalho ao não declarar a ilicitude do 
despedimento. 
16. A sentença recorrida fez igualmente uma 
incorrecta aplicação da lei, ao não condenar a Ré no 
pagamento dos valores peticionados a título de 
subsídio de refeição durante o período de suspensão 
preventiva. 
17. A Autora foi suspensa por determinação expressa 
da Ré. 
18. O subsídio de refeição, em conjugação do o art. 
417º do C. do Trabalho, não integra o conceito normal 
de prestação efectiva de trabalho relacionado com a 
assiduidade do trabalhador. 
19. Mas mesmo que assim não se entenda, sempre 
seria devida tal quantia que, no caso concreto da 
Autora, excede o máximo legal de subsídio de refeição 
para efeitos de tributação, porque claramente 
considerado retribuição. 
20. E também em sede de defesa do princípio do 
tratamento mais favorável, não poderia ter a decisão 
aplicado a clª63ª do AE, condicionando o pagamento 
do subsídio de refeição a efectiva prestação de 
trabalho. 
21. Houve, assim, clara violação dos arts.4º, 260º e 
417º do Código do Trabalho. 
A Ré contra alegou pugnado pela manutenção da 
decisão recorrida. 
O Exmo. Procurador-Geral Adjunto junto desta Relação 
emitiu parecer no sentido de a) o recurso ser rejeitado 
no que respeita à alteração da decisão sobre a matéria 
de facto; b) a apelação improceder. 
Admitido o recurso e corridos os vistos, o processo foi 
inscrito em tabela e adiado por falta de vencimento. 
Cumpre decidir. 

* * * 
II 

Matéria dada como provada pelo Tribunal a quo. 
1. A Ré é uma sociedade anónima que tem por objecto 
o exercício da actividade bancária com a possibilidade 
de praticar todas as actividades bancárias e 
financeiras permitidas por lei. 
2. A Autora foi admitida ao serviço da Ré em 
1.7.2001, sob a égide de um contrato a termo certo, 
para trabalhar sob as suas ordens, direcção e 
orientação, mediante retribuição mensal, para exercer 
as funções de Administrativa (Caixa), conforme 
documento constante de fls.31 cujo teor se dá aqui 
por reproduzido. 
3. Aquando da caducidade do mesmo contrato, 
15.9.2001, a Autora foi frequentar um curso de 
formação numa entidade que, à data, fazia parte do 
grupo da C………., S.A., o G………., S.A., que iniciou o 
seu período de actividade institucional a 1.1.2002. 

4. Após o período de formação, que decorreu em 
Lisboa, na agência da C………., S.A. da ………., a Autora 
iniciou funções como administrativa nas instalações do 
G………., S.A., balcão de ………., em 1.1.2002, sob a 
égide de um contrato a termo certo, de 1.1.2002 a 30 
do mesmo ano. 
5. A 21.6.2002, Autora e o G………., S.A., firmaram um 
contrato individual de trabalho, passando a Autora a 
integrar os quadros desta entidade, com efeitos a 
partir de 1.7.2002, conforme documento constante de 
fls.32 a 34 cujo teor se dá aqui por reproduzido. 
6. A 1.9.2003, mercê de uma reestruturação do grupo 
C………., S.A., a Autora, o G………., S.A. e a Ré 
celebraram um contrato de cedência daquela, 
passando a Autora a exercer as funções de 
administrativa para a C………., S.A., conforme 
documento constante de fls. 35 e 36 cujo teor se dá 
aqui por reproduzido. 
7. Exercendo a Autora as funções de caixa no balcão 
da C………., S.A. sito na ………., em Matosinhos, 
denominado balcão de ………. . 
8. Em Maio de 2004, ainda em vigor o contrato de 
cedência acima referido, o G………., S.A., foi extinto, 
ocorrendo um processo de fusão com a C………., S.A., 
ora Ré. 
9. No âmbito dessa fusão, a Autora é integrada nos 
quadros da Ré, com a mesma categoria de 
administrativa (nível 5 A da tabela), com a contagem 
do tempo de serviço anteriormente prestado e 
exercendo as suas funções no local de trabalho onde 
já se encontrava – agência ………., conforme 
documentos constantes de fls.37 a 41. 
10. À data da cessação do contrato entre Autora e Ré, 
aquela auferia uma remuneração mensal de € 
1.085,50, sendo € 949,50 a título de retribuição base 
e € 136,00 a título de abono para falhas, recebendo, 
ainda, um subsídio de alimentação diário no montante 
de € 9.80. 
11. Às relações de trabalho subordinado da Ré com a 
Autora aplica-se o Acordo de Empresa outorgado pelo 
H………., do qual a Autora é associada – e a C………., 
S.A.. 
12. A Autora trabalhou ao serviço da Ré e de 
empresas do grupo mais de cinco anos. 
13. Há mais de 3 anos que a Autora fazia parte da 
equipa do mesmo balcão. 
14. Além de exercer funções de “front office” ou caixa, 
a Autora exercia também funções de retaguarda, 
como sejam a análise de mapas rejeitados, devolução 
de cheques, quer em conjunto com a sub-gerente do 
balcão, quer quando esta não se encontrava presente. 
15. Ao mesmo tempo, a Autora exercia, há mais de 
dois anos, as funções de claviculária, isto é, 
responsável pelo cofre do balcão. 
16. Em 24.2.2006, na sequência de uma conferência 
ao saldo do cofre, a gerência da agência de ………. 
detectou a falta de uma saqueta de 100 moedas de € 
2,00, no total de € 200,00, a qual, constando dos 
registos contabilísticos auxiliares, não foi encontrada 
fisicamente nas existências em cofre. 
17. A Autora, que desempenhava cumulativamente as 
funções de “front office” e claviculária, encontrava-se 
ausente, por motivo de férias, pelo que a gerência, 
naquele dia, não conferiu fisicamente o saldo da sua 
“caixa”, tendo-o validado pelo montante de € 
7.794,54, isto é, pelo valor de fecho do dia anterior, 
ficando na expectativa de que a saqueta de moedas (€ 
200,00) pudesse estar no baú da mesma empregada. 
18. Em 27.2.2006. logo de manhã, antes da abertura 
ao público, a sub-gerente F………. conferiu o baú da 
Autora, tendo por base os valores do fecho de “caixa” 
de 23.2.2006, na presença desta, tendo apurado uma 
divergência, para menos, no montante global de € 
3.558,15, entre o registo contabilístico (fecho de 
“caixa”) e as existências físicas encontradas no mesmo 
baú. 
19. Confrontada com as divergências apuradas (falta 
de uma saqueta de moedas de € 2,00, no montante de 
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€ 200,00, no saldo do cofre, e a divergência de € 
3.558,15, para menos, verificada no saldo da sua 
“caixa”), a Autora informou que, em relação à saqueta 
de € 200,00, a divergência estaria relacionada 
porventura, com a preparação de uma transferência 
de fundos para a tesouraria central, em 23.2.2006, 
uma vez que, faltando-lhe, exactamente, uma saqueta 
daquele tipo de moedas, pediu ao I………. que lhe 
fizesse a troca directa de moedas por notas. 
20. Perante tais justificações e como não fosse 
oportuno analisar, de imediato, a situação, a sub-
gerente deu-lhe indicações para abrir a “caixa” e 
atender clientes, sendo que, no final do dia, seria 
esclarecida a ocorrência, com detalhe, e apuradas as 
razões para tais diferenças. 
21. No final do dia (27.2.2006), a sub-gerente 
conferiu, novamente, a “caixa” da Autora, tendo 
apurado uma diferença, para menos, de € 2.289,00, 
em vez dos € 3.558,15, do início do dia, pelo que, não 
tendo aquela empregada adiantado razões para a nova 
diferença (€ 2.289,00), foi contabilizada na rubrica de 
“falhas de caixa”. 
22. Os montantes certificados pela Autor no fecho da 
sua “caixa” em 23.2.2006, e os encontrados, 
fisicamente, na lata/baú, em 27.2.2006, pela sub-
gerente, foram, por espécie, os seguintes:  
 

Espéc. 

Montantes 
certificados 

p/ 
empregada 
no fecho de 
2006.02.23 

Montantes 
apurados p/ 

Subgerente na 
conferência 
"caixa" em 
2006.02.27 

(início do dia) 

Difer. apurad. 
entre "fecho 

caixa" 
certificado e 

os valores 
encontrados 

no baú 

Abertura de 
"caixa" em 
2006.02.27 

Fecho de 
"caixa" em 
2006.02.27 

            

50 50 0 -50 0 450 

20 760 1.080,00 320 1.080,00 380 

10 80 160 80 160 270 

5 20 20 0 20 25 

2 4.712,00 1.308,00 -3.404,00 1.308,00 4 

1 1.612,00 1.079,00 -533 1.079,00 51 

0,5 76 106 30 106 0 

0,2 437,4 437,2 -0,2 437,2 15 

0,1 43,2 42,2 -1 42,2 0 

0,05 3,6 3,65 0,05 3,65 0,5 

0,02 0,34 0,34 0 0,34 0,2 

0,01         0,8 

            

TOTAIS 7.794,54 4.236,39 -3.558,15 4.236,39 1.196,50 

 
 
 
23. Para conseguir tal desiderato, a Autora tinha uma 
de duas possibilidades: - ou procedia de acordo com 
as normas e procedimentos instituídos, efectuando a 
“saída para caixa” de acordo com os montantes que 
existiam, fisicamente, na sua lata/baú, e 
contabilizando a diferença, para menos, na rubrica de 
“falhas de caixa”, a qual, em 23.2.2006, era de € 
3.558,15; - ou desprezava a divergência entre o saldo 
do terminal (calculado pelo sistema de forma 
automática) e o da “caixa” (valores físicos), compondo 
estes por forma a que o seu montante global 
coincidisse com o saldo do terminal. 
24. A Autora optou pela segunda possibilidade, ou 
seja, apercebendo-se da divergência, para menos, 
entre as existências físicas da sua “caixa” e o saldo do 

terminal, tratou de fazer a “saída para caixa”, cujos 
montantes, na maioria das espécies, não tinham 
correspondência com as existências físicas na sua 
lata/baú. 
25. O objectivo final da Autora foi o de poder fechar 
informaticamente a sua caixa. 
26. A Autora ocultou essa situação ao órgão de 
gerência. 
27. A diferença entre a “falha” detectada no início e no 
fim do dia 27.2.2006, no montante de € 1.269,15, 
corresponde a dinheiro que a Autora colocou na sua 
“caixa”, directamente, sem qualquer documentação de 
suporte e sem conhecimento da gerência. 
28. Em 21.3.2006, a Autora procedeu à regularização 
da “falha de caixa”. 
29. Por decisão da gerência, datada de fins de 
Dezembro /2005, foi determinado que cada operador 
de “front office” procedesse, rapidamente, à contagem 
dos depósitos de moedas por conferir na casa-forte 
que se encontrassem a afectar as suas “caixas”. 
30. Em finais de Janeiro de 2006 a Autora regularizou 
a conferência dos depósitos de moedas pendentes na 
sua “caixa” desde Outubro/Novembro de 2005. 
31. A 12.6.2006, a Autora recebeu uma nota de culpa 
datada de 8.6.2006, conforme documentos constantes 
de fls. 257 a 264 do processo disciplinar apenso por 
linha. 
32. A Autora respondeu à nota de culpa, conforme 
documentos constantes de fls. 273 a 284 do processo 
disciplinar apenso por linha. 
33. A Ré despediu a Autora com procedência de 
processo disciplinar e com a alegação de justa causa, 
conforme processo disciplinar apenso por linha. 
34. O relatório final foi concluído em 28.9.2006, tendo 
sido entregue cópia integral do processo disciplinar à 
comissão de trabalhadores em 29.9.2006, a qual se 
pronunciou por carta de 9.10.2006, tendo a decisão de 
despedimento sido proferida pelo Conselho de 
Administração em 25.10.2006, decisão essa notificada 
à Autora por carta de 8.11.2006, a qual foi 
recepcionada em 10.11.2006, conforme documentos 
constantes de fls. 296, 316, 317, 321, 322 e 332 do 
processo disciplinar apenso por linha. 
35. O Conselho de Administração da Ré delegou a 
competência disciplinar no Conselho Delegado de 
Pessoal e Assuntos Administrativos (CDPA). 
36. O CDPA, único órgão que exerce o poder 
disciplinar na Ré, teve conhecimento da prática da 
infracção disciplinar praticada pela Autora na sua 
reunião de 23.5.2006. 
37. A última inquirição de testemunhas no processo 
disciplinar ocorreu em 16.8.2006. 
38. A Direcção de Auditoria e Inspecção da C………, 
S.A. conhecia a infracção e a presumível autora da 
mesma, pelo menos, desde 7.3.2006, data em que se 
iniciaram, formalmente, investigações sobre a 
possibilidade de a Autora ter cometido a infracção pela 
qual foi acusada. 
39. Após a comunicação da decisão disciplinar a 
Autora recebeu a quantia ilíquida de € 3.283, 90, 
conforme documento constante de fls. 44. 
40. Durante todo o período de suspensão preventiva, 
8.6.2006 a 10.11.2006, a Ré não efectuou o 
pagamento do subsídio de alimentação à Autora. 
41. Na qualidade de funcionária da Ré, a Autora tinha, 
contratualizados, dois empréstimos bancários, 
conforme documentos constantes de fls. 69 e 70, um 
dos quais (o de fls. 69) tinha condições especiais por 
se tratar de funcionário. 
42. Tais empréstimos mantêm-se, tendo a Autora 
perdido as condições especiais em virtude do 
despedimento, passando a Autora a pagar prestações 
mais elevadas no crédito à habitação (o de fls.69). 
43. Por ter ocorrido o despedimento, a Ré fez vencer o 
remanescente num terceiro crédito que a Autora 
detinha. 
44. A Autora, durante o período de suspensão, 
descobriu que se encontrava grávida. 
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45. Após o despedimento, e devido a este, deixou de 
ter a competente assistência médica, tendo de 
efectuar todas as despesas por inteiro. 
46. Até à propositura da acção despendeu € 462,50, 
que, se não tivesse ocorrido o despedimento, não teria 
suportado. 
47. Era propósito da Autora fazer toda a sua carreira 
profissional na Ré. 
48. A Autora foi ajudada pelos pais. 
49. Na sequência da suspensão preventiva, a Autora 
deixou de ter vontade de sair de casa. 
50. Muitas vezes a Autora não tinha força anímica 
sequer para sair da cama. 
51. Os serviços de inspecção da Ré efectuaram 
pesquisas de contas sediadas na Ré de familiares da 
Autora. 
52. A suspensão e o processo disciplinar causaram 
desgostos, ansiedade e angústia à Autora, que de 
reflectiram na sua vida familiar.  
Conforme assinalado a itálico, o Tribunal a quo deu 
por reproduzidos determinados documentos, 
remetendo para o teor dos mesmos. Ora, como 
sabemos, os documentos não são factos mas simples 
meios de prova de factos alegados e nem tudo que 
consta dos documentos interessam à decisão da 
causa. Por isso, e ao abrigo do disposto no art.646º 
nº4 do C. Processo Civil dá-se por não escrito a 
expressão “cujo teor se dá aqui por reproduzido” 
contida nos nºs. 2,5,6 da matéria provada. E ao abrigo 
da mesma disposição legal dá-se por não escrito o que 
consta do nº11 da matéria de facto por constituir 
apenas matéria de direito. 

* * * 
III 

Questões a apreciar. 
1. Da alteração da decisão sobre a matéria de facto. 
2. Da caducidade do procedimento disciplinar. 
3. Da caducidade de aplicação da sanção disciplinar. 
4. Da inexistência de justa causa. 
5. Do direito ao subsídio de refeição durante o período 
de suspensão preventiva. 

* * * 
IV 

Da alteração da decisão sobre a matéria de facto. 
Quer a Ré quer o Exmo. Procurador-Geral Adjunto 
levantaram a questão da rejeição do recurso nesta 
parte por a Autora não ter dado cumprimento ao 
disposto no art. 690º-A nº1 al.a) do C.P.Civil. 
Quanto à matéria constante do nº26 da factualidade 
assente podemos desde já avançar que a Autor deu 
cumprimento integral ao disposto no art.690º-A do 
C.P.C. Já no que respeita à questão do conhecimento 
da infracção por parte da Ré a Autora não foi tão 
concreta. No entanto, defendemos que da leitura das 
conclusões das alegações de recurso por ela 
apresentadas resulta que o que ela pretende é 
impugnar a matéria constante do nº38 dos factos 
dados como assentes.  
Por isso, entende-se que a Autora cumpriu, ainda que 
de modo imperfeito, o seu dever de indicar a matéria 
que considera incorrectamente julgada. 
Posto isto avancemos. 
A. A matéria constante do nº38. 
No quesito 18 (o qual corresponde ao alegado no 
art.47º da petição) pergunta-se: “A Ré conhecia a 
infracção e a presumível autora da mesma, pelo 
menos, desde 7.3.2006, data em que se iniciaram, 
formalmente, investigações sobre a possibilidade de a 
Autora ter, além de cometido a infracção pela qual foi 
acusada, de alguma forma se apropriado dos valores 
de diferença e caixa?”. O Tribunal a quo respondeu 
“Provado apenas que a Direcção de Auditoria e 
Inspecção da C………., S.A. conhecia a infracção e a 
presumível autora da mesma, pelo menos, desde 
7.3.2006, data em que se iniciaram, formalmente, 
investigações sobre a possibilidade de a Autora ter 
cometido a infracção pela qual foi acusada”. 

Sendo a Ré uma instituição bancária que possui 
diversas agências e balcões espalhados pelo país, a 
mesma tem a representá-la vários órgãos, numa 
cadeia hierárquica devidamente organizada. E se 
assim é, não basta dizer-se que “a Ré conhecia a 
infracção” (…), pois tal afirmação, no caso concreto, 
constitui apenas uma conclusão e nada mais. Na 
verdade, importava que a Autora tivesse alegado que 
o seu superior hierárquico e com competência para 
instaurar processo disciplinar, teve conhecimento dos 
factos no dia…. 
E tanto assim é, que o Tribunal a quo acabou por dar 
resposta “explicativa” ao quesito 18 tendo em conta 
igualmente as respostas dadas aos quesitos 1 e 2 
(nºs. 35 e 36 da matéria provada) e que a Autora não 
impugnou. 
Em suma: a pretensão da Autora – resposta 
totalmente afirmativa ao quesito 18 – terá de 
improceder na medida em que a mesma constitui 
apenas uma conclusão a retirar de factos que a 
apelante não alegou como já se deixou dito atrás. 
B. A matéria constante do nº26. 
A apelante defende que a matéria em análise deve ser 
dada como não provada atento o depoimento das 
testemunhas F………. e D………. . Analisemos então. 
A referida matéria é a resposta positiva ao quesito 14 
(neste quesito pergunta-se se a Autora ocultou essa 
situação ao órgão de gerência). 
A Autora não tem razão atento o depoimento das 
testemunhas acima indicadas. Na verdade, basta ler a 
exaustiva fundamentação à matéria de facto dada 
como provada para se concluir no sentido da resposta 
dada pelo Tribunal a quo. Acresce que não podemos 
esquecer que a alteração à matéria de facto apenas se 
justifica quando o Tribunal, ao apreciar criticamente 
toda a prova produzida, julga sem prova ou contra a 
mesma. E seguramente tal não ocorre no caso 
concreto.  
Deste modo improcede a pretensão da apelante. 
E face á conclusão a que se chegou considera-se 
assente a matéria constante do § II do presente 
acórdão com as alterações aí referidas. 

* * * 
V 

Da caducidade do procedimento disciplinar. 
Tal questão estava dependente da alteração da 
decisão sobre a matéria de facto relativamente ao 
nº38, o que não aconteceu. 
No entanto, a matéria dada como assente não permite 
concluir, como defende a Autora, pela alegada 
caducidade do procedimento disciplinar. Senão 
vejamos. 
Nos termos do art. 372º nº1 do C. do Trabalho “o 
procedimento disciplinar deve exercer-se nos 60 dias 
subsequentes àquele em que o empregador, ou o 
superior hierárquico com competência disciplinar, teve 
conhecimento da infracção”. 
Segundo a factualidade provada o Conselho de 
Administração da Ré delegou a competência disciplinar 
no Conselho Delegado de pessoal e Assuntos 
Administrativos – CDPA –, sendo que este órgão teve 
conhecimento da prática da infracção disciplinar 
praticada pela Autora em 23.5.2006 (nºs. 35 e 36 da 
matéria assente). Ora, sendo o CDPA o órgão da Ré 
com competência disciplinar é a partir de 23.5.2006 
que há que contar o prazo a que alude o art. 372º nº1 
do C. do Trabalho, o qual terminaria, assim, em 
23.7.2006. Como a Autora recebeu a nota de culpa em 
12.6.2006 não havia ainda decorrido o referido prazo 
de caducidade. 
È certo que igualmente ficou provado que a Direcção 
de Auditoria e Inspecção da C………., S.A. conhecia a 
infracção e a presumível autora da mesma, pelo 
menos, desde 7.3.2006 (nº38 da matéria assente). 
Mas para que tal data pudesse ser considerada para 
efeitos de contagem do prazo a que alude o art. 372º 
nº1 do C. do Trabalho, seria necessário ter resultado 
provado, o que não aconteceu, que aqueles “órgãos” 
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tivessem competência disciplinar ou que os mesmos 
tivessem dado conhecimento, naquela data, ao CDPA 
dos factos em investigação. 
Por isso, não merece a sentença recorrida qualquer 
reparo ao ter concluído pela não verificação da 
caducidade do procedimento disciplinar. 

* * * 
VI 

Da caducidade de aplicação da sanção disciplinar. 
Diz a apelante que na sentença recorrida fez-se 
aplicação do estabelecido nas cláusulas 9ª e 10ª do 
Acordo de Empresa quando no caso era de aplicar o 
disposto nos arts. 414º nº3 e 415º nº1 do Código do 
Trabalho, em clara violação do princípio do tratamento 
mais favorável e da hierarquia das fontes de direito. 
Vejamos então. 
Antes de tudo importa transcrever os fundamentos da 
sentença na parte que agora se trata, a saber: (…) “A 
objecção colocada pela A. ao nº10 da cláusula 109ª do 
AE da C………., S.A., que estabelece trinta dias úteis, 
ao invés do nº1 do art. 415º do Cód. do Trabalho que 
prevê um prazo de trinta dias não úteis, não assume 
no caso relevância para a decisão da excepção em 
apreço, porquanto o nº2 do art. 383º do Cód. do 
Trabalho contempla expressamente a possibilidade dos 
prazos de procedimento consagrados nesse diploma 
legal quanto à cessação do contrato poderem ser 
regulados por instrumento de regulamentação 
colectiva de trabalho, como sucede com o AE da 
C………., S.A.”. 
Ora, o disposto no art. 383ºnº2 do Código do Trabalho 
é suficientemente claro no sentido de admitir e 
permitir que os “prazos de procedimento” possam ser 
alargados, estabelecendo o Código de Trabalho, neste 
particular, apenas os limites mínimos (caso do art. 
415º nº1 do C. do Trabalho que prescreve um prazo 
de 30 dias enquanto o AE estabelece um prazo de 30 
dias úteis). 
Por isso, improcede a pretensão da apelante. 

* * * 
VII 

Da justa causa de despedimento. 
Diz a apelante que a Ré não provou a justa causa para 
despedir e que o Tribunal a quo “validou” o 
despedimento apenas com base em conclusões de 
direito. Que dizer? 
Conforme decorre da sentença recorrida o Tribunal a 
quo concluiu pela existência de justa causa para 
despedir analisando exaustivamente os 
comportamentos da Autora descritos nos nºs. 15 a 27 
da matéria assente. 
Aliás, e sendo o conceito de justa causa 
indeterminado, o mesmo “necessita de ser preenchido 
caso a caso, ponderando todas as circunstâncias da 
situação de facto e os valores que o ordenamento 
pretende prosseguir” (Bernardo da Gama Lobo Xavier, 
com a colaboração de P. Furtado Martins e A. Nunes 
de Carvalho em “Iniciação ao Direito do Trabalho, 
p.430). 
Ou seja, “há que considerar se, uma vez operada uma 
concreta causa de despedimento, ela torna imediata e 
praticamente impossível a subsistência da relação de 
trabalho” (A. Menezes Cordeiro, Manual de Direito do 
Trabalho, pgs. 819 e 820). 
Logo, é a partir dos concretos comportamentos do 
trabalhador dados como provados que o Tribunal tem 
de partir – os quais se encontram mais ou menos 
concretizados no nº3 do art.396 do C. do Trabalho -, e 
concluir pela verificação/ou não da justa causa 
indicada no nº1 do mesmo preceito legal. 
Por isso, não colhe a afirmação da Autora de que o 
Tribunal a quo se limitou a concluir que a Ré perdeu a 
confiança na Autora sem apoio em factos concretos. 

* * * 
VIII 

Do subsídio de alimentação durante a suspensão 
preventiva. 

Diz a Autora que a decisão recorrida não podia ter 
condicionado o pagamento do subsídio de refeição à 
efectiva prestação de trabalho na medida em que a 
causa da não prestação do trabalho tem a ver única e 
exclusivamente com a decisão da Ré de a suspender 
preventivamente. Analisemos então. 
Sobre tal questão já este Relação se pronunciou, 
nomeadamente no processo 5782/06 da 1ªsecção (em 
que foi relatora a aqui relatora e 1ºadjunto o aqui 
1ºadjunto). 
E porque não se encontram razões para alterar a 
nossa posição (ressalvando sempre o entendimento 
diferente), passaremos a seguir de perto o exposto 
naquele acórdão sobre o tema em apreciação. 
O subsídio de alimentação, sendo pago regularmente, 
integra o conceito de retribuição – art.82º da LCT e 
249º nºs 1 e 2 do C. do Trabalho. 
Contudo, tal subsídio está ligado à prestação de facto 
do trabalho, pelo que só será devido quando o 
trabalhador preste serviço efectivo à entidade 
patronal. 
E por assim ser é que o subsídio de alimentação não é 
devido quando o trabalhador está de férias, na medida 
em que nessa altura não está a prestar trabalho. 
Mas no caso de suspensão preventiva do trabalhador 
este também não está a prestar serviço. E não terá, 
por isso, direito ao subsídio? 
Quer no caso de férias, quer no caso da suspensão o 
contrato de trabalho está em vigor, com a ressalva de 
que nesses períodos o trabalhador não presta serviço. 
Assim, deveria concluir-se que durante a dita 
suspensão o trabalhador não tem direito ao subsídio 
de alimentação porque não presta trabalho durante 
esse período. Mas assim não é como vamos explicar 
de seguida. 
Nos termos do art. 437º nº1 do C. do Trabalho, sendo 
o despedimento declarado ilícito o trabalhador tem 
direito a receber as retribuições que deixou de auferir 
desde a data do despedimento até ao trânsito em 
julgado da decisão do Tribunal. Ou seja, declarada a 
invalidade do despedimento tudo se passa como se o 
vínculo laboral nunca tivesse sido interrompido. 
E se assim é com a declaração da ilicitude do 
despedimento por maioria de razão terá de ser 
durante a suspensão preventiva do trabalhador, tendo 
este direito a auferir as retribuições que auferiria se 
estivesse a trabalhar. 
Com efeito, a suspensão preventiva do trabalhador é 
uma faculdade concedida ao empregador que ele pode 
exercer ou não. Mas sendo uma faculdade deve o 
empregador assegurar ao trabalhador a retribuição na 
sua totalidade, já que a suspensão não é nem equivale 
ao despedimento, e só este “quebra” e “destrói” a 
relação laboral, enquanto não for declarado ilícito. 
Acresce que a suspensão prende-se unicamente com 
razões de conveniência do empregador e de mais 
ninguém. 
Por isso, se entende que ao usar da faculdade de 
suspensão o dador do trabalho deve, no entanto, 
pagar a retribuição (e tudo o que esta comporta), 
como se o trabalhador estivesse ao serviço e até à 
data da declaração do despedimento, se este vier a 
ocorrer. E supondo que chegada a altura da entidade 
patronal proferir decisão, e não avançar pelo 
despedimento mas por outra sanção disciplinar, então 
o contrato de trabalho manter-se-ia intocável não 
havendo razões para que o trabalhador deixasse de 
auferir tudo o que deveria auferir como se estivesse 
ao serviço, e mesmo durante a sua suspensão 
preventiva. 
Em conclusão: a Autora tem direito a receber o 
subsídio de alimentação respeitante ao período que vai 
desde 8.6.2006 a 10.11.2006 (nº40 da matéria 
provada). 
Contudo, a mesma apenas reclamou o pagamento do 
subsídio de refeição quanto ao período compreendido 
entre 12.6.2006 a 31.10.2006 (art. 119º da petição), 
sendo certo que só se atenderá a tal pedido tendo em 



Texto Integral 
Boletim nº 32 

 273 

conta que tal direito da Autora e respectivo crédito já 
não é indisponível (o contrato de trabalho cessou por 
despedimento promovido pela Ré). 
Atendendo à matéria dada como assente – nº10 – a 
Autora auferia a título de subsídio de alimentação a 
quantia diária de € 9,80. No período entre 12.6.2006 e 
31.10.2006 contabilizamos 99 dias úteis, a significar 
que a Autora tem direito a receber a esse título a 
quantia de € 970,20, a que acrescem os juros de 
mora, á taxa de 4% ao ano, os quais são devidos nos 
termos do disposto nos arts. 804º e 805º nº2 al.a) do 
C. Civil. 

* * * 
Termos em que se julga a apelação parcialmente 
procedente e se revoga a sentença recorrida na parte 
em que julgou improcedente o pedido de condenação 
da Ré no pagamento da quantia de € 970,20 a título 
de subsídio de alimentação e juros de mora e se 
substitui pelo presente acórdão condenando-se a Ré a 
pagar à Autora o subsídio de refeição devido no 
período compreendido entre 12.6.2006 a 31.10.2006, 
no montante total de € 970,20, a que acrescem os 
juros de mora à taxa de 4% ao ano, a contar da data 
do vencimento de cada uma das prestações/subsídio 
de alimentação (30.6.2006, 31.7.2006, 31.8.2006, 
30.9.2006 e 31.10.2006 respectivamente) e até 
integral pagamento.  

* * * 
Custas da acção e da apelação a cargo da Autora e da 
Ré na proporção de 5/6 e 1/6 respectivamente.  

* * * 
 
Porto, 6.10.2008 
Maria Fernanda Pereira Soares 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
José Carlos Dinis Machado da Silva (vencido, conforme 
declaração “infra”) 
 
____________________ 
DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO 
 
A única discordância com a tese vencedora centra-se 
na questão do crédito relativo ao subsídio de refeição 
durante a suspensão preventiva. 
Com efeito confirmaria também a sentença recorrida, 
ao reconhecer que a recorrente não tinha direito a 
receber o subsídio de refeição durante o período de 
suspensão preventiva. 
Como ai se disse, nos termos do nº 1 da cláusula 63ª 
do AE aplicável à relação laboral dos autos, publicado 
in BTE nº 15 de Maio, este só é devido por cada dia de 
trabalho efectivamente prestado, pelo que estando a 
Autora suspensa nada lhe seria devido a esse título, 
sendo que na clª 51ª, nº 1 alínea h), do mesmo AE, se 
refere expressamente que o subsídio de refeição não 
constitui retribuição. 
Tal conclusão mostra-se, pois, bem fundamentada, na 
linha do que o STJ tem vindo a decidir, no tocante a 
questão idêntica – cf. Acórdão de 2007.11.27, 
disponível in www.dgsi.pt. 
 

+++ 
Porto, 06.10.08 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6381 
 
 
Registo n.º 486  
Proc. 2463/2008-1  
TT de origem: n.º ..../2006 Porto ..º J ..ª S.  
 

Acordam na Secção Social do Tribunal da Relação 
do Porto: 

 
 
I – B………. intentou acção comum, emergente de 
contrato individual de trabalho, contra  
C………., alegando, em resumo, que celebrou com o 
D………., um contrato de trabalho a termo certo, que 
vigorou de 01 de Abril de 1998 a 01 de Maio de 1999, 
para desempenhar as funções de direcção técnica, 
organização do staff técnico, acompanhamento, 
coordenação e montagem de espectáculos, 
intervenção técnica na arquitectura teatral e 
administração técnica de equipamentos e aquisição 
dos mesmos; que em 03 de Maio de 1999, celebrou 
com o E………. (E1……….), no qual foi integrado o 
D………., um contrato individual de trabalho, para 
desempenhar as funções de Director Técnico do 
D………. (D1……….), competindo-lhe a organização, 
coordenação, e o acompanhamento das equipas 
técnicas para a montagem dos espectáculos 
programados, a elaboração de tabelas técnicas, bem 
como a definição e a adequação das condições 
técnicas necessárias à montagem e desmontagem dos 
espectáculos; que o D………. foi integrado no F………., 
mas o seu nome não veio referido na lista nominativa 
aludida sob o artigo 1.º/ 2, do respectivo diploma 
legal, pelo que não transitou para o F………., antes 
ficou afecto à G………. (também no Porto), unidade de 
extensão artística do E……….; que pelo DL n.º 
183/2003 de 16 de Agosto, foi criado o réu – C………. 
(C1……….), em resultado da fusão do E1………. e do 
H1………. (H……….), a partir de 01 de Setembro de 
2003; que apesar da mudança de local de trabalho, 
manteve o seu posto de trabalho e continuou a 
desempenhar as funções de Director Técnico, 
exceptuadas as que decorriam da inexistência de palco 
na G……….; que a G………. se encontra encerrada ao 
público desde 2005, em consequência da derrocada de 
parte do tecto, pelo que ficou sem acesso ao seu local 
de trabalho; que por ofício n.º …., de 31 de Maio de 
2006, o réu comunicou-lhe a cessação do contrato 
individual de trabalho a partir de 01 de Agosto de 
2006, por extinção do posto de trabalho, tendo-lhe 
creditado na sua conta bancária o montante de € 
12.558,22, quantia que não sabe exactamente a que 
corresponde e que o réu nunca proferiu a decisão a 
que se reporta o artigo 425.º n.º 1 do Código do 
Trabalho.  
Concluiu, pedindo a declaração de ilicitude do seu 
despedimento e a condenação do réu na reintegração 
no seu posto de trabalho, ou, se assim optar, a pagar-
lhe a indemnização por despedimento, em montantes 
a calcular, se e quando exercer essa opção; a pagar-
lhe as importâncias que deixou de auferir ao seu 
serviço, desde um mês antes da propositura da acção 
até à sentença que a julgue procedente e a pagar-lhe 
os juros, à taxa legal, sobre as importâncias 
reclamadas, desde o seu vencimento até integral 
pagamento.  
Frustrada a conciliação na audiência de partes, o réu 
contestou, deduziu a excepção peremptória da 
compensação, relativamente à importância já paga a 
título de compensação/indemnização - € 12.558,22 - 
e, no mais, impugnou a matéria alegada pelo autor.  
Concluiu pela improcedência da acção.  
O autor respondeu quanto à excepção peremptória da 
compensação, dizendo que com o recebimento (e não 
devolução) da importância de € 12.558,22 não se 
constituiu em mora e que esse valor terá de ser 
tomado em consideração no acerto de contas que 
venha a ser feito.  
Foi proferido despacho saneador e realizado o 
julgamento e decidida a matéria de facto, o Mmo Juiz 
proferiu sentença, decidindo julgar a acção 
improcedente e absolver a ré do pedido.  
O autor, inconformado, apelou, concluindo que: 
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1.ª Uma vez que o D1………. (para o qual o Autor-
Recorrente trabalhou, desde 01.Abril.1998 até 
01.Maio.1999) foi integrado no E1………. (com quem o 
Demandante outorgou novo contrato em 
03.Maio.1999), por força do preceito do art. 31 do 
Dec.-Lei n.º 149/98, de 25 de Maio, e dado que o 
Demandado, C………., nos termos do disposto no Dec.-
Lei n.º 181/2003, de 16 de Agosto, sucedeu na 
universalidade dos direitos e obrigações daquele 
E1………., tem de entender-se que o Autor trabalhou, 
ininterruptamente, para a mesma entidade patronal 
desde 01.Abril.1988 até à data do despedimento que 
aqui se discute.  
2.ª A antiguidade do Autor ao serviço do Réu reporta-
se, pois, ao início do primeiro contrato, celebrado com 
o D………. .  
3.ª Ao decidir como decidiu, o Ilustre Julgador 
incorreu, destarte, em erro de julgamento.  
4.ª Foi apenas por força dos comportamentos e das 
opções de gestão da entidade patronal que o Autor-
Recorrente ficou impossibilitado de prestar o seu 
trabalho; basta que o DemandadoRecorrido cumpra o 
seu dever legal de manutenção do seu património e 
repare a G………., a que o Autor foi adstrito, para que 
este tenha, de novo, um local para o exercício da sua 
actividade profissional.  
5.ª A invocação da impossibilidade superveniente, 
absoluta e definitiva de receber o trabalho do Autor, 
quando foi o Réu a criar, deliberadamente (por acção 
ou omissão) as condições de que pretende valer-se, 
configura - por se traduzir num venire contra factum 
proprium - um abuso de direito, pelo que não pode ser 
admitida (art. 334, Cód. Civil).  
6.ª De todo o modo, e essencialmente, não se mostra 
provado - até porque não corresponde à verdade - que 
a impossibilidade de receber o trabalho do Autor, 
alegada pelo Réu, seja absoluta nem, muito menos, 
definitiva.  
7.ª De todo o modo, ainda que assim fosse (e, reitera-
se, não é), «a caducidade do contrato de trabalho, por 
impossibilidade superveniente, definitiva e absoluta da 
execução do trabalho, não é automática, requerendo 
uma declaração da entidade patronal ao trabalhador 
em que seja comunicada essa forma de cessação 
contratual e a sua motivação».  
8.ª O Tribunal recorrido violou, pois, por errada 
interpretação, o disposto no art. 387/h do C.T.  
9.ª Doutro modo, mostrar-se-ia violado o princípio da 
tutela jurisdicional efectiva (art. 20, CRP), pois que - 
como no caso vertente... - se conduziria o trabalhador 
a despender todo o seu esforço de defesa contra uma 
determinada decisão de despedimento ilegal, para vir 
a ser surpreendido por uma convalidação do 
despedimento por razões contra as quais não pôde, 
em tempo útil, defender-se.  
Termos em que, no provimento do recurso, deve 
revogar-se a douta decisão sub censura e declarar-se 
e reconhecer-se que a antiguidade do 
AutorRecorrente, ao serviço do Réu-Recorrido, deve 
contar-se desde 01.Abril.1998 e julgar-se a acção 
inteiramente procedente, com as legais as 
consequências.  
O réu respondeu pela improcedência do recurso.  
O M. Público emitiu o Parecer junto aos autos.  
E o réu pronunciou-se sobre o mesmo.  
Admitido o recurso e corridos os vistos legais, cumpre 
apreciar e decidir.  
 
II - Os Factos  
Na 1.ª instância foram dados como provados os 
seguintes factos:  
1º. – O autor – B………., celebrou com o D………. 
(doravante designado por D1……….), um contrato de 
trabalho a termo certo, que vigorou de 01 de Abril de 
1998 a 01 de Maio de 1999, conforme documento 
junto aos autos a fls. 54/56, que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. Cf. doc. fls. 54/56 dos 
autos.  

2º. – O D………. (D1……….), era, à data, dotado de 
personalidade jurídica.  
3º. – Por esse contrato o autor obrigou-se a 
desempenhar as funções de direcção técnica, 
organização do staff técnico, acompanhamento, 
coordenação e montagem de espectáculos, 
intervenção técnica na arquitectura teatral e 
administração técnica de equipamentos e aquisição 
dos mesmos. Cf. doc. fls. 54/56 dos autos.  
4º. – À data da celebração do contrato, estava em 
regime de instalação o E………. (doravante designado 
por E1……….).  
5º. – Tendo a sua orgânica vindo a ser aprovada pelo 
DL-149/98 de 25 de Maio, e nele integrado o D………. 
(D1……….).  
6º. – Em 03 de Maio de 1999, o autor celebrou com o 
E………. (E1……….), um contrato individual de trabalho, 
conforme documento junto aos autos a fls. 57/58, que 
aqui se dá por integralmente reproduzido. Cf. doc. fls. 
57/58 dos autos.  
7º. – Por esse contrato, o autor obrigou-se a 
desempenhar as funções de Director Técnico do 
D………. (D1……….). Cf. doc. fls. 57/58 dos autos.  
8º. – Competindo-lhe a organização, coordenação, e o 
acompanhamento das equipas técnicas para a 
montagem dos espectáculos programados, a 
elaboração de tabelas técnicas, bem como a definição 
e a adequação das condições técnicas necessárias à 
montagem e desmontagem dos espectáculos. Cf. doc. 
fls. 57/58 dos autos.  
9º. – Pelo DL-21/2003 de 03 de Fevereiro, o D……….o, 
foi integrado no F………. (doravante designado por 
F1……….).  
10º. – Com esse diploma legal, o Estado Português 
teve como objectivo essencial “… reconduzir o F………. 
a um papel preponderante na prossecução do 
interesse público da execução de projectos artísticos 
de interesse nacional… e dotar este F………. dos meios 
adequados). Cf. preâmbulo desse mesmo DL 21/2003.  
11º. – Determinada a transição do D1………., do então 
E1………. para o F………. (F1……….), foi também 
determinado que “o pessoal do E………. (E1……….) 
afectos ao D………. (D1……….) e que seja considerado 
indispensável a assegurar o seu funcionamento, 
transita para o F………. (F1……….), mediante lista 
nominativa a aprovar por despacho do Ministro da 
Cultura, sob proposta da direcção do F………. . Cf. nº2 
do artº 1º do DL 21/2003.  
12º. – A lista dos trabalhadores considerados 
indispensáveis para o funcionamento do D1………. já 
integrado no F1………., foi objecto de despacho então 
publicado.  
13º. – Desse despacho não consta o nome do autor, 
nem de outros sete (7) trabalhadores anteriormente 
ao serviço do E1………., na actividade desenvolvida no 
D1………. .  
14º. – Pelo que o autor e os restantes sete (7) 
trabalhadores não mencionados no despacho, não 
transitaram para o F……… (F1……….).  
15º. – E mantiveram o seu vínculo contratual ao 
E1………. .  
16º. – O F………. (F1……….), tem personalidade jurídica 
e não tem qualquer relação com o réu – C………. .  
17º. – Pelo DL-183/2003 de 16 de Agosto, foi criado o 
réu – C………. (C1……….), em resultado da fusão do 
E1………. e do H1………. (H……….), a partir de 01 de 
Setembro de 2003.  
18º. – Nos termos do seu Artº 37º, o C………. sucede 
na universalidade dos direitos e obrigações do 
H1………. e do E1………., sem necessidade de quaisquer 
formalidades, exceptuados os registos, para os quais 
constitui título bastante o presente diploma.  
19º. – A integração do D1………. no F1………., implicou 
uma redução muito forte no âmbito da actividade do 
E1………. (mais tarde C……….), pois fez cessar toda a 
sua actividade de promoção cultural na área da 
realização de espectáculos, nomeadamente na área 
dos espectáculos teatrais.  
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20º. – Limitando-a à gestão e concessão de alguns 
subsídios a diversas entidades de expressão artística.  
21º. – Passando a ter, como única unidade de 
extensão artística, a chamada “G………..”.  
22º. – A G………., sempre foi uma pequena unidade de 
extensão artística do E1………. / C………., direccionada 
para uma actividade residual na área do acolhimento a 
exposições e/ou seminários.  
23º. – Tendo apenas uma quadro total de 4 
trabalhadores.  
24º. – Toda a actividade da G………., foi em Dezembro 
de 2004, e ainda está, encerrada ao público, em 
consequência da derrocada de parte do tecto, não 
tendo desde então promovido qualquer actividade 
artística.  
25º. – Da integração do D1………. no F1………. em 
Fevereiro de 2003, resultou logo nessa data a 
incapacidade do réu em atribuir trabalho ao autor e 
restantes colegas de trabalho que não haviam 
transitado para o F1………. .  
26º. – A partir dessa data, o autor e os restantes sete 
trabalhadores em causa, ficaram absolutamente 
inactivos, por não haver qualquer trabalho para lhes 
dar, nem mesmo fora das funções para que foram 
contratados.  
27º. – Por isso, a partir de Fevereiro de 2003 e até 31 
de Julho de 2006 – data da cessação do contrato 
individual de trabalho -, o autor e todos os restantes 
sete trabalhadores nas mesmas condições, passaram a 
ficar em casa, inactivos, embora auferindo do E1………. 
/ C………. a respectiva retribuição.  
28º. – O autor, (e os restantes sete trabalhadores nas 
mesmas condições), nunca exerceu qualquer 
actividade ao serviço do réu, no âmbito da G………. .  
29º. – Nem executou uma única tarefa, fisicamente, 
no edifício da G………. .  
30º. – Nem cumpriu uma única ordem emanada do 
responsável da G………. .  
31º. – Nem tinha enquadramento funcional na G………. 
.  
32º. – Para além do espaço da G………., o réu não tem 
no Porto, qualquer outro espaço, qualquer outro 
estabelecimento, unidade ou repartição.  
33º. – Pelo ofício nº …. de 31 de Maio de 2006, o réu 
comunicou ao autor a cessação do contrato individual 
de trabalho a partir de 01 de Agosto de 2006, por 
extinção do posto de trabalho, tudo conforme doc. de 
fls. 61/62 do processo, que aqui se dá por 
integralmente reproduzido. Cf. doc. fls. 61/62 dos 
autos.  
34º. – Igualmente lhe comunicou que “… ser-lhe-á 
paga a compensação no valor ilíquido de 12.558,22 
euros… calculada com base na antiguidade desde 
01.05.1999… e no valor da retribuição base mensal 
ilíquida de 1.752,31 euros, nos termos do Artº 401º 
por remissão do Artº 404º, ambos do Código do 
Trabalho. Cf. doc. fls. 61/62 dos autos.  
35º. – Importância que pôs ao dispor do autor, e que 
o autor recebeu, no final de Agosto de 2006.  
36º. – Em Novembro de 2006, o autor auferia a 
remuneração base mensal de € 1.752,31, à qual 
acrescia o subsídio de refeição estipulado para a 
Administração Pública.  
 
Factos não provados.  
- Alegados em articulado superveniente, em audiência 
de julgamento.  
a) Que o autor se encontre actualmente a trabalhar 
sob autoridade e direcção da entidade empregadora 
I………. .  
b) Que o autor exerce actualmente nesse âmbito, as 
funções de apoio técnico e também de formador 
residente.  
c) Que em contrapartida do exercício de tal actividade, 
aufere retribuição mensal de montante superior a 
1.700,00 euros.  
d) Que exerce tal actividade desde, pelo menos, 2006.  
 

III – O Direito  
Atento o disposto nos artigos 684.º, n.º 3 e 690.º, 
n.ºs 1 e 3, do CPC, aplicáveis por força do artigo 1.º, 
n.º 2, alínea a) e artigo 87.º do CPT, o objecto do 
recurso é delimitado pelas conclusões do recorrente, 
nas quais suscita a questão da ilicitude do seu 
despedimento, e suas consequências, decorrente de 
alegada extinção do posto de trabalho, comunicada ao 
autor, pelo réu, através do ofício n.º 2226, de 31 de 
Maio de 2006.  
 
Da ilicitude do despedimento  
NOTA: A questão suscitada no recurso já foi apreciada 
por este Tribunal da Relação nos processos n.º 
6618/2007-1 e n.º 5863/2007-4, nos quais figuravam 
como réu, o mesmo dos presentes autos. E porque 
concordamos, no geral, com a fundamentação jurídica 
neles exposta, acompanhá-la-emos de perto.  
 
O autor sustenta a ilicitude do despedimento, por 
extinção do posto de trabalho, por violação do 
procedimento previsto nos artigos 423.º e 425.º do 
Código do Trabalho (CT).  
O réu, por sua vez, argumenta que o contrato de 
trabalho caducou por impossibilidade superveniente, 
absoluta e definitiva de receber a prestação de 
trabalho do autor, tese esta que foi sufragada pela 
sentença recorrida e que terminou com a absolvição 
do réu.  
Como resulta dos elementos trazidos aos autos, o 
autor prestava o seu trabalho no D………. (D1……….), 
então integrado no réu e seu antecessor (E………. – 
E1……….).  
Sucede que o DL n.º 21/03, de 03.02, veio proceder à 
integação do referido D………. no F………. (F1……….), 
prevendo no artigo 1.º, n.º 2, que “O pessoal do 
E………. afecto ao D………. que seja considerado 
indispensável a assegurar o seu funcionamento 
transita para o F………., mediante lista nominativa a 
aprovar por despacho do Ministro da Cultura, sob 
proposta da direcção do F……….”. Diga-se que o 
F1………. é, actualmente, uma entidade pública 
empresarial, com personalidade jurídica distinta do réu 
(cfr. o DL n.º 159/2007, de 27.04, que aprovou os 
respectivos estatutos).  
O autor não foi incluído em tal lista nominativa, pelo 
que a posição jurídico-contratual que o E1………. 
detinha no seu contrato de trabalho, não foi 
transmitida para o F1………. . E porque não tivesse o 
réu, na sua estrutura, outras actividades compatíveis 
com a actividade e categoria profissional do autor e, 
consequentemente, outro posto de trabalho onde o 
pudesse integrar, manteve-o em situação de 
inactividade laboral, pagando-lhe, embora, a 
retribuição, até que, por carta datada de 31.05.2006, 
lhe comunicou que o seu posto de trabalho seria 
extinto com efeitos a partir de 01.08.2006.  
O encerramento total e definitivo da empresa (seja 
ela, ou não, microempresa), determina, face ao 
disposto no artigo 390.º, n.ºs 3, 4 e 5 do CT, a 
caducidade do(s) contrato(s) de trabalho. Porém, 
neste caso e de harmonia com o n.º 3, deverá ser 
seguido o procedimento previsto nos artigos 419.º e 
seguintes do CT (referentes ao despedimento 
colectivo), a menos que se trate de microempresa e, 
como tal, se entendendo a empresa que empregue no 
máximo 10 trabalhadores (cfr. artigo 91.º, n.º 1, al. 
a), do CT).  
Porém, se o encerramento for parcial (encerramento 
de uma ou várias secções ou estruturas equivalentes), 
ele não determinará a caducidade do contrato de 
trabalho dos trabalhadores afectos à secção ou 
estrutura encerrada, podendo, no entanto, constituir 
fundamento para o despedimento colectivo – cfr. 
artigo 397.º, n.º 1 do CT – ou para o despedimento 
por extinção do posto de trabalho – cfr. artigo 402.º 
do CT.  
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A transmissão de estabelecimento determinará que o 
empregador cedente deixe de poder dispor dos postos 
de trabalho que nele existiam. Porém, atento o regime 
constante, seja do artigo 37.º, n.º 1, da então LCT 
(em vigor à data da transmissão do D1………. para o 
F1……….), seja do actual Código do Trabalho (artigo 
318.º, n.º 1), tal transmissão não afectará, em 
princípio, os contratos de trabalho dos trabalhadores 
afectos ao estabelecimento transmitido, uma vez que, 
nos termos constantes do regime legal dos referidos 
preceitos, com tal transmissão transfere-se também 
para o adquirente a posição jurídica que o empregador 
detinha nesses contratos de trabalho.  
Se, porém, a transmissão parcial da empresa (de um 
dos seus estabelecimentos) não for, eventualmente, 
acompanhada da transmissão dos contratos de 
trabalho, à cessação dos mesmos por impossibilidade 
do empregador/cedente receber a prestação laboral 
(em consequência dessa transmissão) não poderão 
deixar de se aplicar as regras relativas ao 
despedimento colectivo ou despedimento por extinção 
do posto de trabalho, consoante seja o caso.  
Por outro lado, o princípio constitucional da segurança 
no emprego (cfr. artigo 53.º da CRP) e a consequente 
natureza perene do contrato de trabalho explicam o 
regime legal consagrado no anterior artigo 37.º da LCT 
e no actual artigo 318.º, n.º 1 do CT, que visam 
salvaguardar a manutenção dos contratos de trabalho 
e a estabilidade no emprego, protegendo o 
trabalhador das decisões, oscilações e mudanças 
próprias da actividade empresarial. E explicam, 
também, as cautelas legais impostas para a cessação 
dos contratos de trabalho por razões objectivas, 
ligadas à empresa, casos dos despedimentos colectivo 
e por extinção do posto de trabalho.  
Ora, se assim é, a necessidade de redução de pessoal 
decorrente, designadamente, da não transmissão dos 
contratos de trabalho em caso de transmissão de 
estabelecimento, não poderá ocorrer à revelia das 
normas que, por causas objectivas ligadas à empresa, 
permitem ao empregador resolver o contrato de 
trabalho.  
Por outro lado, o artigo 18.º da Lei n.º 23/04, de 
22.06, aponta no sentido da aplicação das regras do 
despedimento colectivo ou da extinção de postos de 
trabalho às situações, no âmbito do contrato de 
trabalho na Administração Pública, de cessação parcial 
da actividade da pessoa colectiva pública e à extinção, 
fusão ou reestruturação de serviços ou de uma 
unidade orgânica ou estrutura equivalente que 
determine a redução de efectivos.  
Com efeito, nesse preceito dispõe-se que:  
1 – Para além dos casos previstos no Código do 
Trabalho, as pessoas colectivas públicas podem 
promover o despedimento colectivo ou a extinção de 
postos de trabalho por razões de economia, eficácia e 
eficiência na prossecução das respectivas atribuições, 
nos termos do mesmo Código, com um dos seguintes 
fundamentos:  
a) Cessação parcial da actividade da pessoa colectiva 
pública determinada nos termos da lei;  
b) Extinção, fusão ou reestruturação de serviços ou de 
uma unidade orgânica ou estrutura equivalente que 
determine a redução de efectivos.  
2 – (…). 
Em anotação a este preceito, Maria do Rosário Palma 
Ramalho e Pedro Madeira de Brito, Contrato de 
Trabalho na Administração Pública, Almedina, 2.ª 
Edição, págs. 90/91, referem que “Em suma, para 
além dos fundamentos previstos no Código do 
Trabalho, é ainda possível realizar a extinção de 
postos de trabalho por razões de economia, eficácia e 
eficiência na prossecução das respectivas atribuições, 
desde que a decisão de reduzir pessoal se funde na 
cessação parcial da actividade ou na extinção, fusão 
ou reestruturação dos serviços. (…). A tramitação do 
processo de extinção dos postos de trabalho, seja em 
despedimento colectivo ou despedimento por extinção 

de posto de trabalho, rege-se respectivamente pelo 
disposto nos artigos 419.º a 422.º e 423.º a 426.º do 
CT. (…)” e, mais adiante, que devendo os diplomas 
que prevêem a reestruturação e a fusão dos institutos 
públicos dispor sobre o destino do pessoal (cfr. artigo 
16.º da Lei n.º 3/2004, de 15.01 - Lei Quadro dos 
Institutos Públicos), se o não fizerem, aplicar-se-á 
supletivamente o artigo 18.º da Lei 23/04 (Quanto à 
extinção da pessoa colectiva pública e do instituto 
público veja-se, respectivamente, os artigos 17.º da 
Lei n.º 23/04, de 22.06 e 17.º da Lei n.º 3/04, de 
15.01).  
Acrescente-se que, pelo DL n.º 181/2003, de 16 de 
Agosto, foi criado o réu por fusão do H1………. (H……….) 
e do E1………., estabelecendo o seu artigo 35.º:  
1- Os contratos individuais de trabalho do pessoal do 
H1………. e do E1………. mantêm-se em vigor, 
transferindo-se para o C1………. a posição jurídica 
correspondente aos Institutos objecto de fusão.  
2 – O disposto no número anterior não prejudica, em 
alternativa, a opção pela possibilidade da sua rescisão, 
de acordo com o regime geral do trabalho ou ao abrigo 
de negociação específica nos termos da legislação em 
vigor.  
No caso dos autos, nos termos e ao abrigo do disposto 
no artigo 1.º, n.º 2, do DL n.º 21/03, o contrato de 
trabalho do autor que, pese embora sempre tenha 
prestado a sua actividade no D1………., não se 
transmitiu com a transmissão e integração deste no 
F1………. .  
E, por outro lado, o réu não se extinguiu (assim como 
não se verificou a transmissão total da empresa a que, 
na adaptação às pessoas colectivas públicas, a lei 
designa de sucessão nas atribuições – cfr. artigo 16.º 
da Lei 23/04), tendo-se verificado, tão-só, a 
transmissão do referido D………. (D1……….) para o 
F1………. e a cessação da actividade do réu quanto ao 
mesmo.  
Afigura-se-nos, assim, que a cessação do contrato de 
trabalho do autor passava pela aplicação das regras do 
despedimento colectivo ou do despedimento por 
extinção do posto de trabalho, consoante fosse o caso.  
Esta última forma de resolução do contrato de 
trabalho está, porém, sujeita à verificação de um 
conjunto de pressupostos formais e materiais, sob 
pena da ilicitude do despedimento – cfr. artigos 403.º, 
423.º e 432.º, todos do CT.  
E, tal como sucede no despedimento por causas 
subjectivas, também no despedimento por extinção do 
posto de trabalho recai sobre o empregador o ónus da 
alegação e prova dos pressupostos formais e materiais 
de que depende a sua licitude - é o que decorre da 
regra geral da perenidade do contrato de trabalho, da 
proibição dos despedimentos sem justa causa 
(objectiva ou subjectiva) – cfr. artigo 382.º do CT -, 
das regras gerais sobre repartição do ónus da prova 
constantes do artigo 342.º, n.ºs 1 e 2 do Cód. Civil e 
da regra especial prevista no n.º 3 do artigo 435.º do 
CT.  
Ora, no caso, o réu não alegou, nem provou, ter dado 
cumprimento ao disposto no artigo 423.º, n.ºs 1 e 3 
do CT. E a carta/ofício enviada pelo réu ao autor, 
referida no ponto 33.º da matéria de facto provada, 
não consubstancia o cumprimento de tais 
formalidades.  
Assim, e nos termos do artigo 432.º, al. c), impõe-se 
concluir que o autor foi ilicitamente despedido.  
De todo o modo, nos termos do disposto no artigo 
403.º, n.º 1, al. d), do CT, um dos requisitos do 
despedimento por extinção do posto de trabalho é o 
de que não se aplique o regime previsto para o 
despedimento colectivo, preceituando o artigo 397.º, 
n.º 1 do mesmo código, que considera despedimento 
colectivo a cessação de contratos de trabalho, com os 
fundamentos nele referidos, promovida pelo 
empregador e operada simultânea ou sucessivamente 
no período de três meses, abrangendo, pelo menos, 
dois ou cinco trabalhadores, conforme se trate, 
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respectivamente, de microempresa e de pequena 
empresa, por um lado, ou de média e grande 
empresa, por outro.  
No caso dos autos, decorre dos n.ºs 13, 14 e 27 dos 
factos provados, que, em Julho de 2006, o réu fez 
cessar os contratos de trabalho de 8 trabalhadores, 
incluindo o autor, que se encontravam em idênticas 
circunstâncias. E, daí, que ao caso fossem aplicáveis 
as regras do despedimento colectivo e não as do 
despedimento por extinção do posto de trabalho, o 
que, nos termos do artigo 432.º, al. a), do CT, 
determina também a ilicitude do despedimento.  
Mas mesmo seguindo o raciocínio da sentença 
recorrida, importa realçar que “o instituto da 
caducidade – nomeadamente da provocada e da 
colectiva – não é refractário à ideia de compensação 
pela perda do posto de trabalho, correspectivo do risco 
de empresa, que impende sobre o empregador”. 
E tanto assim é no sector privado, como nos casos em 
que o empregador é uma empresa pública ou um 
instituto público, como sucede no caso dos autos, sob 
pena de infracção ao princípio da igualdade.  
Como consequência da ilicitude do despedimento, o 
autor tem direito à reintegração no seu posto de 
trabalho sem prejuízo da sua categoria e antiguidade - 
artigo 436.º, n.º 1, al. b), do CT -, já que não exerceu 
o direito de opção pela indemnização prevista no 
artigo 439.º, n.º 1, do mesmo diploma, até à sentença 
do tribunal da 1.ª instância. 
E tem ainda direito, nos termos do artigo 437.º, n.ºs 1 
e 4, do CT, às retribuições que deixou de auferir desde 
os 30 dias anteriores à propositura da acção até à data 
do trânsito em julgado da presente decisão, a liquidar 
oportunamente. 
 
IV – A Decisão 
Atento o exposto, acorda-se em conceder provimento 
ao recurso de apelação e revogar a decisão recorrida, 
a qual é substituída pelo presente Acórdão que declara 
ilícito o despedimento do autor e condena o réu a:  
a) Reintegrar o autor, sem prejuízo da sua categoria e 
antiguidade; e  
b) A pagar-lhe as retribuições que auferiria desde os 
30 dias anteriores à propositura da acção até ao 
trânsito em julgado da presente decisão, a liquidar 
oportunamente, acrescidas de juros de mora, à taxa 
legal, desde a data do seu vencimento até efectivo 
pagamento.  
Sem custas na 1.ª e 2.ª instâncias, por isenção do 
recorrido.  
 
Porto, 2008.10.13 
Domingos José de Morais 
António José Fernandes Isidoro 
Albertina das Dores Nunes Aveiro Pereira 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6382 
 
 
Reg. nº 1281. 
Proc. nº 4706/08-1ª Secção. 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
1. B………. veio intentar a presente acção, com 
processo especial, emergente de acidente de trabalho, 
contra Companhia de Seguros C………., SA, e D………., 
Lda., pedindo o pagamento da pensão anual e vitalícia 
a que tiver direito, bem como o pagamento das 
quantias de € 7.968,70 e de € 15, respectivamente, a 
título de indemnização por 724 dias de ITA e de 
despesas com transportes. 

Para tanto, alegando em síntese que trabalhava, como 
revistadeira têxtil, para a 2ª ré e, no dia 21/12/04, 
quando se deslocava de casa para o trabalho, ter 
sofrido um acidente de viação/trabalho, cuja 
responsabilidade infortunística laboral se encontrava 
transferida para a 1ª Ré. 
Tal acidente causou-lhe diversas lesões e impediu-a 
definitivamente de exercer as suas funções. 
À data auferia uma remuneração mensal ilíquida de € 
365,6, acrescida de € 2,24 a título de subsídio de 
alimentação por cada dia efectivo de trabalho. 

+++ 
As rés contestaram, alegando, em síntese: 
- 1ª Ré:  
Só ter tido conhecimento do suposto acidente através 
do presente tribunal o que a impediu de prestar a 
assistência devida à autora. Na verdade, se tal tivesse 
sucedido, a mesma não teria sofrido as sequelas 
alegadas, ficando a padecer, no máximo, de uma IPP 
de 3%. 
Entende assim que, a haver alguma responsabilidade, 
deverá a mesma ser imputada à ré patronal. 
Mais alega que o acidente ocorreu por culpa exclusiva 
da condutora do ciclomotor no qual a autora era 
transportada como passageira. 
Por fim, invoca que a autora sofreu já vários acidentes 
e doenças, os quais lhe acarretaram diversas sequelas 
incapacitantes. 

+++ 
- 2ª Ré: 
A autora sempre invocou uma queda sofrida na 
respectiva casa, tendo inclusive entrado de baixa 
médica devido a doença natural. 
Contudo, mesmo que assim não fosse, atendendo a 
que a sua responsabilidade laboral se encontra 
totalmente transferida para a ré seguradora, sempre a 
mesma seria parte ilegítima na presente acção. 

+++ 
A fls. 157/158, pelo Instituto de Segurança Social – 
Centro Distrital do Porto foi deduzido pedido de 
reembolso das prestações pagas à autora, as quais 
ascendem ao montante global de € 6.429,87. 

+++ 
Tal pedido mereceu contestação por parte da ré 
seguradora, no sentido de ser a ré patronal a 
responsável pelo seu pagamento. 

+++ 
Realizada a audiência de discussão e julgamento, com 
gravação da prova, foi, posteriormente, proferida 
sentença, julgando a acção parcialmente procedente, 
condenando-se: 
- a Ré seguradora a pagar à A.: 
a) o capital de remição correspondente à pensão anual 
e vitalícia de € 79,25, devida a partir de 21/02/05; 
b) € 660,39, a título de indemnização por 60 dias de 
ITA; 
c) € 15 a título de despesas com transportes; 
d) tais quantias serão acrescidas dos legais juros de 
mora. 
B) a mesma ré seguradora a pagar ao Instituto de 
Segurança Social – Centro Distrital do Porto as 
prestações que o mesmo liquidou à autora, por 
consequência do acidente dos autos, desde a data de 
ocorrência do mesmo até 25/02/05. 
Mais se absolveu a ré patronal do pedido contra a 
mesma formulado. 

+++ 
Inconformada com esta decisão, dela recorreu a Ré 
Seguradora, formulando as seguintes conclusões: 
1. No caso sub judice, a A. padeceu, em consequência 
das lesões sofridas no acidente dos autos, de 60 dias 
de ITA, de 21/12/2004 a 19/02/2005. 
2. A A. foi já indemnizada pelo ISS por tal período de 
incapacidade temporária absoluta. 
3. A A. não pode cumular aquilo que, por força da sua 
baixa durante o dito período de ITA recebeu da 
Segurança Social com as prestações a que se refere o 
art. 17º da Lei 100/97. 



Texto Integral 
Boletim nº 32 

 278  

4. A Apelante foi condenada a reembolsar ao ISS 
aquilo que o mesmo pagou a A. pelos ditos 60 dias 
subsequentes ao acidente, durante os quais esteve de 
baixa, em consequência das lesões no mesmo 
contraídas. 
5. Estranhamente, foi simultaneamente condenada a 
pagar à A. a quantia de € 660,39 relativos a 
indemnização que, atento o seu vencimento e tal 
período de ITA, o art. 17º da LAT lhe confere. 
6. Ou seja, o Tribunal "a quo" legitimou a duplicação 
de indemnizações por parte da A. com base no mesmo 
facto – já recebeu do ISS as pensões a que tinha 
direito pela sua ITA e agora, com a Douta sentença 
em crise, recebe uma nova indemnização relativa a tal 
período, desta feita, paga pela R. Seguradora. 
7. R. Seguradora esta que não só é condenada a pagar 
a indemnização de € 660,39 arbitrada à A. nos termos 
do art. 17° da Lei 100/97 como é ainda condenada a 
pagar ao ISS, a título de reembolso, aquilo que o 
mesmo pagou à A. pelos 60 dias de ITA de que 
padeceu. 
8. Em suma: legitima-se uma dupla indemnização da 
A. pelo seu período de ITA e, para tal, nada mais fácil 
que condenar a R. Seguradora numa dupla 
condenação – paga à A. e paga ainda ao ISS pelos 
ditos 60 dias de ITA subsequentes ao acidente. 
9. Com o que se viola flagrantemente o estatuído no 
art. 70° da Lei 4/2007 – Lei de Bases da Segurança 
Social – nos termos do qual as instituições de 
segurança social ficam subrogadas nos direitos do 
lesado até ao limite das prestações que lhes cabe 
conceder quando, como sucede nos autos, concorrem 
pelo mesmo facto os direitos de receber prestações do 
ISS e indemnizações de terceiros como a Apelante. 
10. Para além disso, a sentença em crise violou os 
arts. 31° nº 2 e 3 da Lei 100/97, pois que, estando o 
ISS subrogado nos direitos da A. por tudo quanto lhe 
pagou pelos 60 dias de ITA de que padeceu e devendo 
a Apelante, como deve, reembolsar tal instituto por 
tais verbas, sempre deve ser declarada desonerada da 
obrigação de a indemnizar pelo mesmo período de ITA 
até ao montante que já lhe foi pago pelo ISS. 
11. Sob pena de se estar a legitimar um 
enriquecimento sem causa da A. às custas da 
Apelante, solução que sempre seria vedada pelo art. 
473° do Cód. Civil. 

+++ 
Nestes termos, nos mais de Direito e sempre com o 
mui Douto suprimento de V. Exas., deve a Douta 
Sentença ser substituída por outra que absolva a R. da 
condenação em € 660,39 a A., substituindo-a por 
outra em que se declare a sua desoneração a pagar o 
que quer que seja a A. em virtude de a mesma ter 
sido já indemnizada pelo ISS pela ITA de que padeceu, 
entidade que, por isso, ficou subrogada nos seus 
direitos e a quem a Apelante terá que reembolsar o 
que a tal título, por tal período pagou, com o que se 
fará sa e serena. 

+++ 
Contra-alegou a A., sustentando o provimento do 
recurso. 

+++ 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 

+++ 
2. Factos provados (na 1ª instância): 
1. O autor nasceu no dia 12 de Agosto de 1951 – 
alínea A) da FA. 
2. No dia 21 de Dezembro de 2004, a autora trabalhou 
como revistadeira têxtil sob as ordens, direcção e 
fiscalização da ré D………., Lda., mediante a retribuição 
mensal líquida de € 365,60 x 14 meses, acrescida de € 
2,24 x 22 x 11, a título de subsídio de alimentação – 
alínea B) da FA. 
3. No referido dia, na EN n.º …, ocorreu um embate 
entre o ciclomotor de matrícula 2-PVZ-..-.. e um 
velocípede sem motor – alínea C) da FA. 
4. Aquando do embate, a autora era transportada 
como passageira no ciclomotor 2-PVZ, o qual era 

conduzido pela sua filha E………. – respostas aos factos 
1º e 2º da BI. 
5. À, deslocava-se a autora da sua residência (em 
………., Póvoa de Varzim) para o seu local de trabalho 
(em ………., Póvoa de Varzim) – resposta ao facto 3º 
da BI. 
6. Sendo que tais deslocações eram sempre 
efectuadas pela referida estrada e nos moldes 
referidos nos factos anteriores – resposta ao facto 4º 
da BI. 
7. No referido dia, a autora havia terminado o seu 
trabalho pelas 17h30m – resposta ao facto 5º. 
8. A autora estava protegida com capacete – resposta 
ao facto 6º da BI. 
9. Do acidente, resultaram para a autora as seguintes 
lesões: esfacelo da hemiface esquerda, escoriações no 
nariz com hematoma e escoriações múltiplas nas mãos 
e nos joelhos – resposta ao facto 7º da BI 
10. Como sequelas, a autora apresenta: duas 
cicatrizes na hemiface esquerda, sobre a região 
zigomática, uma em forma de L, com o braço maior 
com 2 cm de comprimento e orientação vertical e o 
menor com 1,5 cm de comprimento e orientação 
horizontal, e a outra em forma de L invertido, tendo o 
braço maior 5 cm de comprimento e orientação 
horizontal e o menor 3,5 cm de comprimento e 
orientação vertical; cicatriz com 2 cm de comprimento 
na face palmar do primeiro dedo da mão direita ao 
nível da articulação interfalângica, com orientação 
horizontal, com vestígios de 4 pontos de sutura; e 
rigidez discreta da interfalângica do polegar direito – 
resposta ao facto 8º da BI. 
11. A autora ficou de baixa médica a partir de 22 de 
Dezembro de 2004, situação na qual ainda se mantém 
actualmente, pese embora tal não se justifique 
perante as sequelas pela mesma apresentada – 
respostas aos factos 9º-A e 9º-B da BI.  
12. As lesões sofridas pela autora obtiveram 
consolidação médico-legal no 60º dia após a data do 
acidente aqui em causa – respostas aos factos 10º e 
11º da BI. 
13. A autora ficou a padecer de uma IPP de 2% - 
resposta ao facto 13º da BI. 
14. Em deslocações a este tribunal e ao INML do 
Porto, a autora suportou custos de montante não 
concretamente apurado – resposta ao facto 14º da BI. 
15. As lesões sofridas pela autora são passíveis de 
causar uma incapacidade temporária de 20 dias até à 
cicatrização e de 40 dias para a cicatrização funcional 
– resposta ao facto 15º da BI. 
16. O local do acidente configura uma recta com mais 
de 150 m de extensão, tendo a faixa de rodagem, em 
piso betuminoso e em bom estado de conservação, 
uma largura de 6,10m entre as linhas longitudinais 
contínuas que a delimitam – respostas aos factos 16º 
e 17º da BI. 
17. Tal faixa de rodagem tem uma berma de cada lado 
– resposta ao facto 18º da B.I. 
18. No local existe iluminação pública, pese embora a 
mesma seja fraca – resposta ao facto 19º da B.I.  
19. No local, existem apenas duas casas, sendo o 
restante campos e bouças – resposta ao facto 20º da 
B.I. 
20. Para a condutora do ciclomotor seria possível 
avistar a totalidade da faixa de rodagem numa 
extensão de, pelo menos, 60 m – resposta ao facto 
21º da B.I. 
21. Ambos os veículos seguiam no sentido ………. / 
………., sendo o ciclomotor precedido pelo velocípede 
sem motor – resposta ao facto 22º da B.I. 
22. Este último encontrava-se carregado com um saco 
e circulava pela berma direita, atento o respectivo 
sentido de marcha – resposta ao facto 23º da B.I.  
23. O ciclomotor dispunha de luzes luminosas 
accionadas – resposta ao facto 27º da B.I.  
24. O ciclomotor embateu de raspão no saco referido 
no facto provado n.º 22, originando o respectivo 
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desequilibro e posterior queda da autora – respostas 
aos factos 28º e 29º da B.I. 
25. O embate ocorreu sobre a linha contínua que 
delimita a berma direita da estrada, atento os sentidos 
de marcha de ambos os veículos – resposta ao facto 
30º da B.I. 
26. A condutora do ciclomotor dispunha de 3,05 m da 
sua hemifaixa de rodagem livres – resposta ao facto 
31º da B.I. 
27. Aos 14 anos, a autora teve um acidente de 
trabalho, na sequência do qual sofreu um corte da 
polpa do 1º dedo da mão direita – resposta ao facto 
32º da B.I. 
28. Em 1972, sofreu ainda um acidente motorizado, 
que lhe causou fractura do pulso esquerdo e múltiplas 
fracturas da calote craniana – resposta ao facto 33º da 
B.I. 
29. Em 1987, a autora sofreu uma agressão com uma 
faca, a qual a atingiu na região torácica esquerda, 
próximo da área pré-cordial – resposta ao facto 35º da 
B.I. 
30. A autora sempre referenciou ter sofrido uma 
queda em sua casa, sendo a sua baixa médica devido 
unicamente a “doença natural” – respostas aos factos 
36º e 37º da B.I. 
31. Só a 25/10/06 é que a ré patronal teve 
conhecimento que o acidente que vitimou a autora foi 
o descrito no facto provado n.º 3, tendo então 
comunicado o mesmo à ré seguradora nos oito dias 
seguintes – resposta aos factos 38º e 39º da B.I. 
32. O Instituto de Segurança Social – Centro Distrital 
do Porto, no período compreendido entre 22/12/04 e 
11/01/07, pagou à autora, a título de subsídio de 
doença, o montante global de € 6.205,17, ao qual 
acresce, a título de subsídio de Natal, o montante de € 
224,70 – alínea E) da F.A. 
33. Por contrato de seguro titulado pela apólice n.º 
210.975, na modalidade de folha de férias, a entidade 
patronal do autor transferiu a sua responsabilidade 
infortunística laboral para a ré “Companhia de Seguros 
C1………., S.A.”, pela remuneração supra referida – 
alínea G) da factualidade assente. 

+++ 
A matéria de facto supra transcrita, tal qual foi objecto 
da decisão de facto da 1ª instância, não foi impugnada 
nem enferma dos vícios previstos no art. 712º do CPC, 
pelo que se aceita e mantém. 

+++ 
3. Do mérito. 
Nesta sede, a única questão suscitada no recurso tem 
a ver com a desoneração do pagamento da quantia de 
€ 660,39, relativa a indemnização por 60 dias de ITA. 
Na sentença recorrida, a recorrente foi condenada a 
condenar a pagar ao Instituto de Segurança Social – 
Centro Distrital do Porto as prestações que o mesmo 
liquidou à autora, por consequência do acidente dos 
autos, desde a data de ocorrência do mesmo até 
25/02/05. 
Uma nota prévia para sublinhar, tal como a 
recorrente, que, nesta parte, a sentença enferma de 
um lapso manifesto, ao considerar a data de 25.02.05, 
como data da alta, aliás lapso que também se verifica, 
na 1ª parte da decisão, ao considerar que a pensão é 
devida a partir de 21.02.05 
Na verdade, resulta dos factos dados como provados 
que o acidente ocorreu em 21.12.04 – facto dado 
como provado sob o nº 3 – e ainda que as lesões 
sofridas pela A. obtiveram consolidação médico-legal 
no 60° dia após a data do acidente – facto dado como 
provado sob o nº 12. 
Significa isto, pois, que o 60º dia após o dia 21.12.04 
não é, como consta da decisão, 25.02.05, mas antes 
19.02.05. 
Ou seja: 
A data da alta é 19.02.2005, pelo que a pensão anual 
é devida a partir de 20.02.2005, e não 21.02.2005, 
como dela consta. 

Tal lapso consubstancia um mero erro de cálculo, 
susceptível de rectificação, nos termos e ao abrigo do 
disposto nos arts. 249º, do CC, e 666º e 667º, nºs 1 e 
2, do CPC. 

+++ 
Voltando à questão da desoneração. 
A decisão recorrida tem a seguinte fundamentação: 
«Pelo Instituto de Segurança Social – Centro Distrital 
do Porto foi deduzido pedido de reembolso dos 
montantes pagos à autora, no período compreendido 
entre 22/12/04 e 11/01/07, a título de subsídio de 
doença, o montante global de € 6.205,17, ao qual 
acresce, a título de subsídio de Natal, o montante de € 
224,70. 
Segundo o disposto no art. 71º da Lei nº 32/02 de 
20/12, “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 
sub-rogadas nos direitos do lesado até ao limite do 
valor das prestações que lhe cabe conceder”.  
Para que ocorra a invocada sub-rogação exige-se 
então que o lesado seja simultaneamente titular de 
um direito à indemnização (pelo lesante) e de um 
direito a prestações da segurança social (tal como 
sucede nos presentes autos). 
No fundo, as instituições de segurança social assumem 
um papel subsidiário e provisório, face à obrigação de 
indemnização de quem é sujeito passivo o responsável 
civil.  
Terá assim a segurança social o direito a reclamar da 
ré seguradora aquilo que pagou à autora mas tão-
somente pelo período em que a autora esteve incapaz 
para trabalhar, ou seja, até à data da sua alta clínica. 
Quanto ao mais, nomeadamente quanto às prestações 
que pagou a partir desta última data, já não será a ré 
seguradora responsável pelo seu reembolso». 
Tendo a lesão da sinistrada, em consequência do 
acidente de trabalho, determinado àquela um período 
de ITA, entendemos, tal como a jurisprudência do 
nosso mais alto Tribunal – cf. acórdão do STJ, de 
02.02.2006, in Acidentes de Trabalho, CJ Edições, 
pag. 561 – ser evidente que a sinistrada não pode 
acumular as prestações por ITA com o subsídio de 
doença que, no mesmo período recebeu da segurança 
social. 
O ISS veio requerer das RR. o pagamento das 
prestações que, em consequência da doença, pagou à 
A, assim abrangendo o período de ITA. 
Fê-lo, no exercício do direito de sub-rogação que 
aquela lei lhe confere. 
No entanto, sendo certo que a recorrente foi 
condenada a pagar à A. a quantia de € 660,39 relativa 
à indemnização que, atento o seu vencimento e tal 
período de ITA, o art. 17º da Lei nº 100/97, de 13.09, 
lhe confere, condenou também a recorrente a 
reembolsar o ISS pela mesma quantia que este pagou 
à A. pelos ditos 60 dias subsequentes ao acidente, 
durante os quais esteve de baixa, em consequência 
das lesões no mesmo contraídas. 
Ou seja, como bem sustenta a recorrente, a decisão 
recorrida significa uma duplicação de indemnizações 
por parte da A. com base no mesmo facto – se já 
recebeu do ISS as pensões a que tinha direito pela sua 
ITA, com a sentença recebe uma nova indemnização 
relativa a tal período, desta feita, paga pela R. 
Seguradora. 
Estando o ISS subrogado nos direitos da A. por tudo 
quanto lhe pagou pelos 60 dias de ITA de que padeceu 
e devendo a recorrente, como deve, reembolsar tal 
instituto por tais verbas, sempre deve ser declarada 
desonerada da obrigação de indemnizar a sinistrada 
pelo mesmo período de ITA até ao montante que, a tal 
título, lhe tenha sido pago pelo ISS, montante esse 
que não está documentado nos autos. 
Procedem, pois, as conclusões da recorrente. 

+++ 
4. Atento o exposto, e decidindo: 
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Acorda-se em conceder provimento ao recurso, assim 
revogando a sentença recorrida, na parte impugnada, 
condenando-se a recorrente a pagar ao Instituto de 
Segurança Social – Centro Distrital do Porto as 
prestações que o mesmo liquidou à autora, por 
consequência do acidente dos autos, desde a data de 
ocorrência do mesmo até 19/02/05, imputando-se tal 
pagamento na quantia indemnizatória por ITA, referida 
em A-b) da sentença recorrida. 
Mais se ordena a rectificação da sentença nos termos 
supra referidos. 
Sem custas. 

+++ 
 
Porto, 13.10.08 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
Maria Fernanda Pereira Soares 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6384 
 
 
Registo n.º 505 
Proc. n.º 5025/2008 - 1 
TT de origem: n.º …/2006 Matosinhos ..ª J 
 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da Relação 

do Porto 
 
 
I – B………. intentou acção especial emergente de 
acidente de trabalho, no TT de Matosinhos, sob 
patrocínio do M. Público, contra  
Companhia de Seguros C………., S.A., e  
D………., S.A., alegando em resumo, que, no dia 
12.07.2006, enquanto ao serviço da 2.ª ré, sofreu um 
acidente de trabalho do qual resultaram lesões com 
sequelas determinativas de incapacidades temporárias 
e permanentes e que a retribuição a considerar deve 
incluir os prémios de distribuição de resultados, pagos 
em cada ano, nos últimos onze anos.  
Concluiu, pedindo a condenação das rés, na medida 
das suas responsabilidades, no pagamento de uma 
pensão anual e vitalícia, sob a forma de capital de 
remição; de uma indemnização correspondente aos 
períodos de incapacidades temporárias e as despesas 
de deslocação.  
Citada, a ré patronal contestou, dizendo que as 
importâncias recebidas pelo autor, a título de 
“participação nos resultados da empresa”, não 
integram o conceito de retribuição, atento o disposto 
no artigo 262.º do Código do Trabalho.  
Proferido o despacho saneador, elaborados os factos 
assentes e a base instrutória, realizado o julgamento e 
respondidos os quesitos, a Mma Juíza da 1.ª instância 
proferiu sentença e, julgando a acção parcialmente 
procedente, decidiu:  
- condenar a ré seguradora e a ré empregadora a 
pagar ao autor, com efeitos a partir de 20/10/2006 o 
capital de remição de uma pensão no valor de € 
720,58 (setecentos e vinte euros e cinquenta e oito 
cêntimos), na proporção das respectivas 
responsabilidades, acrescido dos juros de mora à taxa 
legal desde aquela data até integral pagamento;  
- condenar a ré seguradora a pagar ao autor a quantia 
de € 0,28 (vinte e oito cêntimos) a título de diferenças 
na indemnização pelos períodos de incapacidade 
temporárias, acrescida de juros de mora à taxa legal 
desde o vencimento até integral pagamento;  
- condenar a ré seguradora a pagar ao autor a quantia 
de € 12,55 (doze euros e cinquenta e cinco cêntimos) 

a título de indemnização pelas despesas de transporte, 
acrescida de juros desde a data da tentativa de 
conciliação até integral pagamento;  
- condenar a ré empregadora a pagar ao autor a 
quantia de € 153,73 (cento e cinquenta e três euros e 
setenta e três cêntimos) a título de indemnização 
pelos períodos de incapacidade temporárias, acrescida 
de juros de mora à taxa legal desde o vencimento até 
integral pagamento;  
- condenar a ré empregadora a pagar ao autor a 
quantia de € 0,45 (quarenta e cinco cêntimos) a título 
de indemnização pelas despesas de transporte, 
acrescida de juros de mora à taxa legal desde a data 
da tentativa de conciliação até integral pagamento; 
- absolver as rés do mais que havia sido pedido. 
 
A ré patronal, inconformada, apelou, concluindo que: 
1. Foi provado nos autos que o autor auferia uma 
retribuição como contrapartida do seu trabalho (facto 
7); 
2. Foi provado também que nos últimos 11 anos o 
autor recebeu uma participação nos resultados da 
empresa, a qual estava dependente da existência de 
lucros obtidos pela 2.ª ré no exercício do ano fiscal 
anterior ao do seu pagamento (facto 11), sendo que 
esta só era atribuída aos trabalhadores que tivessem 
uma notação positiva na avaliação do seu desempenho 
profissional, feita pelo respectivo superior hierárquico, 
variando o seu valor em função da nota atribuída 
(facto 10);  
3. O facto desta participação nos resultados da 
empresa estar dependente da verificação de 2 
condições: a ré ter lucros e o autor ter um bom 
desempenho profissional avaliado pelas chefias, afasta 
esta atribuição patrimonial do conceito de retribuição 
prevista no artigo 26°, n° 3, da Lei n° 100/97, para 
efeitos de ser tida em conta no cálculo das 
indemnizações reclamadas pelo autor;  
4. Tem sido entendimento da jurisprudência que as 
prestações complementares ou acessórias da 
remuneração base, não devidas por força do contrato 
ou das normas que o regem, ligadas ao rendimento e 
mérito do trabalho prestado e dependentes de uma 
notação positiva, não podem ser consideradas como 
elemento integrante de retribuição;  
5. A natureza aleatória da actividade comercial da ré 
não permite certezas quanto à continuação de 
resultados positivos do exercício e também a 
dependência de uma avaliação do comportamento do 
autor no quadro dos objectivos traçados pelas chefias 
é um obstáculo à expectativa remuneratória 
considerada na sentença;  
6. A sentença de que se recorre violou, entre outros, o 
disposto nos artigos 26°, n° 3, da Lei n° 100/97 e 
artigo 262° do Código do Trabalho; 
7. A correcta aplicação das normas violadas, 
conjugada com a devida apreciação da matéria de 
facto assente, conduzirá à não inclusão da atribuição 
patrimonial denominada "participação nos resultados 
da empresa" no conceito de retribuição para efeitos do 
cálculo das prestações devidas por acidente de 
trabalho e, consequentemente, à absolvição da ré do 
pedido.  
Termos em que, e com o douto suprimento de V. 
Exas., deve ser dado provimento ao recurso e, em 
consequência, alterar-se a sentença recorrida nos 
termos supra referidos, fazendo-se assim Justiça.  
 
O autor contra-alegou, defendendo a confirmação do 
julgado.  
E, na hipótese de não ser concedido provimento ao 
recurso principal, interpôs recurso subordinado, 
concluindo, em síntese, que o valor global do prémio 
de distribuição de resultados, a considerar para efeitos 
de retribuição, deve ser de € 1 498,94 e não de € 
847,40, como foi considerado na sentença recorrida.  
Colhidos os vistos dos Juízes Adjuntos, cumpre 
apreciar e decidir.  
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II - Os Factos  
Na 1.ª instância foram dados como provados os 
seguintes factos:  
1) O sinistrado B………. exerce a sua profissão de 
serralheiro de rastos de 1ª sob a autoridade, direcção 
e fiscalização de “D………., S.A.  
2) No dia 12/07/2006, no exercício daquelas funções, 
nas instalações da 2.ª R., na Estrada Nacional n.º .., 
km 6,4, na Maia, o sinistrado sentiu uma dor no joelho 
direito quando passava da posição de cócoras para a 
posição de pé.  
3) Como consequência directa e imediata do episódio 
referido em B) o autor sofreu uma lesão meniscal no 
joelho direito, que lhe determinou incapacidade 
temporária absoluta para o trabalho de 13/07/2006 a 
24/09/2006 e incapacidade temporária parcial de 20% 
de 25/09/2006 a 19/10/2006, data em que teve alta.  
4) Em consequência da lesão sofrida o sinistrado 
encontra-se afectado de uma incapacidade 
permanente parcial com o coeficiente de 6,51%, desde 
20/10/2006 (dia seguinte ao da alta).  
5) À data do acidente o sinistrado auferia a retribuição 
base de € 837,00 x 14 meses, acrescida de € 295,20 x 
11 meses.  
6) A título de participação nos resultados da empresa 
a 2ª ré pagou ao autor: em Janeiro de 1996 a quantia 
de Esc. 150.261$00; em Janeiro de 1997 a quantia de 
Esc. 288.891$00; em Janeiro de 1998 a quantia de 
Esc. 396.199$00; em Janeiro de 1999 a quantia de 
Esc. 415.838$00; em Janeiro de 2000 a quantia de 
Esc. 390.109$00; em Janeiro de 2001 a quantia de 
Esc. 460.109$00; em Janeiro de 2002 a quantia de € 
1.096,46; em Janeiro de 2003 a quantia de € 
1.945,87; em Fevereiro de 2004 a quantia de € 
902,03; em Janeiro de 2005 a quantia de € 1.214,83 e 
em Janeiro de 2006 a quantia de € 847,40, num total 
de € 16.189,09, rectificado para € 16.488,36, dado o 
lapso material.  
7) A 2ª ré tinha transferido a responsabilidade 
emergente de acidentes de trabalho para a 1ª ré, 
através do contrato de seguro titulado pela apólice n.º 
10-……, pela retribuição anual de € 15.260,40, sendo € 
837 x 14 de retribuição base e € 295,20 x 12 de 
outras remunerações.  
8) O autor despendeu a quantia de € 13,00 em 
despesas com transportes nas deslocações ao 
Tribunal.  
9) A 1ª ré pagou ao autor, a título de indemnização 
por incapacidades temporárias, a quantia de € 
2.344,17, sendo € 2. 216,43 a título de ITA e € 127,74 
a título de ITP de 20%.  
10) A atribuição patrimonial designada de 
“participação nos resultados da empresa” só era e é 
atribuída pela 2ª ré aos trabalhadores que tivessem e 
tenham uma notação positiva na avaliação do seu 
desempenho profissional, feita pelo respectivo superior 
hierárquico, variando o seu valor em função da nota 
atribuída.  
11) A participação anual dos trabalhadores nos 
resultados da empresa está dependente dos lucros 
obtidos pela 2ª ré no exercício do ano fiscal anterior 
ao do seu pagamento.  
 
III – O Direito  
Atento o disposto nos artigos 684.º, n.º 3 e 690.º, 
n.ºs 1 e 3, do CPC, aplicáveis por força do artigo 1.º, 
n.º 2, alínea a) e artigo 87.º do CPT, o objecto dos 
recursos (principal e subordinado) está delimitado 
pelas respectivas conclusões. 
E, assim, a única questão a apreciar, no recurso 
principal, consiste em saber se o prémio de 
participação nos resultados da empresa integra, ou 
não, o conceito de retribuição definido no artigo 26.º, 
n.º 3, da Lei n.º 100/97, de 13.09 (LAT).  
E, no recurso subordinado, qual o valor global, desse 
prémio, a considerar para o cálculo das prestações 
pecuniárias devidas ao sinistrado.  

 
Recurso principal 
A sentença recorrida integrou no conceito de 
retribuição, definido pelo artigo 26.º da LAT, o referido 
prémio de participação nos resultados da empresa.  
A recorrente discorda, por entender que esse prémio 
anual mais não é do que uma prestação complementar 
ou acessória da remuneração base, porque não devida 
por força do contrato ou das normas que o regem, 
mas ligada ao rendimento e mérito do trabalho 
prestado e dependente de uma notação positiva.  
Vejamos.  
O artigo 26.º, n.º 3, da LAT, prescreve: “Entende-se 
por retribuição mensal tudo o que a lei considere como 
seu elemento integrante e todas as prestações que 
revistam carácter de regularidade e não se destinem a 
compensar o sinistrado por custos aleatórios”.  
E n.º 4 acrescenta: “Entende-se por retribuição anual 
o produto de 12 vezes a retribuição mensal acrescida 
dos subsídios de Natal e de férias e outras 
remunerações anuais a que o sinistrado tenha direito 
com carácter de regularidade”. (sublinhado nosso)  
Por sua vez, o artigo 82.º do DL n.º 49 408, de 1969-
11-24 [LCT], em vigor à data da admissão do autor, 
estabelecia o seguinte:  
“1. Só se considera retribuição aquilo a que, nos 
termos do contrato, das normas que o regem ou dos 
usos, o trabalhador tem direito como contrapartida do 
seu trabalho.  
2. A retribuição compreende a remuneração de base e 
todas as outras prestações regulares e periódicas 
feitas, directa ou indirectamente, em dinheiro ou em 
espécie.  
3. Até prova em contrário, presume-se constituir 
retribuição toda e qualquer prestação da entidade 
patronal ao trabalhador”.  
E o actual artigo 249.º do Código do Trabalho (CT) 
dispõe:  
“1 – Só se considera retribuição aquilo a que, nos 
termos do contrato, das normas que o regem ou dos 
usos, o trabalhador tem direito como contrapartida do 
seu trabalho.  
2 – Na contrapartida do trabalho inclui-se a retribuição 
base e todas as outras prestações regulares e 
periódicas feitas, directa ou indirectamente, em 
dinheiro ou em espécie.  
3 - Até prova em contrário, presume-se constituir 
retribuição toda e qualquer prestação do empregador 
ao trabalhador”.  
Da conjugação das citadas normas resulta que, para 
efeito de acidente de trabalho, o conceito de 
retribuição recebia o definido na LCT e recebe, agora, 
o definido no Código do Trabalho e acrescenta-lhe 
todas as prestações que estejam para além dela, 
desde que revistam carácter de regularidade e não se 
destinem a compensar o sinistrado por custos 
aleatórios.  
Deste modo, no conceito legal cabe a remuneração de 
base e as outras prestações que sejam contrapartida 
do trabalho ou da disponibilidade do trabalhador, 
desde que revistam carácter de regularidade e de 
periodicidade.  
O requisito da regularidade também está incluído na 
noção dada pela LAT, a qual parece conter um 
conceito de retribuição mais amplo, abarcando 
prestações pecuniárias que não são contrapartida do 
trabalho ou da disponibilidade do trabalhador, 
bastando apenas que tais quantias não se destinem a 
cobrir custos aleatórios, isto é, custos dependentes de 
circunstâncias casuais e fortuitas.  
Por outro lado, se é verdade que nos termos do n.º 1, 
do artigo 261.º, do CT, as gratificações, por regra, não 
se consideram retribuição, também é certo que nos 
termos dos n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo, têm natureza 
retributiva “as gratificações que sejam devidas por 
força do contrato ou das normas que o regem, ainda 
que a sua atribuição esteja condicionada aos bons 
serviços do trabalhador, ou aquelas que, pela sua 
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importância e carácter regular e permanente, devam, 
segundo os usos, considerar-se como elemento 
integrante da retribuição”, bem como “as prestações 
relacionadas com os resultados obtidos pela empresa 
quando, quer no respectivo título atributivo quer pela 
sua atribuição regular e permanente, revistam 
carácter estável, independentemente da variabilidade 
do seu montante”.  
A este propósito, Júlio Gomes, Direito do Trabalho, 
vol. I, pág. 768, escreve: “(...), como também será 
retribuição o prémio a que o trabalhador tem direito, 
pelo seu contrato de trabalho, mesmo que tal prémio, 
estando a sua obtenção condicionada a um certo 
resultado pelo trabalhador ou a certos “bons serviços”, 
só esporadicamente seja devido (artigo 261.º, n.º 2)”. 
E, continua o mesmo autor, “nesta matéria parte-se 
de uma presunção ilidível de que constitui retribuição 
toda e qualquer prestação do empregador ao 
trabalhador. Tal presunção acarreta que cabe à parte 
que alega que uma determinada prestação não tem 
natureza retributiva demonstrá-lo, podendo falar-se 
aqui de uma vis atractiva da retribuição”.  
E, na pág. 772, conclui: “Relativamente às 
gratificações a que o trabalhador tem direito, mesmo 
que condicional, compreende-se que integrem a 
retribuição. Com efeito, se o objectivo a que estão 
condicionadas foi atingido tais gratificações serão 
obrigatórias. Na parte final do n.º 2 do artigo 261.º 
contempla-se um fenómeno muito frequente na 
prática: uma entidade patronal que, num certo 
momento criou um prémio, com natureza excepcional 
(por exemplo, um prémio de fim de ano, em função do 
desempenho do trabalhador) acaba por repetir esse 
prémio de tal modo que gera nos trabalhadores a 
expectativa razoável, face ao uso criado, de que tal 
prémio se manterá. Neste caso a lei permite que a 
obrigatoriedade resulte do uso e das expectativas por 
ele geradas. E permite-o mesmo quando, sendo o 
prémio dependente dos resultados da empresa, a 
existência do prémio se revele uma constante, ainda 
que o seu montante possa variar, como resulta do n.º 
3 do preceito”.  
Ora, o caso dos autos, enquadra-se no exemplo dado 
pelo Ilustre Professor, já que se trata de um prémio 
anual, de valor variável, pago em Janeiro de cada um 
dos últimos 11 anos (1996 a 2006, o ano do 
acidente); dependente dos resultados da empresa e 
do desempenho do sinistrado. (cfr. pontos 6 e 10 da 
matéria de facto).  
(Sobre esta temática, cfr. ainda, Bernardo Lobo 
Xavier, Iniciação ao Direito do Trabalho, com a 
colaboração de P. Furtado Martins e A. Nunes de 
Carvalho, 3.ª ed., pág. 336, e o Acórdão da Relação 
do Porto, de 15.01.2007, proc. n.º 6453/2006-1.ª, 
subscrito como 2.º Adjunto pelo, ora, Relator).  
Uma nota final: a recorrente alude, na sua 
argumentação, ao artigo 262.º do CT, que dispõe: 
“Não se considera retribuição a participação nos lucros 
da empresa, desde que ao trabalhador esteja 
assegurada pelo contrato uma retribuição certa, 
variável ou mista, adequada ao seu trabalho”.  
O artigo 89.º, da L.C.T., tinha igual redacção e a 
doutrina considera que tal “matéria presta-se a 
consideráveis desenvolvimentos teóricos, mas não tem 
em Portugal interesse prático sensível ainda que se 
verifiquem situações semelhantes na prática de 
gratificações de balanço” – cfr. Bernardo Lobo Xavier, 
Curso de Direito do Trabalho, pág. 391, em 
comentário ao artigo 89.º da LCT.  
Decorre do artigo 262.º do CT que, em princípio, a 
participação nos lucros não corresponde a retribuição, 
a não ser que a mesma revista carácter regular e 
permanente, como no caso dos autos, na 
interpretação, supra exposta, ao artigo 261.º, n.º 3, 
do C.T..  
Em conclusão: as quantias anuais, descriminadas no 
ponto 6 da matéria de facto, têm natureza retributiva, 
pois, o seu pagamento não teve carácter aleatório, 

dado que ocorreu durante 11 anos consecutivos, ainda 
que os montantes tenham sido variados. 
Deste modo, improcede o recurso principal.  
 
Do recurso subordinado  
E confirmada a decisão recorrida, no sentido de que as 
quantias descritas no ponto 6 da matéria de facto 
integram a retribuição do autor, importa agora saber 
qual o montante dessa prestação, se € 847,40, como 
se decidiu na sentença recorrida, se € 1.498,94, como 
pretende o autor.  
A Mma Juíza escreveu que “o valor a considerar não 
deverá corresponder à média dos 11 anos em que se 
apurou ter recebido a dita atribuição patrimonial, mas 
apenas a média das atribuições auferidas pelo autor 
no ano anterior ao acidente, tal como previsto pelo 
art. 26.º, n.º 5 da Lei 100/97 e que no caso dos autos 
foi de € 847,40”.  
Por sua vez, o autor entende que a média deve 
corresponder aos 11 anos de recebimento daquela 
prestação pecuniária.  
Quid iuris?  
O n.º 5 do artigo 26.º da LAT estabelece uma regra de 
cálculo para a retribuição que não corresponda ao dia 
do acidente, regra essa que é a “média tomada com 
base nos dias de trabalho e correspondente a 
retribuições auferidas pelo sinistrado no período de um 
ano anterior ao acidente”.  
Esta regra está em consonância com o tempo de 
cumprimento da obrigação retributiva, isto é, com o 
dia (a jorna), a semana, a quinzena ou o mês do 
calendário (cfr. artigo 269.º, n.º 1, do CT).  
E a média da unidade de tempo que se considerar, isto 
é, o dia ou o mês, deve ser reportada ao ano anterior 
ao acidente.  
E quando a unidade de tempo, de referência, for o 
ano, a média deve ser reportada a que período de 
tempo anterior ao acidente?  
A lei não estabelece qual, mas por analogia (cfr. artigo 
10.º, do Código Civil) deve entender-se um período de 
tempo similar ao número de meses do ano previsto no 
n.º 5, ou seja, 12 (princípio do razoável), porque 
“média é o quociente da divisão da soma de diferentes 
quantidades pelo número destas (média aritmética)” – 
cfr. Dicionário Universal, Texto Editora.  
E considerar apenas a prestação do último ano 
(Janeiro de 2006), como considerou a sentença 
recorrida, é, com todo o respeito, um desvio à regra 
da média, prevista no n.º 5 do artigo 26.º da LAT.  
No caso dos autos, como o pagamento do prémio em 
causa decorreu durante 11 anos, o valor a considerar 
para efeitos dessa prestação retributiva, deve ser de € 
1.498,940, a média das quantias anuais auferidas pelo 
autor, desde 1996 a 2006.  
Deste modo, os montantes a pagar pela ré patronal, a 
título de indemnização por incapacidades temporárias 
e a título de pensão anual e vitalícia passam a ser de € 
230,83 e de € 68,30, respectivamente.  
 
IV – A Decisão  
Atento o exposto, acorda-se em negar provimento ao 
recurso principal e provir o recurso subordinado, tendo 
como consequência a alteração da decisão recorrida 
na parte relativa ao montante anual da retribuição do 
sinistrado, passando a ré patronal a ser responsável 
pelo pagamento das quantias de € 230,83 e de € 
68,30, respectivamente, a título de indemnização por 
incapacidades temporárias e a título de pensão anual e 
vitalícia, remível.  
No mais, mantém-se a sentença impugnada.  
Custas a cargo da recorrente, ré patronal.  
 
Porto, 2008.10.20 
Domingos José de Morais 
António José Fernandes Isidoro 
Albertina das Dores Nunes Aveiro Pereira 
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Sumário nº 6385 
 
 
Reg. N.º 542 
Proc. N.º 3391/08-1.ª 
 
 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
 
B.......... instaurou acção emergente de contrato 
individual de trabalho, com processo comum, contra 
C.........., S.A. pedindo que se condene a R. a pagar ao 
A. a quantia de € 16.032,38, sendo € 12.547,13 a 
título de indemnização de antiguidade e a restante 
relativa a retribuição vencida, férias, respectivo 
subsídio e subsídio de Natal, vencidos e proporcionais, 
para além de juros de mora.  
Alega, para tanto, que tendo sido admitido ao serviço 
da R. em 1982-02-02, para exercer as funções de 
fogueiro de 1.ª, resolveu o contrato de trabalho com 
fundamento em justa causa, o que comunicou à R. por 
carta de 2006-07-20, recebida em 24 seguinte. 
Invocou como justa causa a alteração, em 2006-07-
05, das suas férias do período inicialmente marcado de 
28 de Julho a 1 de Setembro, ambos de 2006, para os 
seguintes períodos: 4 a 15 de Setembro, 25 a 29 de 
Setembro e 16 a 27 de Outubro, todos de 2006. 
Porém, tendo o A. manifestado a sua discordância, a 
R. alterou-lhe o horário de trabalho das 6H00 às 
14H00, de 2.ª a 6.ª Feira, para o horário das 8H00 às 
18H00, desde o dia 2006-07-12, tendo o A. 
manifestado a sua discordância por escrito e a R. 
reafirmado a sua decisão quanto a ambas as matérias. 
Alega, por último, que não lhe foram pagas as 
diversas quantias que pede para além da 
indemnização de antiguidade, respeitantes a 
retribuição vencida, férias, respectivo subsídio e 
subsídio de Natal, vencidos e proporcionais ao tempo 
de trabalho prestado no ano da resolução do contrato 
de trabalho. 
A R. contestou por impugnação, alegando a 
inexistência de culpa sua na alteração das férias e do 
horário de trabalho do A. e, por excepção, pedindo a 
compensação do seu seu crédito correspondente à 
indemnização por falta de aviso prévio com o contra-
crédito do A., que reconhece. 
O A. respondeu à matéria de excepção deduzida na 
contestação. 
Realizado o julgamento sem gravação da prova 
pessoal, pelo despacho de fls. 90 a 93 foram assentes 
os factos considerados provados, sem reclamações – 
cfr. acta de fls. 94. 
Proferida sentença, foi a R. condenada a pagar ao A. a 
quantia de € 1.597,59, relativa a retribuição vencida, 
férias, respectivo subsídio e subsídio de Natal, 
vencidos e proporcionais, deduzida da indemnização 
por falta de aviso prévio, dada a seu ver a 
insubsistência da justa causa invocada, sendo tal 
quantia acrescida de juros de mora, à taxa legal, 
desde os respectivos vencimentos e até integral 
pagamento. 
Inconformado com o assim decidido, o A. interpôs o 
presente recurso de apelação, formulando a final as 
seguintes conclusões: 
 
A) A douta sentença recorrida não analisou 
devidamente os factos provados, nem tão-pouco a 
motivação do autor para a resolução, com justa causa, 
do seu contrato de trabalho, nem aplicou 
correctamente o direito. 
B) Ao iniciar a sua análise da justa causa de revogação 
do contrato, pelo segundo argumento apresentado 
pelo ora recorrente - A alteração do horário de 
trabalho, a douta sentença estruturou-se 
erradamente. 

C) A justa causa do apelante teve duas motivações: 
Em, primeiro lugar, a alteração do período de férias, 
sem para tal a entidade patronal ter qualquer motivo 
justificativo; em segundo lugar, posterior alteração do 
horário de trabalho, em forma de retaliação (após o 
apelante ter manifestado discordância face à alteração 
das suas férias), também sem a concordância do 
trabalhador, ou motivo que a justificasse. 
D) Ao agir como agiu, a apelada violou o disposto no 
art° 211°, n°s 2 e 3, do Cód. Trabalho, pondo em 
causa um direito fundamental do trabalhador do gozo 
das suas férias num período de tempo que lhe 
permitisse recuperar física e psiquicamente, ou 
assegurar-lhe as condições mínimas de disponibilidade 
pessoal, de integração na vida familiar e de 
participação social e cultural. 
E) Assim como violou o disposto no art° 218°, n°s 1 e 
2, uma vez que a apelada não logrou provar quaisquer 
exigências imperiosas do funcionamento da empresa 
que determinassem o adiamento das férias do 
apelante; nem a nova marcação respeitava o gozo 
seguido de metade das suas férias. 
F) Contra essa alteração, manifestou-se o apelante, 
por escrito, em 06/07/06 - ponto 11 dos factos 
provados - mas de nada lhe valeu, tendo a apelante 
mantido, sem mais, tal alteração. 
G) Após esse facto, o apelante, que trabalhava de 2ª a 
6ª feira, das 06h às 14h, viu o seu horário ser alterado 
unilateralmente pela apelada, a partir de 12/07/06, 
sem o seu acordo, ou antes com a sua discordância, 
para um período compreendido entre as 08h e as 18h, 
e intervalo entre as 12h e as 14h. 
H) Com tal alteração o apelante deixou de auferir 
subsídio de turno e viu o seu tempo de lazer ser 
drasticamente reduzido. 
I) Tal alteração do horário de trabalho não teve 
qualquer razão ou motivo justificativo, antes teve 
natureza sancionatória, face ao desacordo do apelante 
em relação à alteração das suas férias. 
J) A apelada ia reduzindo os direitos fundamentais do 
trabalhador, ora apelante, sem que a este fosse dado 
o direito de se manifestar contra tais violações. 
K) Se é certo que compete à entidade patronal o poder 
de direcção e organização da empresa, tendo em vista 
os objectivos que pretende ver prosseguidos, não é 
menos certo que as medidas nesse âmbito adoptadas 
hão-se ter-se por adequadas à prossecução de 
objectivos lícitos, não podendo ser encaradas como 
mera negação de interesses de outrem (trabalhador). 
L) Com efeito, face a tais desrespeitos, tornou-se de 
todo insustentável a manutenção do seu contrato de 
trabalho, pois que não era minimamente exigível que 
tivesse que sofrer as sucessivas violações dos seus 
direitos, mantendo-se ao serviço da apelada, mais 
sabendo que, por cada justa reclamação sua perante 
ela, outra ilegalidade contra si esta viria a cometer. 
M) O apelante resolveu, assim, o seu contrato com 
justa causa, nos termos do art° 441°, n° 1 e n° 2 al.s 
b), e) e f) do Cód. do Trabalho, o que lhe confere 
direito a uma indemnização, fixada nos termos do art° 
443°, n° 1 do mesmo diploma legal, nos precisos 
termos em que o apelante a peticionou. 
N) Sendo certo que o apelante procedeu à rescisão do 
seu contrato de trabalho, nos termos legais, 
designadamente pela forma e no prazo consignado na 
lei (art° 422° Cód. Trabalho). 
O) Ao decidir pela inexistência de justa causa, violou a 
douta sentença recorrida o disposto no art° 441°, n° 1 
e n° 2 al.s b), e) e f) do Cód. do Trabalho. 
P) Porém, ainda que assim se não entendesse, nunca 
a excepção da compensação invocada pela apelante, a 
título indemnização pelo não cumprimento do prazo de 
aviso prévio, poderia proceder, como erroneamente 
faz a douta sentença. 
Q) Pois que, constitui ainda justa causa de resolução 
do contrato pelo trabalhador a alteração substancial e 
duradoura das condições de trabalho no exercício 
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legítimo de poderes do empregador. - art° 441°, n° 3, 
al. b), do Cód. do Trabalho. 
R) Apenas tem direito à indemnização a entidade 
patronal nos casos de resolução ilícita, o que, como se 
demonstrou à saciedade, não se verificou. 
S) A douta sentença, decidindo diferentemente, violou 
designadamente o art° 441°, n° 3, al. b), do Cód. do 
Trabalho. 
O Exm.º Sr. Procurador-Geral Adjunto, nesta Relação, 
emitiu douto parecer no sentido de que a apelação não 
merece provimento. 
Nenhuma das partes se pronunciou quanto ao teor de 
tal parecer. 
Recebido o recurso, foram colhidos os vistos legais. 
Cumpre decidir. 
 
São os seguintes os factos dados como provados pelo 
Tribunal a quo: 
1 – A ré dedica-se ao fabrico de elásticos para uso de 
vestuário, tinturaria e acabamentos têxteis. 
2 – Por contrato de trabalho verbal, celebrado a 
02/02/82, a ré admitiu o autor para, sob as suas 
ordens, direcção e fiscalização, exercer funções como 
fogueiro de 1ª classe. 
3 – O autor auferia uma remuneração base de 513€ 
mensais, acrescida de 2,24€ por cada dia efectivo de 
trabalho a título de subsídio de alimentação e 47,30€ 
mensais de prémio de produção. 
4 – Por carta registada, com a/r, datada de 20/07/06, 
o autor fez cessar o respectivo contrato – cfr. doc. 6 
junto aos autos a fls., para o qual se remete e cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais. 
5 – No mapa de férias da ré para o ano de 2006, o 
qual foi publicado em Abril do mesmo ano, estava 
estabelecido que o autor gozaria o período de férias de 
28 de Julho a 1 de Setembro – cfr. doc. de fls. 9. 
6 – O autor organizou os seus interesses familiares de 
acordo com tal mapa. 
7 – No início de Julho de 2006, a ré comunicou ao 
autor que não poderia gozar férias nos moldes supra 
referidos, antes o devendo fazer a partir do mês de 
Setembro e de forma intercalada (uma semana de 
trabalho seguida de uma de férias). 
8 – O autor trabalhava de 2ª a 6ª feira, das 06h às 
14h. 
9 – A partir do dia 12/07/06, tal horário foi alterado 
pela ré, sem o acordo do autor, para das 08h às 12h e 
das 14h às 18h. 
10 – Com tal alteração o autor deixou de auferir 
subsídio de turno. 
11 – A discordância do autor quanto a ambas as 
alterações foi comunicada por escrito à ré a 06/07/06 
– cfr. doc. junto aos autos a fls. 11, para o qual se 
remete e cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido para todos os efeitos legais. 
12 – A ré não pagou ao autor a retribuição devida pelo 
trabalho prestado no mês de Julho de 2006. 
13 – Igualmente não liquidou as férias e subsídio de 
férias vencidas a 01/01/06 e os proporcionais de férias 
e subsídio de férias e de Natal devidos pelo trabalho 
prestado em 2006.  
14 – O autor trabalha na secção de cogeração (onde é 
produzida a energia que alimenta o processo produtivo 
da empresa), onde se encontram máquinas que têm 
regularmente de ser verificadas e ajustadas. 
15 – Era a única pessoa que, na ré, tinha aptidões 
técnicas e profissionais para assegurar a 
operacionalidade e funcionamento da referida 
cogeração. 
16 – A alteração do horário do autor visou dar uma 
maior resposta aos eventuais problemas que 
surgissem na secção de cogeração. 
17 – Pelo menos na 1ª quinzena de Agosto, face a 
encomendas entretanto surgidas, a ré esteve a 
laborar. 
 
O Direito. 

Sendo pelas conclusões do recorrente que se delimita 
o âmbito do recurso[1], atento o disposto nos Art.ºs 
684.º, n.º 3 e 690.º, n.º 1, ambos do Cód. Proc. Civil, 
ex vi do disposto no Art.º 87.º, n.º 1 do Cód. Proc. do 
Trabalho, a única questão a decidir nesta apelação 
consiste em saber se o A. teve justa causa para 
resolver o contrato de trabalho. 
Vejamos. 
Dispõe o Cód. do Trabalho[2]: 
 

Artigo 441º[3] 
Regras gerais 
2 — Constituem justa causa de resolução do contrato 
pelo trabalhador, nomeadamente, os seguintes 
comportamentos do empregador: 
b) Violação culposa das garantias legais ou 
convencionais do trabalhador; 
4 — A justa causa é apreciada nos termos do nº 2 do 
artigo 396º, com as necessárias adaptações. 
 

Artigo 442º 
Procedimento 
1 — A declaração de resolução deve ser feita por 
escrito, com indicação sucinta dos factos que a 
justificam, nos 30 dias subsequentes ao conhecimento 
desses factos. 
 
Ora, para conseguir o efeito de resolver o contrato de 
trabalho, impõe-se que o trabalhador faça uma 
comunicação escrita ao empregador donde constem, 
de forma sucinta, os factos que fundamentam a 
resolução, como dispõe o Art.º 442.º, n.º 1 do CT, 
acabado de transcrever[4]. 
Por outro lado, do Art.º 441.º do CT, também acima 
parcialmente transcrito resulta que a justa causa para 
que o trabalhador possa rescindir o contrato de 
trabalho, motivadamente e com direito a 
indemnização, depende da verificação dos seguintes 
elementos:  
- Comportamento da entidade empregadora, 
enquadrável, ou não, em qualquer das alíneas do n.º 2 
do referido Art.º 441.º, uma vez que a enumeração é 
meramente exemplificativa [era taxativa na LCCT] - 
elemento objectivo;  
- Que esse comportamento possa ser imputado[5] à 
entidade empregadora a título de culpa - elemento 
subjectivo;  
- Que tal comportamento seja grave em si mesmo e 
nas suas consequências[6]. 
De referir que na distribuição do ónus da prova, cabe 
ao trabalhador demonstrar a existência do 
comportamento da entidade empregadora, nos termos 
do disposto no Art.º 342.º, n.º 1 do Cód. Civil [de 
acordo com o qual, àquele que invocar um direito cabe 
fazer a prova dos factos constitutivos do direito 
alegado] e cabe a esta provar que tal comportamento 
não procede de culpa sua, nos termos do disposto no 
Art.º 799.º, n.º 1 [segundo o qual, incumbe ao 
devedor provar que a falta de cumprimento … da 
obrigação não procede de culpa sua] do mesmo 
diploma legal[7]. 
Voltemos, agora, à hipótese concreta dos autos. 
Devendo a justa causa de rescisão do contrato de 
trabalho, por iniciativa da A., ser apreciada em 
concreto, vejamos os pertinentes factos provados: 
4 – Por carta registada, com a/r, datada de 20/07/06, 
o autor fez cessar o respectivo contrato – cfr. doc. 6 
junto aos autos a fls., para o qual se remete e cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais. 
5 – No mapa de férias da ré para o ano de 2006, o 
qual foi publicado em Abril do mesmo ano, estava 
estabelecido que o autor gozaria o período de férias de 
28 de Julho a 1 de Setembro – cfr. doc. de fls. 9. 
6 – O autor organizou os seus interesses familiares de 
acordo com tal mapa. 
7 – No início de Julho de 2006, a ré comunicou ao 
autor que não poderia gozar férias nos moldes supra 
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referidos, antes o devendo fazer a partir do mês de 
Setembro e de forma intercalada (uma semana de 
trabalho seguida de uma de férias). 
8 – O autor trabalhava de 2ª a 6ª feira, das 06h às 
14h. 
9 – A partir do dia 12/07/06, tal horário foi alterado 
pela ré, sem o acordo do autor, para das 08h às 12h e 
das 14h às 18h. 
10 – Com tal alteração o autor deixou de auferir 
subsídio de turno. 
11 – A discordância do autor quanto a ambas as 
alterações foi comunicada por escrito à ré a 06/07/06 
– cfr. doc. junto aos autos a fls. 11, para o qual se 
remete e cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido para todos os efeitos legais. 
14 – O autor trabalha na secção de cogeração (onde é 
produzida a energia que alimenta o processo produtivo 
da empresa), onde se encontram máquinas que têm 
regularmente de ser verificadas e ajustadas. 
15 – Era a única pessoa que, na ré, tinha aptidões 
técnicas e profissionais para assegurar a 
operacionalidade e funcionamento da referida 
cogeração. 
16 – A alteração do horário do autor visou dar uma 
maior resposta aos eventuais problemas que 
surgissem na secção de cogeração. 
17 – Pelo menos na 1º quinzena de Agosto, face a 
encomendas entretanto surgidas, a ré esteve a 
laborar. 
 
O primeiro fundamento invocado para a resolução do 
contrato consistiu na alteração do período de férias 
anuais de 28 de Julho a 1 de Setembro, portanto, 
apontando para o gozo contínuo, para um período 
descontínuo, em que as férias seriam gozadas de 
forma intercalada, semana sim, semana não, a partir 
de Setembro, todos do ano de 2006, como resulta dos 
factos provados. 
Dispõe adrede o CT: 

 
Artigo 218º[8] 

Alteração da marcação do período de férias 
1 — Se, depois de marcado o período de férias, 
exigências imperiosas do funcionamento da empresa 
determinarem o adiamento ou a interrupção das férias 
já iniciadas, o trabalhador tem direito a ser 
indemnizado pelo empregador dos prejuízos que 
comprovadamente haja sofrido na pressuposição de 
que gozaria integralmente as férias na época fixada. 
2 — A interrupção das férias não pode prejudicar o 
gozo seguido de metade do período a que o 
trabalhador tenha direito. 
 
Destas normas resulta que a alteração do período de 
férias, já marcadas, não pode ser feito por livre 
alvedrio do empregador, mas de forma motivada, 
quando a empresa tiver necessidades imperiosas de 
manter a actividade durante o período de férias 
inicialmente planeado pelo empregador ou acordado 
entre as partes. Trata-se de um direito potestativo 
pelo que, havendo alteração das férias marcadas, em 
tais circunstâncias, o trabalhador deverá conformar-se 
com a decisão do empregador, sem prejuízo de poder 
exigir o pagamento das despesas que teve de fazer 
em função da primeira marcação das férias e com 
vista ao seu gozo, por exemplo, o pagamento de hotel 
e avião. Neste caso, impende sobre o trabalhador o 
ónus da prova das despesas efectuadas e respectivo 
custo, como resulta do advérbio de modo constante da 
norma – comprovadamente – e sempre resultaria das 
regras gerais, in casu, do disposto no Art.º 342.º, n.º 
1 do Cód. Civil[9], uma vez que se trata de facto 
constitutivo do direito invocado. Por seu turno, 
impende sobre o empregador o ónus de provar a 
necessidade imperiosa, inerente ao funcionamento da 
empresa, de alterar o período de férias do trabalhador 
em causa e com fundamento na mesma norma do CC 
e pelas razões correspondentes, sendo certo que 

deverá designar o novo período de férias, observando 
um período de gozo ininterrupto de, pelo menos, 
metade da totalidade do direito a férias que estiver a 
ser substituído. Ora, o fundamento da alteração das 
férias deve ser sério, de modo que se puder ser 
evitada pela contratação a termo ou através de 
trabalho temporário, de outro trabalhador, a alteração 
não deverá ter lugar, como se tem entendido[10]. 
Vejamos, agora, os fundamentos da resolução do 
contrato de trabalho no que respeita à alteração do 
horário de trabalho[11]. 
Dispõe, a propósito, o CT: 
Artigo 170º 
Definição do horário de trabalho 
1 — Compete ao empregador definir os horários de 
trabalho dos trabalhadores ao seu serviço, dentro dos 
condicionalismos legais. 
Artigo 173º 
Alteração do horário de trabalho 
1 — Não podem ser unilateralmente alterados os 
horários individualmente acordados. 
 
Tais disposições correspondem, parcial e 
respectivamente, aos Art.ºs 11.º e 12.º do Decreto-Lei 
n.º 409/71, de 27 de Setembro [vulgo LDT]. 
Ora, desde há muito se vem entendendo que o 
empregador, qual emanação do poder de direcção 
sobre a empresa, pode unilateralmente alterar o 
horário de trabalho, a não ser que a determinação de 
certo horário tenha constituído elemento essencial do 
contrato, em termos tais que o trabalhador não o teria 
celebrado se não pudesse contar com ele, isto é, que 
foi só devido a certo horário de trabalho que o 
trabalhador firmou o contrato com a empresa. 
Provando-se tal essencialidade do segmento horário 
de trabalho, só com o acordo do trabalhador pode o 
empregador alterar o respectivo horário. Por outro 
lado, não se provando tal requisito, tem-se entendido 
que o horário só não pode ser modificado pelo 
empresário naqueles casos em que a mudança cause 
prejuízo sério ou perturbação visível na vida do 
trabalhador. 
[Cfr., por todos, Pedro Romano Martinez e outros, in 
Código do Trabalho Anotado, 2003, págs. 296 e 
297550, Paulo Sousa Pinheiro, in O Procedimento 
Cautelar Comum no Direito Processual do Trabalho, 
2004, págs. 168 a 172, Francisco Liberal Fernandes, in 
Comentário às Leis da Duração do Trabalho e do 
Trabalho Suplementar, 1995, págs. 69 e 70 e o 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 1998-01-
21, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 473, págs. 
294 a 300 e o Acórdão da Relação do Porto de 1989-
01-16, in Colectânea de Jurisprudência, 1989, Tomo I, 
págs. 224 a 227]. 
Acrescente-se que também aqui o ónus da prova da 
essencialidade do horário de trabalho na contratação 
ou o prejuízo sério da alteração do horário ou a 
perturbação visível da alteração na vida do 
trabalhador, sendo - qualquer deles - facto 
constitutivo do direito invocado, impende sobre o 
trabalhador, atento o disposto no Art.º 342.º, n.º 1 do 
CC. 
Ora, atento todo o até aqui exposto, verificamos que a 
R. não demonstrou cabalmente que teve necessidade 
imperiosa de alterar as férias do A., uma vez que, 
apesar de o trabalhador ser o único a desempenhar as 
tarefas inerentes à cogeração e de a empresa ter 
funcionado, pelo menos, em parte do mês das férias, 
em Agosto, a verdade é que nada vem alegado – e 
muito menos provado – no sentido de que o A. não 
podia ser substituído por outro trabalhador, contratado 
ad hoc ou, até, quadro da empresa. De igual modo, as 
férias não foram remarcadas correctamente, pois 
deveriam ter observado um período seguido de, pelo 
menos, metade da totalidade do direito. 
Por outro lado, o A. não demonstrou a existência de 
prejuízos sofridos com a alteração do período de 
férias, resolvendo o contrato de trabalho sem permitir 
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a constatação efectiva da eventual violação do seu 
direito a férias, quer em Julho e Agosto pela sua não 
substituição por outro trabalhador, quer em Setembro 
e Outubro, todos de 2006, pela não observância de 
um período de férias seguido de, pelo menos, metade 
da totalidade dos dias de férias a que tinha direito. 
Já quanto à alteração do horário de trabalho, o A. não 
provou a essencialidade de tal elemento na 
contratação, nem qualquer prejuízo sério ou 
perturbação visível da sua vida, tanto mais que 
rapidamente resolveu o contrato de trabalho, antes 
que se pudesse constatar na sua prática laboral diária 
se algum dano estava a ocorrer. 
Assim, quanto à alteração das férias, em bom rigor o 
A. não sofreu qualquer prejuízo, quer porque não 
provou quaisquer danos, quer porque não possibilitou 
que eles surgissem, dada a rapidez com que procedeu 
á resolução do contrato de trabalho. 
Quanto á alteração do horário de trabalho, face à falta 
de prova da essencialidade de tal elemento na 
contratação, o A. não tinha direito a opor-se a tal 
decisão do empregador, tanto mais que não 
demonstrou qualquer prejuízo sério ou qualquer 
perturbação visível na sua vida. 
Admitindo-se que tais alterações ocasionaram 
incómodos ao A., pois sempre implicavam 
modificações na sua vida pessoal, familiar e/ou 
laboral, certo é que elas não se revestiram, no plano 
legal, dos foros de gravidade que pudessem integrar 
justa causa que suportasse a resolução do contrato de 
trabalho operada pelo A. e com direito a 
indemnização, atento o disposto no Art.º 441.º, n.º 2 
do CT. 
Cremos, no entanto, que a alteração do horário de 
trabalho, integrando um direito potestativo do 
empregador, determina para o apelante uma alteração 
substancial e duradoura das condições de trabalho no 
exercício legítimo de poderes do empregador, o que 
constitui justa causa - justa causa objectiva - de 
resolução do contrato, atento o disposto no Art.º 
441.º, n.º 3 do CT, mas sem direito a indemnização, 
de acordo com o consignado no Art.º 443.º, n.º 1 do 
CT, a contrario sensu. 
Na verdade, havendo justa causa, mas de desvalor 
material inferior, por não ser subjectivamente 
imputável, a título de culpa, não há direito a 
indemnização, nomeadamente, por falta de aviso 
prévio, não sendo aplicáveis as disposições dos Art.ºs 
446.º e 447.º, ambos do CT. Em tais situações, 
nenhum dos protagonistas do contrato tem direito a 
indemnização, pois o trabalhador não pode imputar 
subjectivamente os factos integradores da justa causa 
e o empregador não pode afirmar que ocorreu uma 
desvinculação imotivada. Em realidade, nestas 
hipóteses, a justa causa - objectiva - limita-se a ter 
uma função exoneratória do dever de aviso prévio, ou 
seja, legitima a rescisão imediata do contrato pelo 
trabalhador [Cfr. Pedro Furtado Martins, in Cessação 
do Contrato de Trabalho, 1999, pág. 170].  
Tal significa que não há lugar à compensação 
efectuada, não sendo de deduzir qualquer quantia, a 
título de indemnização, ao crédito do A., pelo que este 
tem direito à quantia fixada na sentença, no montante 
de € 2.623,59, mas sem qualquer dedução, 
nomeadamente, no montante indemnizatório de € 
1.026,00, por falta de aviso prévio, devendo a decisão 
ser revogada nesta parte. 
Tal significa que o recurso merece parcial provimento, 
procedendo as conclusões P) a S) e improcedendo as 
restantes. 
Consequentemente, deve a sentença ser revogada no 
que à compensação diz respeito, mas sendo de a 
confirmar quanto ao mais, pelo que vai a apelada 
condenada a pagar ao recorrente a quantia de € 
2.623,59. 
 
Decisão. 

Termos em que se acorda em conceder parcial 
provimento à apelação, assim revogando a sentença 
recorrida no que à compensação diz respeito, mas 
sendo de a confirmar quanto ao mais, pelo que vai a 
R. condenada a pagar ao A. a quantia de € 2.623,59. 
Custas por A. e R., na proporção respectiva, sem 
prejuízo do que se encontrar decidido em sede do 
incidente do apoio judiciário. 
 
Porto, 2008-10-20 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
Domingos José de Morais 
António José Fernandes Isidoro 
 
________________________ 
[1] Cfr. Abílio Neto, in Código de Processo Civil 
Anotado, 2003, pág. 972 e o Acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça de 1986-07-25, in Boletim do 
Ministério da Justiça, n.º 359, págs. 522 a 531. 
[2] De ora em diante designado, abreviadamente, 
apenas por CT: 
[3] Corresponde, com ligeiras alterações, ao disposto 
no Art.º 35.º do regime jurídico da cessação do 
contrato de trabalho e da celebração e caducidade do 
contrato de trabalho a termo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 64-A/89, de 27 de Fevereiro [de ora em diante 
designado apenas por LCCT], do seguinte teor: 
1. Constituem justa causa de rescisão do contrato pelo 
trabalhador, os seguintes comportamentos da 
entidade empregadora: 
b) Violação culposa das garantias legais ou 
convencionais do trabalhador. 
4. A justa causa será apreciada pelo tribunal nos 
termos do n.º 5 do artigo 12.º, com as necessárias 
adaptações. 
[4] Corresponde ao Art.º 34.º, n.º 2 da LCCT. 
[5] Cfr. Paul Ricoeur, in O JUSTO OU A ESSÊNCIA DA 
JUSTIÇA, Instituto Piaget, Lisboa, 1995, pág. 38, 
segundo o qual, Imputar... é colocar na conta de 
alguém uma acção censurável, uma falta, logo, uma 
acção previamente confrontada com uma obrigação ou 
com uma interdição que essa acção infringe... ou... 
Imputar uma acção a alguém é atribuir-lha como 
sendo o seu verdadeiro autor, colocá-la, por assim 
dizer, na sua conta, e tornar esse alguém responsável 
por ela.  
[6] Parece que não será de exigir que o 
comportamento revista tal grau de gravidade em si 
mesmo e nas suas consequências, que torne imediata 
e praticamente impossível a subsistência da relação de 
trabalho, em termos de não ser exigível ao 
trabalhador a conservação do vínculo laboral - 
elemento causal. Tal posição, sufragada anteriormente 
e para as hipóteses de rescisão por iniciativa do 
trabalhador, continua a não ser acompanhada pela 
maioria da doutrina, que também no domínio do 
Código do Trabalho continua a entender que quando é 
o trabalhador que pretende pôr fim ao contrato, a 
justa causa se traduz no comportamento tipificado na 
lei, embora apreciado em concreto, mas sem 
necessidade de fazer apelo pontual aos pressupostos 
da justa causa constantes da cláusula geral do Art.º 
9.º da LCCT, agora do Art.º 396.º, n.º 1 do Cód. do 
Trabalho, na consideração de que o despedimento 
briga com a segurança no emprego, enquanto a 
rescisão por iniciativa do trabalhador, mesmo ilícita, 
produz sempre o efeito da desvinculação, dado que ele 
sempre se pode restituir à liberdade, embora se 
sujeite a ter de indemnizar o empregador, caso o faça 
sem observar os requisitos legais. 
Cfr. Ricardo Nascimento, in DA CESSAÇÃO DO 
CONTRATO DE TRABALHO, EM ESPECIAL POR 
INICIATIVA DO TRABALHADOR, 2008, págs. 172 e 
173, notas 393 e 394. 
[7] Cfr. Ricardo Nascimento, citado, págs.164 e segs., 
António Monteiro Fernandes, in DIREITO DO 
TRABALHO, 12.ª edição, 2004, págs. 603 a 609, João 
Leal Amado, in A PROTECÇÃO DO SALÁRIO, 1993, 
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págs. 98 a 102 e in TEMAS LABORAIS, 2005, págs. 92 
a 96, Albino Mendes Baptista, in Estudos sobre o 
Código do Trabalho, 2004, págs. 21 a 36 e Pedro 
Romano Martinez, in DIREITO DO TRABALHO, 2.ª 
edição, 2005, págs. 752 a 756. 
[8] Corresponde ao Art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 
874/76, de 28 de Dezembro. 
[9] De ora em diante designado abreviadamente por 
CC. 
[10] Cfr. José Andrade Mesquita, in O Direito a Férias, 
ESTUDOS DO INSTITUTO DE DIREITO DO TRABALHO, 
VOLUME III, 2002, págs. 65 e segs., nomeadamente, 
103 a 105 e Júlio Manuel Vieira Gomes, in Direito do 
Trabalho, volume I, Relações Individuais de Trabalho, 
2007, págs. 717, nomeadamente. 
[11] Seguir-se-á de muito perto o Acórdão desta 
Relação do Porto de 2006-06-19, subscrito pelos 
mesmos Juízes, in www.dgsi.pt, Proc. 0543923 e in 
Trabalho & Segurança Social, 2006, n.º 9, pág. 20, 
também citado no douto parecer do Ministério Público. 
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Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
I 

 
B………., com o patrocínio do M.P., instaurou no 
Tribunal do Trabalho de Vila Real contra C………. e 
D………. e marido E………. e F………., acção emergente de 
acidente de trabalho pedindo a condenação dos Réus a 
pagar-lhe a) o capital de remição de uma pensão 
anual e vitalícia de € 894,25 a partir de 17.2.2005; b) 
a quantia de € 40,00 a título de despesas de 
deslocação ao Tribunal; c) a quantia de € 1.151,50 
correspondente aos períodos de incapacidade 
temporária; d) a quantia de € 285,98 a título de 
despesas em transportes, hospitalares e 
medicamentosas; e) os juros de mora à taxa legal. 
Alega o Autor que os Réus, no exercício da sua 
actividade de agricultura, o admitiram ao seu serviço 
como jornaleiro agrícola, mediante a retribuição diária 
de € 35,00. Acontece que no dia 28.12.2004 o Autor 
foi vítima de um acidente, que descreve, quando 
apanhava azeitona, tendo sofrido lesões que foram 
causa directa e necessária de uma IPP de 10%.  
Os Réus vieram arguir a ineptidão da petição inicial 
por manifesta ininteligibilidade da causa de pedir, 
sendo que o acidente sofrido pelo Autor integra o 
disposto no art.8º da Lei 100/97 de 13.9 e como tal 
não pode ser considerado acidente de trabalho. 
Concluem, assim, pela improcedência da acção. 
O Autor veio responder concluindo como na petição 
inicial, tendo o Mmo. Juiz a quo considerado tal 
articulado inadmissível. 
No despacho saneador foi julgada improcedente a 
excepção de ineptidão da petição inicial. Consignaram-
se os factos assentes e elaborou-se a base instrutória. 
Os Réus reclamaram quanto à matéria dada como 
assente e quanto à base instrutória, reclamação que 
foi em parte atendida. 
Procedeu-se a julgamento, respondeu-se aos quesitos 
e foi proferida sentença a absolver os Réus dos 
pedidos. 
O Autor veio recorrer pedindo a revogação da 
sentença e a sua substituição por acórdão que julgue a 
acção procedente, concluindo nos seguintes termos: 

1. A apanha da azeitona (e prévio varejamento), 
serviço que o Autor realizava para os Réus, quando 
sofreu o acidente, sendo um serviço que todos os anos 
se repete, mercê do ciclo vegetativo da oliveira e 
como fase natural e normal da actividade agrícola – 
olivicultura – é uma actividade periódica, não podendo 
qualificar-se como eventual ou ocasional, não cabendo 
na previsão do art.8º nº1 al.a) da Lei 100/97 de 13.9. 
2. Não diz a lei o que são serviços de curta duração. A 
curta duração depende, assim, muito da natureza 
eventual ou ocasional do próprio serviço que lhe 
determina a durabilidade. 
3. Nesta ponderação, deverá o Tribunal atender à 
natureza eventual ou ocasional do próprio serviço, ao 
tempo gasto na realização do mesmo serviço, bem 
como ao número de pessoas necessárias para o 
realizar. 
4. No caso dos autos, não pode considerar-se de curta 
duração o serviço da apanha da azeitona para que o 
Autor foi contratado, por ser uma actividade periódica, 
que anualmente os Réus têm de realizar, para a qual 
foram gastos dois dias de trabalho e na qual 
participaram seis pessoas (o equivalente a 12 dias de 
trabalho se realizada apenas por uma pessoa). 
5. A razão de ser da exclusão destes acidentes do 
âmbito da LAT relaciona-se “com a dificuldade da 
transferência da responsabilidade por contrato de 
seguro nos casos em que a prestação é imprevisível 
ou não é possível fazer uma referência temporal prévia 
da mesma”. Ora, sendo este serviço, da apanha da 
azeitona, um serviço periódico, com o qual se conta e 
repete anualmente, não é imprevisível e aquela 
“dificuldade da transferência da responsabilidade por 
contrato de seguro” referida não se verifica nestes 
casos, tendo as entidades patronais todo o tempo para 
celebrarem contrato de seguro. 
6. No caso dos autos a exploração agrícola dos Réus é 
necessariamente lucrativa, pois que os Réus C………. e 
F………. não têm outros bens ou rendimentos, a não ser 
as propriedades agrícolas e os rendimentos que delas 
retiram; vivem exclusivamente da agricultura – art. 4º 
do DL 143/99 de 13.9. 
7. Além disso não se deve separar a olivicultura, área 
da actividade agrícola em que o sinistrado sofreu o 
acidente, das demais áreas, como a vinha, o amendoal 
que os Réus também exploram. 
8. E dos documentos juntos a fls. 89 e 90 e dados 
como reproduzidos nos factos assentes e na base 
instrutória, vê-se que os Réus têm, só nestes prédios 
70 oliveiras, excedendo a produção de azeite o 
consumo do seu agregado familiar. 
9. Não se verificando este requisito, muito menos os 
três, cumulativamente, a que se refere a al.a) do nº1 
do art.8º da Lei 100/97 de 13.9, não pode o acidente 
sofrido pelo Autor ser excluído do âmbito desta Lei. 
10. E estando provado que no amanho das terras 
auxiliavam os Réus, outras pessoas gratuitamente, 
umas, e em regime de entreajuda, outras, e ainda 
recorrem à contratação de trabalhadores mediante 
retribuição em dois ou três dias por ano, (por isso, 
todos os anos e só quanto à apanha da azeitona) 
afastado fica o carácter acidental do chamamento de 
trabalhadores a que se refere a al.b) do nº1 do art.8º 
da LAT.. 
11. E também se verifica a situação prevista no nº2 do 
art.8º da referida Lei já que a vara de varejar 
azeitona, a sua utilização, porque o trabalhador tem 
de subir à oliveira, segurá-la com as duas mãos para 
varejar os ramos, o que potencia o desequilíbrio e a 
queda, como aconteceu, acaba por ser mais perigosa 
que a utilização de qualquer máquina de varejar 
azeitona que é usada do chão. 
Os Réus contra alegaram pugnando pela manutenção 
da decisão recorrida. 
Admitido o recurso e corridos os vistos cumpre decidir. 

* * * 
II 
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Matéria dada como provada e a ter em conta na 
decisão do presente recurso. 
1. O Autor, quando apanhava azeitona, no dia 
28.12.2004, pelas 15 horas, em Alijó, caiu de uma 
oliveira e, como resultado directo e necessário de tal 
queda, sofreu um entorse no pé esquerdo, sendo que, 
tal acidente, ocorreu quando o demandante trabalhava 
sob as ordens, direcção e fiscalização dos 
demandados, como jornaleiro agrícola, mediante a 
retribuição de € 35,00 por dia. 
2. Estes ferimentos, resultantes do acidente, 
determinaram, directa e necessariamente, ao Autor, 
doença com incapacidade temporária absoluta para o 
trabalho, de 28.12.2004 a 17.2.2005, num total de 51 
dias. 
3. Ficou, ainda, o Autor, por força do sinistro em 
apreço, com uma incapacidade permanente parcial 
para o trabalho de 0,10, tendo tido alta clínica em 
17.2.2005. 
4. Os Réus não tinham a responsabilidade 
infortunística relativa aos trabalhadores que 
empregassem, transferida para qualquer instituição 
seguradora. 
5. Despendeu o demandante em transportes, gastos 
hospitalares, medicamentos e tratamento das lesões, 
o valor total de € 325,98. 
6. O Autor foi contratado pelos Réus em 28.12.2004, 
tão só para varejar azeitona, tendo-se o sinistro 
desencadeado escassíssimas horas após a referida 
admissão, adiantando-se que os referidos trabalhos de 
vareja ficaram concluídos no dia seguinte, isto é, em 
29.12.2004. 
7. O azeite obtido pelos Réus das oliveiras varejadas 
nunca se destinou a fins lucrativos, mas tão só ao 
consumo próprio dos Réus ou, de onde em onde, para 
algumas ofertas. 
8. E, os prédios dos demandados, dada a sua modesta 
dimensão, costumam ser amanhados por eles, por 
seus familiares ou outras pessoas, gratuitamente, em 
regime de entreajuda, limitando-se, a contratação de 
trabalhadores, mediante retribuição, a dois ou três 
dias por ano. 
9. As funções exercidas pelo Autor ao serviço dos 
Réus, limitaram-se aos prédios rústicos identificados 
no art.20º da contestação, um com o art. matricial 
628º e outro com o art. 716º, ambos da freguesia de 
………., concelho de Alijó. 
10. Nos citados trabalhos de vareja da azeitona 
participou, para além do Autor, G………., bem como os 
co-Réus, num total de seis pessoas. 
11. Na realização de tais factos ou serviços, os 
instrumentos de trabalho afectos aos mesmos, 
consistiam, tão somente, no uso da tradicional vara, 
em madeira, delgada e comprida, não tendo, por 
consequência, nesses serviços, sido utilizadas 
máquinas. 

* * * 
III 

Questão a apreciar. 
Se o sinistrado está abrangido pelo disposto no art. 8º 
da L.A.T.. 
Na sentença recorrida concluiu-se que no caso dos 
autos se verifica a situação descrita nas als. a) e b) do 
nº1 do art.8º da Lei 100/97 de 13.9 (LAT), e como tal, 
o acidente mostra-se excluído do âmbito da referida 
lei. 
O Autor defende que não pode considerar-se de curta 
duração o serviço da apanha da azeitona para o qual 
foi contratado, já que trata-se de uma actividade 
periódica que anualmente os Réus têm de realizar. 
Mais defende que a exploração agrícola dos Réus é 
lucrativa e que a matéria provada aponta para o 
afastamento do carácter acidental a que alude o art.8º 
nº1 al.b) da L.A.T.. Conclui, assim, pela procedência 
da acção. 
Analisemos então. 
A. A situação descrita na al.a) do nº1 do art.8º da 
L.A.T. 

Nos termos da citada disposição legal são excluídos do 
âmbito da referida lei “os acidentes ocorridos na 
prestação de serviços eventuais ou ocasionais, de 
curta duração, a pessoas singulares em actividades 
que não tenham por objecto exploração lucrativa”. Por 
sua vez o art.4º do DL 143/99 de 30.4 prescreve que 
“não se consideram lucrativas, para efeito do disposto 
na lei e neste regulamento, as actividades cuja 
produção se destine exclusivamente ao consumo ou 
utilização do agregado familiar da entidade 
empregadora”. 
A respeito do disposto no art. 8º nº1 al.a) da LAT diz-
nos Pedro Romano Martinez o seguinte: (…) “importa 
que se trate de uma actividade esporádica, que não 
seja nem periódica, nem contínua. Integra, 
nomeadamente, a noção de actividade fortuita o 
trabalho desenvolvido para impedir que a força das 
águas, em caso de precipitação torrencial, destrua os 
diques de protecção das casas de uma aldeia; mas já 
será uma prestação periódica, não obstante poder ser 
de curta duração, a poda das macieiras de um pomar, 
pois trata-se de uma actividade a realizar todos os 
anos” (Direito do Trabalho, página 760). 
Também Carlos Alegre defende que “serviço eventual 
ou ocasional é aquele cuja necessidade surge, 
imprevista e excepcionalmente, em determinada 
ocasião, não sendo de exigir a sua periodicidade” 
(Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, 
2ªedição, página 66). 
Tudo ponderando analisemos o caso dos autos. 
O varejar da azeitona (actividade em que o Autor 
participava quando se acidentou), apesar de constituir 
uma tarefa de curta duração no caso concreto, não é 
uma actividade esporádica/ocasional, mas antes 
sazonal, cíclica e, portanto, periódica e perfeitamente 
previsível. 
Logo, temos de concluir que no caso não se verifica a 
situação prevista no art.8º nº1 al.a) da LAT.. 
B. A situação prevista na al.b) do nº1 do art.8º da 
LAT.. 
Estão também excluídos do âmbito da LAT “os 
acidentes ocorridos na execução de trabalhos de curta 
duração se a entidade a quem for prestado o serviço 
trabalhar habitualmente só com membros da sua 
família e chamar para a auxiliar, acidentalmente, um 
ou mais trabalhadores”. 
Está provado que os prédios dos Réus “costumam ser 
amanhados por eles, por seus familiares ou outras 
pessoas, gratuitamente, em regime de entreajuda, 
limitando-se, a contratação de trabalhadores, 
mediante retribuição, a dois ou três dias por ano”, e 
também que “nos trabalhos de vareja da azeitona 
participou, para além do Autor, G………., bem como os 
co-Réus, num total de seis pessoas”. 
Ora, tal factualidade permite-nos concluir que os Réus 
não trabalham apenas e habitualmente só com 
membros da sua família, já que recorrem à ajuda de 
outras pessoas e em dois ou três dias por ano 
contratam trabalhadores. Em suma: não decorre da 
matéria de facto dada como provada que os Réus 
chamam “acidentalmente” os trabalhadores para a 
realização de um trabalho de curta duração ainda que 
sazonal ou previsível. 
E assim sendo, não se verifica igualmente a situação 
prevista na al.b) do nº1 do art.8º da LAT. 

* * * 
IV 

Da procedência da acção. 
Atendendo à conclusão a que se chegou e ainda à 
natureza da presente acção (acidente de trabalho) e 
dos direitos em causa (indisponíveis) – arts. 34º da Lei 
100/97 e 26º nº2 do CPT -, a sentença terá de ser 
revogada e os Réus condenados no pagamento a) da 
indemnização por ITA no montante de € 1.151,50; b) 
da quantia de € 325,98 a título de transportes, gastos 
hospitalares, medicamentos e tratamentos das lesões; 
c) do capital de remição de uma pensão anual de € 
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894,25, a partir de 18.2.2005; d) dos juros de mora à 
taxa de 4% ao ano e nos termos do art. 135º do CPT.. 

* * * 
Termos em que se revoga a sentença recorrida e se 
substitui pelo presente acórdão e se condena os Réus 
a pagarem ao Autor a) a quantia de € 1.151,50 a 
título de indemnização por incapacidade temporária 
acrescida dos juros de mora à taxa de 4% ao ano a 
contar de 29.12.2004 e até integral pagamento 
(art.17º nº4 da LAT); b) a quantia de € 325,98 a título 
de transportes, gastos hospitalares, medicamentos e 
tratamentos das lesões, acrescida de juros de mora à 
taxa de 4% ao ano, a contar de 26.4.2006 (data em 
que o sinistrado reclamou o pagamento de tal quantia 
em sede de tentativa de conciliação) e até integral 
pagamento; c) o capital de remição de uma pensão 
anual de € 894,25 acrescida dos juros de mora à taxa 
de 4% ao ano, a contar de 18.2.2005 e até integral 
pagamento (art.17º nº4 da LAT). 

* * * 
Custas da acção e da apelação a cargo dos Réus. 

* * * 
 
Porto, 20.10.2008 
Maria Fernanda Pereira Soares 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
Domingos José de Morais 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6387 
 
 
Registo 339 
Proc. n. º 2490/08-4 
TTPRT(Pº …/07.7- ..ª Sec.) 
 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
I – B………. intentou a presente acção com processo 
comum, contra C………., S.A. (anteriormente designada 
D………., S.A.), pedindo que, julgada procedente a 
acção: 
a) Seja declarada a ilicitude do despedimento do A.; 
b) Seja a R. condenada a pagar-lhe: 
- as retribuições que o A. deixou de auferir desde a 
data do despedimento até ao trânsito em julgado da 
decisão judicial, estando vencidos já € 4.505,00; 
- a quantia de € 5.434,00, correspondente a subsidio 
de deslocação, acrescida de juros vencidos e 
vincendos; 
- caso o A. não opte pela reintegração, uma 
indemnização correspondente a 45 dias de retribuição 
base por cada ano completo ou fracção de 
antiguidade, decorrido desde a data do início do 
contrato até ao trânsito em julgado da decisão final , 
que ora se liquida por valores meramente processuais 
no valor de 10 x 1.872,00 € perfazendo um montante 
de € 18.720,00€; 
- a quantia de € 1.122,77, por trabalho prestado em 
dias feriados sem descanso compensatório; 
- € 5.000,00 a título de compensação pelos danos não 
patrimoniais sofridos, 
num montante global de € 34.781,77, a que acresce 
juros legais desde a citação até efectivo e integral 
pagamento. 
 
Alega, para tanto e em síntese que em 1979 foi 
admitido ao serviço da R. para, sob as ordens, 
direcção e fiscalização desta, exercer “funções de 
vigilante de estática”; que passou a desempenhar as 
funções de vigilante de transportes de valores desde 
1983 até 1993;que em 15-Julho-1997 passa a exercer 

as funções no centro de controlo, em Janeiro/2000 
passa a exercer as funções de vigilante de transporte 
de valores na E………. até Abril/2004, altura a partir da 
qual passou a fazer o transporte de valores até 
27/Setembro/2006, data em que foi despedido pela ré 
com invocação de justa causa, assente em motivos 
justificativos inexistentes, sendo que não lhe foram 
pagas as quantias que ora peticiona. 
 
Frustrada a conciliação empreendida na audiência de 
partes, contestou a R., impugnando os factos alegados 
pelo A.. Termina a concluir pela improcedência da 
acção. 
 
Saneado o processo e seleccionada a matéria de facto 
assente e controvertida, após deferimento de 
reclamação apresentada pela R. realizou-se a 
audiência de julgamento e decidida, sem censura, a 
matéria de facto articulada pelas partes, foi, na 
oportunidade proferida sentença, que, julgando 
improcedente a acção, em consequência, absolveu a 
R. dos pedidos contra si deduzidos pelo A.. 
 
Inconformado, apelou o A., pedindo a revogação da 
sentença, formulando para o efeito e a final as 
seguintes conclusões:  
I - Inconforma-se o Recorrente com a douta Sentença, 
ao esta considerar que seria excessiva, 
desproporcionada e violenta demandar à aqui 
Recorrida outro comportamento que se traduzisse na 
aplicação de outra sanção disciplinar, que não o 
despedimento do Recorrente.  
II - Concluindo-se, na mesma douta Sentença, que é 
lícito que o Autor, através da sua conduta omissiva, 
tenha violado os deveres de obediência, zelo e 
diligência a que estava obrigado, razão pela qual tal 
conduta é justificativa do seu despedimento. 
III – Quanto ao trabalho prestado em dias feriados e 
peticionado pelo Recorrente também o ilustre Tribunal 
a quo negou tal pagamento com base no facto de o 
Autor não ter logrado demonstrar ter trabalhado em 
tais dias como a Ré demonstrou ter-lhe pago as 
quantias devidas ao autor em vez de descanso 
compensatório, conforme cláusula 26.º, n.º 4 do CCT 
aplicável, não tendo feito referência ao quesito 7.º em 
que foi provado o pagamento apenas de três 
descansos compensatórios relativos a feriados. 
IV - Foi igualmente negado ao Recorrente direito ao 
peticionado pagamento do subsídio de deslocação 
baseada numa interpretação dada pelo ilustre tribunal 
a quo quanto à cláusula 29.º do CCT, com o 
fundamento de que essa prestação pecuniária 
pressupõe a existência de um local de trabalho fixo e 
definido considerando que, em casos como o de 
trabalhadores cuja actividade é, por sua própria 
natureza, itinerante, não se pode falar em deslocações 
de serviço, uma vez que o desempenho das suas 
funções pressupõe a deslocação entre vários locais. 
V - Finalmente, e quanto ao peticionado pelo aqui 
Recorrente quanto aos danos não patrimoniais a douta 
Sentença não deu como procedente tal pretensão 
considerando que a decisão final de despedimento foi 
adequada à gravidade e consequências da conduta do 
Autor, 
VI - Por consequência, julgou improcedente a presente 
acção, absolvendo a Ré dos pedidos contra si 
deduzidos pelo aqui Recorrente, não se conformando 
este com a interpretação dada pelo tribunal a quo na 
medida em que se traduz numa sanção absolutamente 
excessiva em face do comportamento de que foi 
acusado. 
VII - O Autor era vigilante de transporte de valores, 
primeiro na E.......... desde 2000 a 2004, e 
seguidamente passou a fazer o transporte de valores 
desde Abril de 2004 até Setembro de 2006, estando 
ao serviço da Recorrida desde 1979 até 1993, 
regressando em Julho de 1997, exercendo as mesmas 
funções, o que comprova um vínculo já muito antigo e 
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demonstrativo da confiança que a Recorrida 
depositava neste trabalhador, que nunca teve nenhum 
processo disciplinar. 
VIII - Ora, e em 11 de Abril de 2006, o Autor estava 
de serviço como transportador da tripulação da viatura 
..., tripulação essa constituída nesse dia pelo também 
condutor F.........., que por Ordem de Missão do 
serviço a efectuar implicava a recolha de valores do 
G.........., carregando inicialmente o saco H.......... e 
só depois efectuar a recolha do verdadeiro saco. 
IX - Cerca das 11h29m do dia 11 de Abril de 2006 o 
Recorrente foi efectuar a operação de recolha de 
valores no cliente G.........., depois da recolha de 
valores no supermercado I.......... e J.........., distando 
aquele 200 metros e este 300m do G.........., tendo o 
Recorrente usado a mala K.......... vazia nessas 
circunstâncias e não se tendo apercebido de qualquer 
movimento suspeito, de pessoa ou viatura, conforme 
provado no Tribunal a quo. 
X - O ora A., nesse dia e nessa hora, quando saiu do 
balcão do G.......... de .......... foi interceptado por dois 
assaltantes que sob a ameaça de armas de fogo lhe 
tiraram a mala K.......... que continha o saco de 
valores com o número impresso ..........., recolhido no 
balcão, com a quantia de cinquenta mil euros. 
XI - Ora, verifica-se pelo exposto que o Autor e em 
face das características geográficas todos os locais em 
que teria que transportar valores se encontravam 
muito próximos e já se tinha procedido ao 
reconhecimento do local.  
XII - Não sendo igualmente de descurar ser 
inexistente a formação dada por estas empresas aos 
seus trabalhadores em face do melindre das suas 
funções bem como, se de facto, as medidas de 
segurança implementadas por estas empresas se 
encontram adequadas à crescente e notoriamente 
conhecido aumento da criminalidade a este nível. 
XIII - Não pretende o aqui Recorrente escamotear as 
suas responsabilidades, mas não aceita que tenha sido 
posta em causa de forma irremediável a confiança 
entre as partes que tornou imediata e impossível a 
manutenção da relação de trabalho. 
XIV - É de realçar que se estranha que tendo os factos 
ocorrido em Abril de 2006, ainda assim, a Recorrida 
continuou a confiar na diligência e capacidade de 
execução do Recorrente para as funções que lhe 
estavam confiadas, como seja, o de vigilante de 
transporte de valores, não tendo este sido suspenso 
ou impedido pela Recorrida de continuar a transportar 
valores. 
XV - Cumprindo, assim, averiguar se a descrita 
conduta do Recorrente tornou imediata e impossível a 
subsistência da relação laboral, já que, como 
sabemos, nem todo o comportamento do trabalhador 
conduz necessariamente ao despedimento, tendo a 
entidade patronal de proceder a uma graduação de 
sanções, com vista a obedecer ao princípio da 
conservação da relação laboral em detrimento da sua 
cessação. 
XVI - No presente caso não se entende em que 
medida o comportamento do Recorrente tornou 
imediatamente impossível a manutenção da relação 
laboral quando este continuou, após o fatídico dia, a 
exercer por vários meses a mesma função, havendo 
uma ausência de ponderação, conforme competia à 
Recorrida, na tomada de decisão de despedimento, 
fazendo-o levianamente e contrariando todos os 
princípios legais. 
XVII - O despedimento do trabalhador promovido pela 
entidade empregadora, invocando a justa causa, tem 
os requisitos definidos no artigo 396.º do C. Trabalho, 
onde se diz que o comportamento culposo do 
trabalhador que, pela sua gravidade e consequências, 
torne imediata e praticamente impossível a 
subsistência da relação de trabalho constitui justa 
causa de despedimento,  
XVIII - mas que o Tribunal a quo ignorou todos os 
pressupostos que vem claramente definidos na lei, 

omitindo na sua definição de justa causa de 
despedimento o carácter imediato e praticamente 
impossível da subsistência da relação laboral. 
XIX - Para além de que, fala em sacrifício 
desproporcional e intolerável da manutenção da 
relação laboral, quando neste presente caso o 
trabalhador continuou a exercer as mesmíssimas 
funções meses depois do referido assalto. 
XX - Para além de que, e também ignorado pela douta 
Sentença, o preenchimento do conceito de justa causa 
depende da verificação cumulativa de três requisitos:  
a) Acção ou omissão violadora dos deveres 
emergentes da relação de trabalho e nomeadamente 
os comportamentos descritos nas diversas alíneas do 
n.º 3, do citado 396.º do C.T.;  
b) Imputabilidade, a título de culpa, dessas condutas;  
c) Imediata impossibilidade prática da subsistência do 
vínculo laboral, pela gravidade e consequências do 
comportamento do trabalhador (Vide Douto Ac. da 
R.P. de 18/09/2006, Processo n.º 0542236, in 
www.dgsi.pt). 
XXI - Por consequência, constata-se que, pelo menos 
a supra referida alínea c) não está preenchida, quando 
a lei exige o seu preenchimento cumulativo, questão 
que deixou de ser pronunciada pelo Tribunal a quo 
quando seria de extrema importância para o desfecho 
da demanda, e que deveria apreciar, tenso sido dado 
como provado no 1. da matéria de facto provada a 
folhas 2 da douta Sentença que o Recorrente 
desempenhou até ao seu despedimento as funções de 
vigilante de transportes de valores, portanto 
posteriormente ao sucedido em 11 de Abril de 2006. 
XXII - Deste modo, a Sentença padece de nulidade 
nos termos do artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do C.P.C., 
primeira parte, uma vez que deixou de se pronunciar 
sobre questões que devesse apreciar, quanto aos 
artigos 429.º, 396.º, 366.º e 367.º, todos do C.T.. 
XXIII - Assim, não se vislumbra onde é que então está 
a quebra de confiança, de lealdade, de diligência que 
torna imediata e praticamente impossível a 
manutenção da relação laboral, devendo ter sido outra 
a sanção a aplicar ao aqui Recorrente. 
XXIV - Atendendo ao princípio da proporcionalidade e 
fazendo apelo a juízos de equidade, se for possível a 
conservação do contrato pela aplicação da sanção 
mais leve, é isso o que deve ser feito. 
XXV - Como tal, e por todo o exposto o despedimento 
do Recorrente é ilícito porque assenta em motivos 
justificativos inexistentes, nos termos do artigo 429.º, 
al. c) do C.T.. 
XXVI - Quanto ao subsídio de deslocação negado pela 
douta Sentença ao aqui Recorrente baseia-se numa 
errada interpretação da Cláusula 29.ºdo CCT e 
conjugada esta com a cláusula 2.ª do Contrato de 
Trabalho onde se diz que: ”O local de trabalho é na 
área geográfica da Filial do Porto.”. 
XXVII - O aqui Recorrente apresentava-se todos os 
dias na Filial do Porto da Recorrida para que lhe fosse 
entregue um veículo e a respectiva Ordem de Missão, 
consistindo as suas funções em conduzir veículos da 
empresa de acordo com as ordens e especificações 
dadas e não ficar fixamente na referida Filial. 
XXVIII - Entendendo-se que a Cláusula 29.º do CCT foi 
pensada para situações em que fosse ultrapassado o 
tal limite de 50 Km que vem nela estabelecido, e nas 
referidas condições, sendo, no mínimo estranho 
considerar, como o fez a douta Sentença, que se trata 
de um trabalho itinerante, como se de um “viajante” 
se tratasse. 
XXIX - De acordo com o Contrato de Trabalho, o 
Recorrente deveria trabalhar na área geográfica do 
Porto, e sempre que, por ordens da Recorrida 
ultrapassasse os 50 Km, o que com enorme frequência 
acontecia conforme provado por douta Sentença, 
assim teria que ser aplicada a Cláusula 29.º do CCT, 
tendo que lhe ser pago o respectivo subsídio de 
deslocação.  
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XXX - Pelo raciocínio exposto na douta Sentença, tal 
cláusula (e correspondente abono) foi pensada e 
destinada àqueles trabalhadores que usual e 
normalmente prestam a sua actividade em um local 
determinado e que, eventualmente, tenham que 
prestar o seu trabalho fora da localidade onde o seu 
posto de trabalho se situa, o que de facto se verificava 
com o Recorrente que prestava com frequência 
trabalho fora da sua área geográfica.  
XXXI - Quanto aos danos não patrimoniais ficou 
provado na douta Sentença que, e devido à actuação 
da Recorrida, se demonstrou que os factos descritos 
por esta na nota de culpa e na decisão final de 
despedimento do Recorrente foram do conhecimento 
da generalidade dos trabalhadores da Filial da ré no 
Porto, que o Recorrente vive num meio pequeno onde 
o assunto foi falado, que teve que recorrer a 
acompanhamento médico a nível psiquiátrico – por ter 
sido detectado stress pós-traumático agudo – sendo 
que as relações com familiares e amigos do Recorrente 
foram e são afectadas pelo sucedido, vendo-se 
permanentemente desalentado e com grande 
frustração e desânimo e que o Recorrente tem e terá 
grandes dificuldades em conseguir novo emprego, 
devendo, por consequência, ser considerado o 
despedimento deste ilícito e ser-lhe igualmente pago o 
valor peticionado por danos não patrimoniais. 
XXXII - Logo, aqueles preceitos legais impunham uma 
Decisão distinta da proferida, nomeadamente de 
procedência da acção na parte de que ora se recorre, 
por isso, deve ser esse o sentido aplicável à situação 
sub júdice. 
XXXIII - Pecando, a douta Sentença, face ao supra 
expendido, daqueles censuráveis vícios, redundando 
em patente nulidade, bem como em erro de 
julgamento quanto à interpretação feita. 
 
A R. apresentou contra-alegações pela confirmação da 
decisão recorrida. 
 
A Exmª. PGA emitiu Parecer de concordância com a 
sentença proferida. 
 
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir. 
 
II – Factos 
É a seguinte a factualidade dada como provada a quo: 
1. O A. foi admitido ao serviço da R. em 1979, 
mediante contrato de trabalho, para exercer, mediante 
retribuição, as funções de vigilante de estática, tendo 
depois desempenhado as funções de vigilante de 
transporte de valores entre 1983 e Outubro de 1993 
(ocasião em que cessou unilateralmente o seu 
contrato de trabalho) e, depois, entre Julho de 1997 
(altura em que celebrou novo contrato de trabalho 
com a ré, no qual se fez constar como local de 
trabalho a área geográfica da filial do Porto) até à 
cessação do seu contrato de trabalho por 
despedimento. 
2. Competia ao A. - enquanto vigilante de transporte 
de valores – manusear e transportar/ carregar notas, 
moedas títulos e outros valores e conduzir os meios de 
transporte apropriados. 
3. Em 11.ABR.06 estava o A. de serviço como 
transportador da tripulação da viatura 461, tripulação 
essa constituída nesse dia também pelo condutor 
F………. . 
4. Foi entregue nesse dia à referida tripulação - pelo 
supervisor de serviço, sr. L………. - a Ordem de Missão 
do serviço a efectuar, constando da mesma uma sigla 
O, que implicava que - aquando da recolha de valores 
no banco G………. - deveria o A. carregar inicialmente 
um saco H………. (saco de transporte de valores que 
contém no seu interior papéis com a forma de 
conjunto de notas, e que serve de simulação de um 
saco verdadeiro, afim de ludibriar possíveis 
assaltantes), e só depois efectuar a recolha do saco 
verdadeiro para a viatura.  

5. A referida viatura … tinha atribuída uma mala 
K………. (com a qual o A. tinha de efectuar as 
operações de entrega e recolha de valores), a qual foi 
entregue ao A. pelos trabalhadores da R. que prestam 
actividade na E………. da R., antes da saída da viatura 
das instalações da D………., S.A. - Porto). 
6. No referido dia 11.ABR.06 o A. e seu colega de 
tripulação da viatura … tinham feito a recolha de 
valores no supermercado I………. e no banco J………. de 
………., ambos sitos na zona central da cidade, sendo 
que o I………. fica a 200 metros do G………. e o J………. a 
não mais de 300 metros desse banco, tendo o A. 
usado a mala K………. vazia nessas circunstâncias e 
não se tendo apercebido de qualquer movimento 
suspeito, de pessoa ou viatura. 
7. Cerca das 11h.29m. do dia 11.ABR.06 foi o A. 
efectuar a operação de recolha de valores do cliente 
G………. de ………., tendo-se dirigido ao mesmo para 
efectuar a recolha de valores na mala K………. . 
8. Depois de ter aguardado no referido cliente pelos 
valores a recolher - uma vez que estes se 
encontravam fechados dentro de cofre temporizado - o 
A. recolheu o saco de valores com o n.º ……….. 
(registado na guia de quitação n.º …… por ele 
assinada) que lhe foi entregue no G………. dentro da 
mala K………., saco esse que continha cinquenta mil 
euros. 
9. Quando o A. saiu do cliente G……… com a referida 
quantia no interior da mala K………. foi interceptado por 
dois assaltantes, os quais - sob a ameaça de armas de 
fogo - lhe tiraram a referida mala com o saco de 
valores contendo cinquenta mil euros. 
10. O A. havia recebido ordens escritas e constantes 
Das normas de segurança das operações, Normas 
K………. - Aditamento às Normas e Procedimentos e 
Segurança das Operações de transporte e Tratamento 
de Valores, em C.I. CHS - 008/2004 de 01.07.2004 
em cujo ponto XIII se refere que "Sempre que existir 
no interior da viatura de transporte de valores uma 
Mala K………., as operações serão efectuadas da 
seguinte forma: 
a) Viagem de reconhecimento: saída da Mala K………. 
da viatura, para a viagem de reconhecimento, com 
esta vazia ou com o saco falso no seu interior 
(situação opcional), ou ainda com sacos vazios, selos, 
que eventualmente tenhamos que entregar ao cliente. 
Esta operação (só quando existir mala na viatura) 
substitui a anteriormente prevista sobre a utilização do 
saco falso…" 
11. De acordo com tais ordens - que eram do 
conhecimento do A. -deveria este ter feito a vinda do 
cliente G………. para a viatura com a mala vazia. 
12. Por carta datada de 26.MAI.06, a R. então ainda 
denominada D………., S.A. remeteu ao A. comunicação 
escrita na qual lhe dava conhecimento que lhe havia 
instaurado procedimento disciplinar com intenção de 
despedimento nota de culpa, que tinha 10 dias úteis 
para apresentar a respectiva resposta e solicitar as 
diligências de prova que entendesse (cfr. doc. de fl.s 
23 dos autos, parte integrante da presente sentença, 
cujo teor se dá aqui por reproduzido). 
13. Acompanhava tal comunicação a respectiva nota 
de culpa, na qual a R. verbera ao A. o incumprimento 
dos deveres que lhe são imposto pela cl.a 12.ª do 
contrato colectivo de trabalho em vigor e pelo art.° 
121.° do C. do Trabalho - nomeadamente os de zelo e 
diligência -, circunstância que em seu entender punha 
em causa a relação de confiança existente entre o 
trabalhador e empregador e que tornava inevitável o 
despedimento do autor (cfr. doc. de fl.s 24/28 dos 
autos, parte integrante da presente sentença, cujo 
teor se dá aqui por reproduzido). 
14. O A., por comunicação datada de 12.JUN.06, 
apresentou resposta escrita a tal nota de culpa, na 
qual, não negando a prática dos factos que lhe são 
imputados pela ré, sustenta que os mesmos não 
justificam a aplicação da sanção de despedimento (cfr. 
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doc. de fl.s 23 dos autos, parte integrante da presente 
sentença, cujo teor se dá aqui por reproduzido). 
15. Por carta datada de 25.SET.06, a R. D………., S.A. 
remeteu ao A. comunicação escrita na qual lhe dava 
conhecimento que havia decidido aplicar-lhe a sanção 
de despedimento com justa causa no termo do 
procedimento disciplinar que lhe movera, com efeitos 
a partir do momento de recepção daquela 
comunicação (cfr. doc. de fl.s 13 dos autos, parte 
integrante da presente sentença, cujo teor se dá aqui 
por reproduzido). 
16. Acompanhava tal comunicação o Relatório Final, 
Conclusões e Proposta de Decisão, bem como o 
Despacho que corporizava tal decisão de 
despedimento, no qual eram descritos os factos que 
lhe eram imputados na nota de culpa - e que foram 
considerados como provados - e que constituem a 
violação dos deveres de obediência, zelo e diligência, 
justificadores de despedimento com justa causa ao 
abrigo do disposto no art.º 396.°, n.ºs 1, 2 e 3, al.s a) 
e d) do C. do Trabalho (cfr. doc. de fl.s 14/22 dos 
autos, parte integrante da presente sentença, cujo 
teor se dá aqui por reproduzido).  
17. A R. não suspendeu o A. do desempenho das 
funções de transporte de valores após a ocorrência 
dos factos. 
18. A ré é uma empresa de segurança que se dedica a 
receber e a entregar valores (entre os quais dinheiro 
em notas e moedas) de seus clientes, assumindo a 
responsabilidade pelos valores que lhe são entregues e 
confiados. 
19. A ré alterou a sua designação para C………., S.A. 
(cfr. doc. de fl.s 80/84 dos autos, parte integrante da 
presente sentença, cujo teor se dá aqui por 
reproduzido), sendo que a área geográfica da filial do 
Porto da R. vai de Bragança a Leiria. 
20. O A. - enquanto vigilante transportador de valores 
- por diversas vezes prestou a sua actividade em 
locais distantes mais de 50 km., contados a partir da 
filial da ré no Porto, sita na Rua ………., … . 
21. Desde 2004 e até à data do despedimento a R. 
não pagou ao A. o subsídio de deslocação previsto na 
cl.ª 29.ª, n.º 2, al. b) e anexo 11 do contrato colectivo 
de trabalho para empresas de vigilância e prevenção. 
22. O A. trabalhou na maior parte dos dias úteis dos 
meses e anos seguintes: 
- 8 meses no ano de 2004; 
- 10 meses no ano de 2005; 
- 8 meses no ano de 2006. 
23. Nos feriados em que o A. prestou a sua actividade, 
a ré pagou ao A. as quantias de €31,11 (em Maio de 
2002), de €31,11 (em Julho de 2002) e €31,11 (em 
Setembro de 2002), a título de pagamento em lugar 
de descanso compensatório. 
24. Recebeu o A. da R. os montantes referidos no art.º 
43.° da petição inicial a título de pagamento pelo 
trabalho prestado em dias de feriado. 
25. Vive o A. num meio pequeno onde o assunto foi 
falado, tendo tido que recorrer a acompanhamento 
médico a nível psiquiátrico, por ter sido detectado 
stress pós-traumático agudo. 
26. As relações com familiares e amigos do A. foram e 
são afectadas pelo sucedido, vendo-o 
permanentemente desalentado e com grande 
frustração e desânimo. 
27. Tem e terá o A. grandes dificuldades em conseguir 
novo emprego. 
28. Os factos descritos pela ré na nota de culpa e na 
decisão final de despedimento do A. foram do 
conhecimento da generalidade dos trabalhadores da 
filial da ré no Porto. 
29. Nos dois últimos anos, as empresas de transportes 
de valores têm sido vítimas de frequentes assaltos aos 
veículos, os quais têm sido publicitados pelos orgãos 
de comunicação social, tendo o A. conhecimento dos 
referidos assaltos a veículos, através dos seus 
superiores hierárquicos, insistindo estes no rigoroso 

cumprimento das normas de segurança, de forma a 
evitar os mesmos. 
 
A matéria de facto supra discriminada, tal como foi 
decidida na 1ª instância não foi impugnada pelas 
partes nem enferma de patologia prevista no art. 712º 
do CPC, pelo que se aceita e mantém nos seus 
precisos termos.  
 
III – O Direito  
De harmonia com o disposto nos artigos 684º/3 e 
690º/1 do CPCivil, aplicável ex vi do art.87º/1 do CPT, 
delimitado o objecto do recurso pelas conclusões do 
recorrente, com ressalva da matéria de conhecimento 
oficioso (art.660º/2 do CPC), diremos que as questões 
a apreciar in casu são as seguintes: 
- Nulidade da sentença; 
- Ilicitude do despedimento  
- Do subsídio de deslocação; 
- Do trabalho prestado em feriados 
- Dos danos não patrimoniais.  
 
1. Nulidade da sentença 
Invoca o recorrente na respectiva motivação e 
cláusulas XXI e XXII das conclusões do recurso, a 
nulidade da sentença, nos termos do art. 668º/1-d) - 
1ª parte do CPCivil, porquanto o Mº Juiz deixou de 
pronunciar-se sobre questões que devia apreciar, 
quanto aos artigos 429.º, 396.º, 366.º e 367.º, todos 
do C.T.. 
Ora,  
como é sabido, de harmonia com o art. 77º/1 do CPT: 
a arguição de nulidades da sentença é feita expressa e 
separadamente no requerimento de interposição de 
recurso. 
Esta exigência de que a arguição seja feita expressa e 
separadamente no requerimento de interposição do 
recurso foi aditada pelo novo CPT e destinou-se a 
clarificar e tornar mais indiscutível a correspondente 
regra do art. 72º do CPT/prévigente, nos termos da 
qual “a arguição de nulidades (…) é feita no 
requerimento de interposição de recurso”. 
Firmou-se desta sorte jurisprudência pacífica de que 
tal arguição quando apresentada nas alegações não 
seria conhecida, por extemporânea, tendo, inclusive, o 
Acórdão do Tribunal Constitucional nº 304/2005, DR II 
Série, de 06.08.2005 reiterado, segundo cremos, o 
mesmo entendimento de que a nulidade da sentença 
deve ser invocada na parte do requerimento de 
interposição do recurso e não na parte da 
motivação/alegação ou conclusões, atentos os 
“princípios de economia e celeridade processuais”, 
para permitir ao tribunal que proferiu a decisão a 
possibilidade de suprir a nulidade[1].  
In casu, o recorrente arguiu a nulidade da sentença na 
respectiva motivação e conclusões e não no 
requerimento da sua interposição como exige o 
transcrito art. 77º do aludido diploma processual-
laboral. 
E sendo assim, por extemporaneidade na respectiva 
arguição, não se pode tomar conhecimento da 
nulidade da sentença invocada.  
Todavia, ainda que fosse de reputar tempestiva, o 
certo é que, ressalvando sempre o devido respeito por 
opinião diversa, ela não se verificaria. 
Na verdade, o tribunal apreciou e decidiu a questão 
objecto do litigio; e fê-lo atendendo aos factos 
provados e perante eles decidiu de acordo com o 
silogismo judiciário que no caso de forma correcta 
desenvolveu.  
Decidiu assim a questão colocada estribando-se em 
razões ou fundamentos que, em seu entender, de 
forma suficiente justificavam a respectiva decisão e, 
como tal, nela não vislumbramos vício 
consubstanciador da nulidade arguida. 
Destarte, ainda que tempestiva fosse a invocada 
nulidade de sentença, o certo é que ela não se 
configuraria. 
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De qualquer modo, podemos dizer em conclusão que, 
por extemporaneidade da respectiva arguição, dela 
não se toma conhecimento e, nessa conformidade, 
improcedem em as conclusões adrede formuladas pelo 
apelante.  
 
2. Da ilicitude do despedimento  
A este propósito diz o apelante que sem escamotear 
as suas responsabilidades, não aceita, porém, que 
tenha sido posta em causa de forma desproporcional a 
confiança entre as partes que tornou imediatamente 
impossível a manutenção da relação de trabalho.  
Vejamos, pois, se, em função da factualidade provada 
que, como vimos se mantém inalterada, assiste razão 
ao apelante. 
Nos termos do art. 396º/1 do Código do Trabalho 
constitui justa causa de despedimento o 
comportamento do trabalhador que pela sua gravidade 
e consequências torna imediata e praticamente 
impossível a subsistência da relação de trabalho. 
Neste conceito genérico de justa causa concorrem três 
elementos essenciais, a saber: 
-elemento subjectivo - traduzido num comportamento 
culposo e grave do trabalhador por acção ou omissão; 
-elemento objectivo - que se traduz numa situação de 
impossibilidade prática e imediata de subsistência da 
relação de trabalho;  
-um nexo de causalidade entre aquele comportamento 
e esta impossibilidade.  
E consoante dispõe o art. 396º/2 do CT na apreciação 
da justa causa – em concreto – atender-se-á ao 
comportamento do trabalhador no quadro de gestão 
da empresa, às funções exercidas, à respectiva 
antiguidade, tendo em conta os danos resultantes da 
conduta censurada, sem olvidar os reflexos da sua 
conduta nos seus companheiros e/ou subordinados, 
bem como na imagem da empresa perante terceiros e 
demais circunstâncias que no caso se mostrem 
relevantes.  
Haverá, assim, justa causa determinante da 
impossibilidade prática da subsistência da relação de 
trabalho, quando, atentas as particulares 
circunstâncias do caso concreto, a exigência da 
conservação do contrato e a manutenção das relações 
pessoais e patrimoniais que ele pressupõe, se 
apresentem como exageradas e injustas para uma 
pessoa normal colocada na posição do empregador. 
Todavia, porque o despedimento é sempre um facto 
socialmente grave por lançar o trabalhador no 
desemprego e atendendo a que tal sanção é a mais 
grave das sanções disciplinares elencadas no art. 
366.º do Código do Trabalho, a justa causa só deve 
operar - sublinhamo-lo - quando o comportamento do 
trabalhador é de tal modo grave em si mesmo e nas 
suas consequências, que não permite, em termos de 
razoabilidade, a aplicação de sanção viabilizadora da 
manutenção da relação de trabalho. Isto sem olvidar 
outrossim que a sanção disciplinar deve ser sempre 
proporcionada à gravidade da infracção e à 
culpabilidade do infractor (princípio da 
proporcionalidade – art. 367.º do Código do Trabalho).  
Por outro lado, como é sabido, configura-se uma 
situação de impossibilidade prática e imediata de 
subsistência da relação de trabalho sempre que nas 
circunstâncias concretas ocorra uma situação de 
absoluta quebra de confiança entre a entidade 
patronal e o trabalhador susceptível de criar no 
espírito da primeira a dúvida sobre a idoneidade futura 
da conduta do último deixando de existir o suporte 
psicológico mínimo para o desenvolvimento dessa 
relação laboral.  
De facto, como escreve Monteiro Fernandes[2], «a 
impossibilidade prática» não se trata “de uma 
impossibilidade material, mas de uma inexigibilidade 
determinada mediante um balanço in concreto dos 
interesses em presença- fundamentalmente o da 
urgência da desvinculação e o da conservação do 
vínculo (…). Basicamente, preenche-se a justa causa 

com situações que, em concreto (i. é, perante a 
realidade das relações de trabalho em que incidam e 
as circunstâncias específicas que rodeiem tais 
situações), tornem inexigível ao contraente 
interessado na desvinculação o respeito pelas 
garantias da estabilidade do vínculo (termo aposto ao 
contrato, sanções disciplinares conservatórias).” 
Acresce que a culpa e a gravidade de um 
comportamento, bem como o juízo de prognose sobre 
a impossibilidade da subsistência da relação laboral se 
aferem de acordo com o entendimento de “um bom 
pai de família ou de um empregador normal ou médio, 
segundo critérios de objectividade e de razoabilidade. 
Ora, como em decorrência dos factos provados a 
propósito se consigna na sentença recorrida «o autor, 
no desempenho das suas funções de vigilante de 
transporte de valores, no dia 11.ABR.06 omitiu uma 
ordem/ instrução escrita da sua entidade 
empregadora: aquando da recolha de valores no 
banco G………. deveria o A. carregar inicialmente um 
saco H………. (saco de transporte de valores que 
contém no seu interior papéis com a forma de 
conjunto de notas, e que serve de simulação de um 
saco verdadeiro, afim de ludibriar possíveis 
assaltantes), e só depois efectuar a recolha do saco 
verdadeiro para a viatura (ponto 10)  
Na verdade, depois de recolher os valores monetários 
de que havia sido encarregue de ir buscar ao interior 
daquela instituição bancária, o demandante saiu para 
o exterior, dirigindo-se para a viatura onde iria colocar 
esses valores, em vez de - previamente e conforme 
lhe fora ordenado - fazer esse percurso, uma primeira 
vez e com o saco falso, de modo a enganar possíveis 
assaltantes que julgassem que o saco contivesse o 
dinheiro (pontos 7. e 8.). 
Em resultado dessa omissão, dois indivíduos 
compeliram o autor a entregar-lhes a mala onde 
transportava 50 000 euros, mediante a ameaça de 
armas de fogo, pondo-se em fuga com o referido 
quantitativo (ponto 9.). 
Ou seja, se o autor tivesse cumprido a ordem que lhe 
fora dada e, assim, tivesse observado a rotina 
constante Das normas de segurança das operações, 
Normas K………. - Aditamento às Normas e 
Procedimentos e Segurança das Operações de 
transporte e Tratamento de Valores, em CI. CRS - 
008/2004 de 01.07.2004 (documento que lhe fora 
entregue e cujo conteúdo era do seu conhecimento), 
muito provavelmente os assaltantes teriam apenas se 
apropriado de um saco com papéis sem valor e, assim, 
evitado o assalto. 
É certo o demandante haver invocado que já havia 
efectuado o reconhecimento à área envolvente dos 
locais onde anteriormente havia procedido a recolhas 
e entregas de valores, usando para o efeito a mala 
K………. vazia e que não se apercebeu de qualquer 
movimento suspeito, de pessoa ou viatura; porém, tal 
circunstância não o desobrigava de cumprir as ordens 
e instruções que recebera, tanto mais que essa sua 
alegada (que não provada; cfr. resposta negativa ao 
quesito 1º) diligência não foi suficiente par a evitar o 
assalto.» 
Ora, com base nestes factos a R. despediu o A, 
alegando violação dos deveres de obediência, zelo e 
diligência previstos no art. 121º do CT e clª 12ª do 
CCT/aplicável, assim quebrando a confiança que, 
enquanto empregador, depositava na capacidade e 
diligência daquele na execução das tarefas que lhe 
estavam cometidas.  
E acrescenta-se a propósito na sentença impugnada 
«dificilmente se poderá deixar de concordar com a ré 
neste particular; com efeito, as funções cometidas aos 
transportadores de valores são particularmente 
melindrosas, considerando que não poucas vezes lhes 
é confiada a entrega ou recolha de valores monetários 
elevados. Particularmente sensível e crítica - como é 
evidente - será o transporte, a pé e na via pública, 
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desses valores, no percurso entre a viatura blindada 
de onde - ou para onde - os valores vão ou vêm. 
É do conhecimento comum que é nesses momentos 
que os assaltos (geralmente à mão armada) ocorrem, 
justamente pela vulnerabilidade que o vigilante nessa 
ocasião apresenta: desarmado, só, e assim à mercê da 
coacção de que seja vítima. 
Mercê dessa vulnerabilidade e perigo é que as 
empresas de transporte de valores, como a ré, emitem 
ordens e instruções que corporizam procedimentos e 
medidas de segurança para evitar os assaltos ou, ao 
menos, minimizar os riscos dessas acções criminosas. 
As ordens e instruções que o autor recebera da ré 
quanto à utilização da mala K………. constituem 
precisamente um desses procedimentos de segurança 
destinados a evitar ou minorar o risco de assaltos 
aquando do transporte de valores, tanto mais que as 
empresas de transportes de valores têm sido vítimas 
de frequentes assaltos aos veículos, os quais têm sido 
publicitados pelos orgãos de comunicação social, tendo 
o A. conhecimento dos referidos assaltos a veículos, 
através dos seus superiores hierárquicos, insistindo 
estes no rigoroso cumprimento das normas de 
segurança, de forma a evitar os mesmos (ponto 29.). 
Daí que a argumentação da ré - expendida no 
procedimento disciplinar que culminou no 
despedimento do autor e agora igualmente repetida 
nos presentes autos - no sentido de se ter quebrado a 
confiança no autor quanto à sua futura diligência e 
zelo no desempenho das suas funções de vigilante 
transportador de valores, seja perfeitamente verosímil 
e aceitável, dados os contornos da situação e 
consequências que advieram para a ré (a assunção da 
responsabilidade pelo pagamento da quantia roubada). 
Constituiria na verdade uma exigência excessiva, 
desproporcionada e violenta demandar da ré outro 
comportamento que se traduzisse na aplicação de 
outra sanção disciplinar; nenhuma outra (a suspensão 
do trabalho, com perda de retribuição, por ex.) seria 
susceptível de afastar a desconfiança e a relutância da 
ré em manter o autor ao seu serviço. 
É assim lícito concluir que o autor, através da sua 
conduta omissiva, violou os deveres de obediência, 
zelo e diligência a que estava obrigado (art.o 121.°, 
n.º 1, al.s c) e d) e 396.°, n. 3, al.s a) e d) do C. 
Trab.), razão pela qual tal conduta é justificativa do 
seu despedimento (arts 365.°, 366.°, al. f), 367.°, 
384.°, al. c) e 396.°, nº 1, todos do C. Trab.). » 
Concordando nós com esta asserção conclusiva, no 
mais aqui brevitatis causa a acolhemos, nos seus 
precisos termos. 
 
Nem argumente o recorrente em prol da proclamada 
ilicitude do despedimento com o facto de não ter sido 
suspenso sem perda de retribuição e ter continuado a 
exercer a mesma função, o que, em seu entender, 
afasta a impossibilidade de manutenção da relação de 
trabalho. 
Com efeito, como já se disse em hipótese similar à dos 
presentes autos[3] à conclusão da impossibilidade de 
manutenção da relação de trabalho não obsta a 
circunstância de a ré não ter procedido à suspensão do 
autor sem perda de retribuição com a notificação da 
nota de culpa ou mesmo trinta dias antes da 
notificação da nota de culpa. 
Na verdade, como decorre do disposto no art. 417º/1 
e 2 do Código do Trabalho, a suspensão preventiva do 
trabalhador antes ou na pendência do procedimento 
disciplinar constitui não uma obrigação do 
empregador, antes uma faculdade que a este é 
concedida, e que a não ter ocorrido não contende com 
a aplicação da sanção de despedimento nem a torna 
ilícita[4]. Para além disso, sempre se dirá que, de 
acordo com o princípio da segurança no emprego, a 
ponderação sobre a existência ou não de justa causa 
só se afere após prévio processo disciplinar, indagando 
da existência do comportamento, o como e o porquê 
desse comportamento e se houve eventual razão ou 

justificação para o mesmo - e nunca antes (arts 53º 
da CRP e 429º/1-a) do CT)  
No caso em apreço, provou-se que o A., omitiu a 
observância da “sigla D” da “Ordem de Missão” desse 
dia que lhe determinava que - aquando da recolha de 
valores no banco G………. - deveria carregar 
inicialmente um saco H………. (saco de transporte de 
valores que contém no seu interior papéis com a 
forma de conjunto de notas, e que serve de simulação 
de um saco verdadeiro, a fim de ludibriar possíveis 
assaltantes); e só depois efectuar a recolha do saco 
verdadeiro para a viatura.  
Ou seja, o A. omitiu o prévio percurso de 
reconhecimento com a mala vazia, o que determinou 
fosse interceptado por dois assaltantes, os quais - sob 
a ameaça de armas de fogo - lhe tiraram a referida 
mala com o saco de valores contendo cinquenta mil 
euros, cuja responsabilidade pelo ressarcimento foi 
assumida pela ré. 
Ora - tal como bem realça a Exma PGA nesta Relação 
- em causa está uma empresa de segurança privada, 
cujos trabalhadores têm um estatuto laboral 
particularmente exigente sob o ponto de vista do 
dever de obediência às regras de segurança 
determinadas pela empregadora, quer porque 
legalmente lhes são exigidos requisitos cívicos de grau 
superior aos da generalidade dos trabalhadores, mas 
também porque lhes são feitas concessões em matéria 
de uso de arma e de acesso a dados pessoais, por 
exemplo, superiores às dos comuns dos cidadãos (cfr. 
DL 35/2004, de 21-02). 
Logo, se do contexto fáctico provado resulta que o ora 
apelante violou a regra de segurança determinada 
pela empregadora, assim contribuindo para [o 
demonstrado] prejuízo avultado desta, afectando a 
imagem da empresa junto dos respectivos clientes, 
parece-nos que, consequentemente, pôs em crise o 
papel de confiança entre o trabalhador e a 
empregadora, tornando desta sorte inexigível e 
desproporcional para esta, considerando em concreto 
a gravidade do comportamento e das suas 
consequências, a subsistência da relação laboral[5].  
Daqui que sendo lícita e proporcionada à falta 
cometida a sanção de despedimento, improcedem 
consequentemente as conclusões a este respeito 
aduzidas pelo apelante. 
 
3. Subsidio de deslocação 
Relativamente a esta questão, em função da matéria 
de facto provada, parece-nos também que a razão 
falece ao apelante. 
Provou-se a propósito que:  
- A ré alterou a sua designação para C………., SA (…), 
sendo que a área geográfica da filial do Porto da R. vai 
de Bragança a Leiria. 
- O A. - enquanto vigilante transportador de valores - 
por diversas vezes prestou a sua actividade em locais 
distantes mais de 50 km., contados a partir da filial da 
ré no Porto, sita na Rua ………., … . 
- Desde 2004 e até à data do despedimento a R. não 
pagou ao A. o subsídio de deslocação previsto na cl.ª 
29.ª, n.º 2, al. b) e anexo II do contrato colectivo de 
trabalho para empresas de vigilância e prevenção. 
Dispõe, com efeito e nesta perspectiva, a clª 28, da 
referida CCT/aplicável ao sector:[6]  
«1- Entende-se por deslocação em serviço a prestação 
de trabalho fora da localidade de trabalho 
2- Os trabalhadores quando deslocados em serviço, 
têm direito: 
b) à concessão dos abonos a seguir indicados, desde 
que ultrapassem um raio superior a 50 Km, obrigue o 
trabalhador a tomar as suas refeições ou a pernoitar 
fora da localidade habitual: 
Almoço ou jantar -€ 9,50; 
Dormidas e pequeno-almoço – € 27,32 
Diária completa – € 45,48.» 
Daqui decorre teleologicamente que o que se pretende 
acautelar é a prestação da actividade fora da 



Texto Integral 
Boletim nº 32 

 295 

localidade de trabalho - a cidade do Porto - que não da 
área geográfica da filial do Porto 
Todavia, ante a factualidade a este respeito provada, 
ficamos sem saber se tal deslocação obrigou ou não o 
A. a tomar as respectivas refeições fora da localidade 
habitual, já que a tal propósito nada foi alegado nem 
provado, num ónus que incumbia ao A. (art. 342º/1 
do CC), pelo que, sendo assim, também esta 
pretensão tem necessariamente de improceder. 
 
4.Do pagamento do trabalho prestado dia feriado  
Igualmente neste particular, atenta a matéria de facto 
provada, parece-nos que bem decidiu o tribunal a quo. 
De facto, vem provado que “o A. trabalhou na maior 
parte dos dias úteis dos meses e anos seguintes: 
- 8 meses no ano de 2004; 
- 10 meses no ano de 2005; 
- 8 meses no ano de 2006.” (resposta ao quesito 3º) 
Por outro lado, no quesito 4º da BI[7] perguntava-se: 
Recebeu o A. da R. os montantes referidos no art.º 
43.° da petição inicial a título de pagamento pelo 
trabalho prestado em dias de feriado ? E a resposta 
foi: Provado. 
E no quesito 7º da BI perguntava-se: Nos feriados em 
que o A. prestou a sua actividade recebeu da ré a 
retribuição devida e teve o descanso compensatório 
devido? E a resposta foi: Provado apenas que ‘nos 
feriados em que o A. prestou a sua actividade, a ré 
pagou ao A. as quantias de € 31,11 (em Maio de 
2002), de € 31,11 (em Julho de 2002) e € 31,11 (em 
Setembro de 2002), a título de pagamento em lugar 
de descanso compensatório’. 
Estabelece a propósito a clª 26ª (descanso 
compensatório): 
2-O trabalho prestado em dia feriado … confere ao 
trabalhador um descanso compensatório remunerado 
correspondente a 25% das horas de trabalho 
suplementar realizado. 
4- O descanso compensatório previsto no nº 2 pode … 
ser substituído por prestação de trabalho remunerado, 
com acréscimo não inferior a 100%. 
 
Ora, face ao exposto não podemos sufragar a alegação 
do recorrente de que na sentença sub judicio não foi 
feita referência ao quesito 7º em que foi provado o 
pagamento apenas de três descansos compensatórios 
relativos a feriados. 
Com efeito, como bem se diz na sentença recorrida, 
“não só o autor não logrou demonstrar ter trabalhado 
todos os dias (excepto fins de semana) dos meses e 
anos referidos no quesito 3º (ou seja, todos os dias de 
feriados desses lapsos temporais), como a ré 
demonstrou ter pago as quantias devidas ao autor em 
vez do descanso compensatório, conforme a clª 26ª, 
nº 4 do CCT/aplicável.” 
Ou seja, resultando, pois, provado o pagamento dos 
montante referidos no art. 43º da pi, bem como o 
pagamento do trabalho prestado pelo A. em três 
feriados, pagamento efectuado em lugar de descanso 
compensatório, parece-nos que bem se decidiu a quo 
ao julgar procedente peremptória invocada pela Ré. 
Dai que improceda outrossim esta questão. 
 
3. Dos danos não patrimoniais 
No tocante à reclamada indemnização por danos não 
patrimoniais ela também não é devida, porquanto não 
se verificam desde logo todos os requisitos 
determinantes da respectiva atribuição: o facto, a 
licitude, a imputação do facto ao lesante, o dano e o 
nexo de causalidade entre o facto e o dano[8]. 
Ora não demonstrando a ilicitude do despedimento 
falha assim um dos pressupostos consubstanciadores 
da referida pretensão indemnizatória. De facto, se a 
actuação a da ré não é ilícita antes se reputando a 
sanção final de despedimento proporcional e adequada 
à gravidade e consequências da conduta do A., 
soçobra o motivo para constituir a R. na obrigação de 
o indemnizar pelos danos não patrimoniais sofridos, 

pelo que igualmente, nesta parte, a sentença 
impugnada não merece censura.  
 
E porque assim, outra solução se não impõe que não 
seja a da improcedência total das conclusões das 
alegações do recorrente. 
 
IV - Decisão 
Termos em que se acorda em julgar improcedente a 
apelação e confirmar a douta sentença recorrida. 
Custas pelo recorrente.  
 
PORTO, 2008.10.27 
António José Fernandes Isidoro 
Albertina das Dores Nunes Aveiro Pereira 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto Mayor de 
Carvalho 
 
___________________ 
[1] - Cfr. Acs do STJ de 21.1.98, proferido no 
P.194/97, cuja publicação desconhecemos e de 
23.4.98, BMJ: 476-297 e da RP de 15.3.2004 e de 
22.3.2004, CJ XXIX-2-226 e 230, respectivamente. 
[2] -In Direito do Trabalho, 13ª edição, p. 559, 
outrossim citado pela Exmª PGA, a fls 379, no seu 
douto parecer. 
[3] - Cfr. acórdão de 07-07-2008, proferido no 
processo nº 6267/07-4, subscrito pelo Relator e 
respectivos adjuntos. 
[4] - No mesmo sentido Júlio Gomes, Direito do 
Trabalho, I, Relações Individuais de trabalho, 2007, p. 
1008, quando escreve: “Trata-se, tão só, de uma 
faculdade a que o empregador lançará mão se o achar 
conveniente, sem que se possa inferir da opção do 
empregador em não recorrer a tal faculdade nem uma 
renúncia ao despedimento nem sequer uma menor 
gravidade da infracção.” 
[5] - Cfr. a propósito Monteiro Fernandes, DIREITO DO 
TRABALHO , 13ªedição, ps 559 e ss.  
[6] -Publicado no BTE, 1ª Série, nº 4 de 29-01-1993, 
com alteração salarial no BTE, 1ª S., nº 10 de 
15.03.2003. 
[7] -Abreviatura de Base Instrutória. 
[8] - Tal como no dizer de Lima –Varela. CCivil 
anotado, I volume, p. 444. são extraídos pela doutrina 
do disposto no art. 483º citado diploma substantivo. 
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Apel. 4556.08 – 4 
(AT ….05 – TTBarcelos) 
 
 
 

Acordam os juízes da secção social do Tribunal 
da Relação do Porto 

 
1. Relatório  
B………., intentou acção especial emergente de 
acidente de trabalho contra “C……….., LDA”, tendo 
alegado que, no dia 24.01.05, pelas 08h35m, quando 
se encontrava a trabalhar, junto à linha de saída de 
uma máquina molduradora de produção de taco em 
madeira, dotada de serras de disco dentadas, sofreu 
um acidente de trabalho. Com efeito, nessas 
circunstâncias de tempo, modo e lugar, a mão direita 
da autora foi colhida pelas referidas serras. Tal 
acidente foi causa directa e necessária para a autora 
de várias lesões e sequelas, acarretando-lhe ainda 431 
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dias de ITA e uma IPP de 21%. À data, a autora 
auferia uma retribuição anual ilíquida de 6.595€ (420€ 
x 14 + 65€ x 11). Mais alegou que nenhuma 
responsabilidade teve na produção do acidente, 
responsabilidade essa que incumbirá à ré patronal por 
ter ocorrido violação de regras de segurança - as 
supra mencionadas serras estavam desprovidas de 
qualquer protecção e nunca a autora tinha trabalhado 
com a máquina em causa (não estando afecta à 
mesma no exercício das suas funções, desconhecendo 
o modo de funcionamento da mesma).  
Conclui pedindo a que lhe seja paga a pensão a que 
tem direito, bem como os montantes devidos a título 
de indemnização por ITA e de despesas por si 
suportadas em consequência dos autos. 
Peticiona ainda o pagamento de uma compensação por 
danos morais no montante de 1.000€.  
Caso se não prove a responsabilidade da mesma por 
violação de regras de segurança, peticiona então a 
condenação subsidiária da ré seguradora. 
 
A ré seguradora contestou referindo que a 
responsabilidade infortunística laboral da ré patronal 
apenas se encontrava transferida pelo montante anual 
ilíquido de 6.455€. Só esta última devendo ser 
responsabilizada pelo pagamento dos montantes que 
forem devidos à autora pois o acidente aqui em causa 
apenas teve lugar devido à violação por aquela das 
regras de segurança (caso as serras estivessem 
protegidas o acidente não teria ocorrido). Caso assim 
se não entenda, refere que a autora já trabalhava com 
a referida máquina há cerca de 14 anos, conhecendo o 
modo de funcionamento da mesma e, ao não ter agido 
de acordo com os procedimentos correctos, contribuiu, 
também ela, para a produção do acidente. Ora, tendo 
a sua conduta sido culposa – negligência grosseira – 
terá o acidente de ser descaracterizado enquanto 
acidente de trabalho.  
 
A ré entidade patronal alegou que o acidente apenas 
ocorreu em virtude de a autora não ter agido pela 
forma mais correcta, sendo que a mesma laborava 
como embaladora junto da máquina em causa há 
muitos anos, tendo inclusive já efectuado em datas 
anteriores serviço idêntico ao que executava à data do 
sinistro. Mais alega a inexigência legal de protecção 
para as serras da máquina em apreço, sendo que tal 
omissão não foi causal do acidente (o qual teve 
unicamente origem na conduta descuidada da autora). 
Defende ainda que, tendo a ré seguradora assumido, 
numa 1ª fase, a responsabilidade pela reparação do 
acidente dos autos, deverá a mesma ser 
responsabilizada a título principal. Quanto à 
retribuição auferida pela autora diz que a mesma tinha 
sido aumentada de 410€ para 420€ precisamente no 
mês em que ocorreu o acidente (Janeiro de 2005), 
aumento esse atempadamente comunicado à ré 
seguradora pelo que nenhum pagamento deverá ser 
exigido à patronal (já que a sua responsabilidade 
encontrava-se totalmente transferida para a ré 
seguradora). Conclui pelo julgamento da causa em 
conformidade com o supra exposto. 
 
Ambas as rés apresentaram resposta.  
 
Foi elaborado despacho saneador, seleccionada a 
matéria de facto assente e organizada a base 
instrutória, alvo de reclamação parcialmente atendida. 
 
Procedeu-se ao julgamento, tendo-se respondido à 
base instrutória sem reclamação.  
 
Foi proferida sentença que decidiu nos seguintes 
termos:  
A) 
1-a) condena-se a ré “C………., Lda.” a pagar à autora 
uma pensão anual de 2.077,43€, a qual é devida 
desde 01/05/06. 

b) Tal pensão anual, vitalícia e actualizável, será paga 
mensalmente até ao 3º dia de cada mês, no domicílio 
da sinistrada, correspondendo cada prestação a 1/14 
da pensão anual, bem como o subsídio de férias e de 
Natal, no valor de 1/14 da pensão anual, a serem 
pagos nos meses de Maio e Novembro de cada ano, 
respectivamente – cfr. art. 51º n.º 1 e 2 do DL nº 
143/99 de 30/04. 
c) Tal pensão será actualizada em conformidade com 
disposto no n.º 1 do art. 6º do DL nº 142/99 de 
30/04, ou seja, nos termos em que o forem as 
pensões do regime da segurança social. 
Assim, desde já se procede a tais actualizações nos 
seguintes termos: 
- a partir de 01/12/06 para 2.141,83€ (actualização de 
3,1%) – Portaria n.º 1357-A/06 de 30/11; 
- a partir de 01/01/08 para 2.193,23€ (actualização de 
2,4%) – Portaria n.º 74/08 de 24/01. 
2) condena-se a mesma ré a pagar à autora a quantia 
de 7.895,92€, a título de prestações por ITA, acrescida 
de juros de mora, à taxa supletiva legal, desde a data 
de vencimento das prestações correspondentes e não 
pagas, vencimento esse que ocorreu no termo de cada 
período de quinze dias após o acidente e até à data da 
alta e a partir desta data sobre o montante global que 
a esse título nessa data se mantinha em dívida e até 
integral pagamento (deduzindo-se os montantes 
comprovadamente já pagos);  
3) mais se condena a ré patronal a pagar à autora os 
montantes globais de 186,25€ e de 310€; 
4) condena-se, por fim, a ré patronal a pagar à 
autora, a título de compensação por danos morais, 
500€; 
B) 
5) subsidiariamente, condena-se a ré seguradora a 
pagar à autora uma pensão anual, vitalícia e 
actualizável, no montante de 1.423,33€, a qual é 
devida desde 01/05/06, pagamento esse que ocorrerá 
nos exactos termos já descritos na al. b) do n.º 1. 
Tal pensão é igualmente actualizável, actualização 
essa a que desde já se procede: 
- a partir de 01/12/06 para 1.467,45€ (actualização de 
3,1%) – Portaria n.º 1357-A/06 de 30/11; 
- a partir de 01/01/08 para 1.502,67€ (actualização de 
2,4%) – Portaria n.º 74/08 de 24/01. 
6) também a título subsidiário, condena-se a mesma 
ré a pagar à autora a quantia de 5.409,48€, a título de 
prestações por ITA, acrescida de juros de mora, nos 
termos já descritos no n.º 2; 
7) por fim, e mais uma vez a título subsidiário, 
condena-se a ré seguradora pagar à autora os 
montantes globais de 186,25€ e de 310€. 
C) absolver as rés dos restantes pedidos contra si 
formulados.  
 
Inconformada dela recorreu a ré entidade patronal, 
tendo concluído que: 
1. A douta decisão recorrida entendeu que o acidente 
dos autos ocorreu por violação das regras de 
segurança por parte da ré patronal por a serra não ter 
o elemento de protecção, conduta que imputou como 
violadora do disposto no art° 18° do DL n° 82/99 de 
16/03, no Artº 40º, n° 1 e 2 da Portaria n° 53/71 de 
03/02, com a redacção introduzida pela Portaria n° 
702/80 de 22/09, e a Portaria n° 21343/65 de 18/06. 
2. Salvo o devido respeito, esta não faz a 
interpretação dos referidos normativos em 
consonância com as regras de interpretação da lei 
consagradas no art° 9º do Cód. Civil. 
3. O DL nº 82/99 de 16/03 regula as prescrições 
mínimas de segurança e de saúde para utilização pelos 
trabalhadores dos equipamentos de trabalho (art° 1°) 
e tem o âmbito de aplicação estabelecido no art° 2° do 
DL no 441/91 de 14/11. A al. a), do n° 1 deste 
normativo estabelece que o diploma aplica-se a todos 
os ramos de actividade, nos sectores público, privado 
ou cooperativo e social. 
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4. O legislador ao colocar no âmbito da aplicação do 
DL n° 82/99 (doravante designado DL) todos os ramos 
de actividade revogou tacitamente todas as normas 
existentes incompatíveis com as que regulamentou. 
5. Ao emanar esta norma o legislador revogou tácita e 
inequivocamente o art° 40, no 1 e 2. da Portaria n° 
53/71 de 03/02 e o art° 40° , al. a) e 43, al. d) da 
Portaria 21343/65 de 18/06. E mesmo que assim não 
se entenda, não se pode negar que o legislador impõe 
naquele DL requisitos mínimos de segurança que se 
aplicariam, no caso concreto, ao ramo de actividade 
da ré patronal. 
6. O artº 18° n° 1 do DL que impõe que os elementos 
móveis de um equipamento de trabalho que possam 
causar acidentes por contacto mecânico devem dispôr 
de rotectores que impeçam o acesso às zonas 
perigosas. 
7. A serra de disco localizava-se entre estruturas de 
ferro. 
8. Falamos evidentemente de protecções e não de um 
sistema que impeça o bloqueio absoluto de acesso 
(caso em que o sinistrado nunca poderia ter acedido 
ao local do sinistro, mesmo que o quisesse para 
efeitos de proceder à operação de desencravamento” 
(cit. Ac. do TRC de 24/05/2007 processo 
61/05.6TAAGD.D1 acessível em www.dgsi.pt) 
9. E mesmo que não se entenda que a localização da 
serra de disco entre estruturas de ferro era suficiente 
para que à ré patronal não fosse imputada 
responsabilidade agravada pela reparação do acidente, 
o referido normativo contém um segunda parte 
alternativa “(...) ou de dispositivos que interrompam o 
movimento dos elementos móveis antes do acesso a 
essas zonas”. 
10. A norma em causa não exige a concomitância dos 
dois dispositivos ali previstos, mas apenas um deles, 
pelo que a verificação da existência de um dispositivo 
de interrupção do movimento dos elementos móveis, 
antes do acesso a essa zona, afasta a responsabilidade 
agravada da ré patronal pela reparação do acidente. 
11.Acresce ainda que a sentença recorrida 
responsabilizou a ré patronal pela reparação do 
acidente mas deu como provada no ponto 22 da 
fundamentação de facto que se tratava de uma 
máquina de marca Catellan cujo ligar/desligar é 
efectuado através de um painel de comandos, com 7 
botões referentes aos 7 componentes autónomos da 
mesma, permitindo assim desligar qualquer uma 
dessas secções. 
12.Refira-se ainda que incumbia à ré seguradora 
alegar e provar a violação das regras de segurança 
pela ré patronal. A ré seguradora não alegou, como 
lhe incumbia, que a máquina que causou o acidente 
não dispunha de dispositivos que interrompessem o 
movimento da serra antes do acesso a essa zona. 
13.No entanto a decisão recorrida e apesar da prova 
feita a que se aludiu em 11 destas conclusões 
esqueceu a existência da segunda parte do n° 1 do 
artº 18° do DL. E mesmo que não ficasse provado o 
facto (a existência de dispositivos que interrompessem 
o movimento da serra de disco) sempre a decisão 
violaria as normas que impõe à ré seguradora a 
obrigação de alegar e o ónus da prova que sobre ela 
impendiam. Pelo que a decisão recorrida violou a lei ao 
não aplicar o art° 18°, n° 1 - 2 parte, do DL, o art° 
342, no 2, do Cód. Civil e o 487° e 488° do Cód. Proc. 
Civil. 
Sem prescindir, 
14. A douta decisão recorrida não pode restringir-se à 
questão de saber se o acidente ocorreu por violação 
das regras de segurança por parte da ré patronal. 
15. A eventual culpa da ré patronal não é só por si 
elemento suficiente para a aplicação do disposto no 
art° 18° e 37° da Lei 100/97, de 13/09. 
16. Deve recorrer-se ao princípio consagrado no art° 
483 do Cód. Civil que tem como pressuposto o facto, a 
ilicitude, a culpa e o nexo de causalidade. A verificação 
destes requisitos tem de ser cumulativa. 

17.A decisão recorrida extrai uma conclusão que não 
baseia em factos, conclui pela existência do nexo de 
causalidade entre a violação das regras de segurança 
e o acidente que vitimou a autora sem ter na sua base 
matéria factual suficiente para sustentar essa 
afirmação. A decisão recorrida dá como provado que 
quando a autora se encontrava a trabalhar junto à 
linha de saída de uma máquina molduradora de 
produção de taco em madeira, dotada de serras de 
disco dentadas, sofreu a mesma um acidente (ponto 2 
da fundamentação de facto). Com efeito, quando 
tentava desencravar a máquina, nomeadamente 
puxando a peça de madeira encravada pela sua parte 
final, a mão direita da autora veio a ser colhida pelas 
supra mencionadas serras de disco dentadas (ponto 3 
da fundamentação de facto). 
18.A matéria relativa ao acidente dada como provada 
e em que se baseia a decisão é insuficiente, não 
permite criar a dinâmica do acidente por forma a que 
ao tribunal ad quo fosse permitido concluir pelo nexo 
de causalidade entre a violação das regras de 
segurança por parte da ré patronal e o acidente. 
19.O ónus probatório em todo este domínio competia 
à ré seguradora — art° 342, n° 2 do Cód. Civil. Na 
acção emergente de acidente de trabalho, o ónus da 
prova dos factos que agravam a responsabilidade da 
entidade empregadora cabe a quem dela tirar 
proveito, nos termos do já referido art° 342°, n° 2, do 
Cód. Civil. Assim, pretendendo a seguradora vir a 
responder apenas subsidiariamente pelas prestações 
normais decorrentes do acidente de trabalho cabia-lhe 
a alegação e a prova não só da inobservância das 
regras sobre segurança, higiene e saúde no trabalho 
por parte da entidade empregadora, como ainda que 
foi essa inobservância a causa do acidente. 
20.Acrescente-se ainda que o acidente no acidente dos 
autos houve uma concorrência de actuações, para 
além da ré patronal e da autora o operário D………. 
solicitou à autora que retirasse a peça encravada. Pelo 
que face a esta concorrência de actuações não pode 
ser assacada responsabilidade pela reparação do 
acidente à ré patronal. 
Sem prescindir, 
21. A decisão recorrida não faz cumprir o contrato de 
seguro celebrado entre as rés. 
22. A ré patronal reclamou do despacho saneador 
invocando, entre outra, que deveria ter sido levada à 
factualidade assente a matéria vertida de 32° a 44º da 
sua contestação por não ter sido objecto de 
impugnação específica por banda da ré seguradora. 
23. O despacho que decidiu sobre esta reclamação 
ordenou o aditamento à factualidade assente de três 
novos factos os constantes das alíneas J), L) e M) 
(cuja alínea J) foi posteriormente rectificada). No 
entanto, pretende ainda a ré patronal ver incluídos na 
factualidade assente a matéria alegada de 32° a 36, 
38 a 44º da sua P.I., pelo que agora impugna tal 
despacho nos termos do nº 3 – do art° 511º do 
CPCivil. 
28. Quanto ao montante da retribuição da autora cuja 
responsabilidade foi transferida para a ré seguradora - 
6.595 €(420 € x 14 + 65 x 11) - a decisão recorrida 
baseou a sua decisão na ausência de prova quanto ao 
montante alegado pela ré patronal. 
O acidente ocorreu no mês de Janeiro, mês em que a 
retribuição mensal da A. aumentou para 420,00 Euros. 
E tal aumento foi comunicado à ré seguradora, tanto 
mais que a ré seguradora comunicou à ré patronal 
para acerto de prémio os salários declarados como 
efectivos. 
29. Toda esta matéria foi alegada e provada por 
documentos (docs. 23, 24 e 25 junto com a 
contestação da ré patronal). 
30. O quesito 28° da BI deveria ter sido dado como 
provado com base na prova documental. 
31. Ao não tomar em consideração aqueles 
documentos, um deles emitido pela própria ré 
seguradora, que nem sequer foi por esta posto em 
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causa, o despacho de resposta aos quesitos e 
consequentemente a decisão recorrida não valorou a 
prova produzida violando o disposto no art° 341°, 
362° e segs. do Cód 
 
O MP emitiu parecer no sentido do não provimento do 
recurso. 
 
Foi recebido o recurso.  
 
2. Fundamentação de Facto  
1) A autora nasceu no dia 16 de Dezembro de 1951 
(doc. de fls. 106) – alínea A) da factualidade assente. 
2) No dia 24 de Janeiro de 2005, pelas 8h 35m, nas 
instalações industriais da 1:ª ré, sitas na ………., 
concelho de Viana do Castelo, quando a autora se 
encontrava a trabalhar junto à linha de saída de uma 
máquina molduradora de produção de taco em 
madeira, dotada de serras de disco dentadas, sofreu a 
mesma um acidente – alínea C) da factualidade 
assente. 
3) Com efeito, quando tentava desencravar a 
máquina, nomeadamente puxando a peça de madeira 
encravada pela sua parte final, a mão direita da autora 
veio a ser colhida pelas supra mencionadas serras de 
disco dentadas – alínea D) da factualidade assente. 
4) Nessa sequência, sofreu a autora as seguintes 
lesões: amputação da falange distal do dedo polegar, 
amputação do dedo indicador, rigidez muito acentuada 
(anquilose) e cicatriz com 3 cm no dedo médio – cfr. 
relatório médico constante de fls. 129 a 133, para o 
qual se remete e cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais 
– alínea E) da factualidade assente. 
5) A autora sofreu 431 de incapacidade temporária 
absoluta (ITA), contados desde 24/01/05 até 
31/04/06, data em que as lesões por si sofridas 
obtiveram consolidação médico-legal – respostas aos 
factos 3º e 4º da BI. 
6) A autora ficou ainda a padecer de uma IPP para o 
trabalho de 31,5% - alínea F) da factualidade assente 
e decisão de fls. 37 do Apenso A. 
7) A autora sofreu, e ainda sofre, dores – resposta ao 
facto 13º da BI. 
8) Apresentando-se ainda desgostosa e triste – 
resposta ao facto 14º da BI. 
9) Antes do acidente, a autora era alegre, forte e 
saudável – resposta ao facto 15º da BI. 
10) À data dos factos, e desde 6 de Abril de 1990, 
trabalhava como embaladora sob as ordens, direcção 
e fiscalização da 1ª ré – “C………., L.da”, mediante a 
retribuição anual ilíquida de 6.595€ (420€ x 14 + 65€ 
x 11) – alínea B) da factualidade assente. 
11) A autora é destra, não conseguindo usar a mão 
esquerda em funções ou tarefas minuciosas ou 
delicadas, tais como escrever e manobrar/manipular 
pequenos objectos – respostas aos factos 1º e 2º da 
BI. 
12) Apesar do acidente, a autora consegue escrever 
com a sua mão direita – resposta ao facto 32º da BI. 
13) O exercício das funções inerentes à categoria de 
embaladora implica força, mobilidade, agilidade e 
sensibilidade em ambas as mãos, desde logo por 
corresponder à fase final do processo produtivo, 
implicando a selecção final das peças de madeira, para 
depois as agrupar e embalar – respostas aos factos 8º 
e 9º da BI. 
14) Para procederem à recolha de peças do tapete 
para posteriormente as agrupar num outro da 
máquina, compete às embaladoras seleccionarem 
essas mesmas peças (escolhendo e separando as que 
seguem, daquelas que já não serão embaladas) – 
resposta ao facto 29º da BI. 
15) As funções da autora, pese embora sejam 
essencialmente manuais, implicam igualmente o 
recurso a algum auxílio mecânico - accionamento de, 
pelo menos, dois botões por forma a que a máquina 

embaladora envolva a madeira em plástico – respostas 
aos factos 10º, 30º e 31º da BI. 
16) Foi a primeira vez que a autora trabalhou com a 
máquina em causa, apenas o tendo feito por a 1ª ré 
lhe ter solicitado que substituísse a trabalhadora que 
normalmente executava tais tarefas (de nome Emília) 
– respostas aos factos 5º e 6º da BI. 
17) Contudo, há cerca de 14 anos que a autora 
trabalhava fisicamente situada perto da máquina que 
a vitimou – resposta ao facto 35º da BI. 
18) A máquina que vitimou a autora é uma máquina 
cujas serras de disco se encontram em posição fixa, 
possuindo ainda um dispositivo de arrastamento 
mecânico (rodas de arrasto) das peças a serrar com 
descarga manual – resposta ao facto 16º da BI. 
19) Tais rodas estão colocadas pela parte superior e 
ao longo da mesa, tendo uma distância entre si de 
cerca de 40/50cm – resposta ao facto 17º da BI. 
20) A serra de disco encontra-se localizada entre 
estruturas de ferro – resposta ao facto 27º da BI. 
21) A máquina não tinha incorporado o elemento de 
protecção da serra de corte – resposta ao facto 33º da 
BI. 
22) Trata-se de uma máquina de marca Catellan cujo 
ligar/desligar é efectuado através de um painel de 
comandos, com 7 botões referentes aos 7 
componentes autónomos da mesma, permitindo assim 
desligar qualquer uma dessas secções – resposta ao 
facto 34º da BI.  
23) À data, a referida máquina fabricava parquet 
industrial de comprimento variável entre 30/40 cm – 
resposta ao facto 18º da BI. 
24) Uma das peças de madeira fabricada, que se 
encontrava na linha de produção, parou junto às 
serras, entre a 1ª e a 2ª roda de arrasto a contar do 
final da linha de saída, tendo o operário D………. pedido 
à autora que retirasse tal peça – respostas aos factos 
19º e 20º da BI. 
25) Para o efeito, a autora devia: ter retirado a peça 
de madeira em frente à última roda de arrasto da linha 
de saída (ou seja, do lado onde se encontrava a 
executar a sua tarefa); ou então dizer ao operador da 
máquina para introduzir uma peça de madeira mais 
longa por forma a retirar a que se encontrava 
encravada; ou, em última hipótese, ter desligado a 
máquina – respostas aos factos 21º, 22º e 23º da BI. 
26) Todos estes procedimentos não foram contudo 
ensinados à autora – resposta ao facto 24º da BI. 
27) Por norma é E………. quem diz aos trabalhadores 
como devem trabalhar e os alerta para terem cuidado 
– resposta ao facto 26º da BI. 
28) Com relação ao acidente dos autos foi levantado o 
respectivo inquérito pela Inspecção Geral do Trabalho 
(IGT), tendo nessa sequência sido elaborado o 
relatório que se encontra junto aos autos 65 a 69, 
para os qual se remete e cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais 
– alínea H) da factualidade assente. 
29) No manual de instalação e colocação da máquina, 
as serras de disco não estão visíveis, apresentando-se 
inclusive, numa das posições de corte, protegidas por 
uma câmpanula de aspiração – alínea I) da 
factualidade assente. 
30) A autora despendeu 186,25€ em transportes para 
exames médicos e sessões de fisioterapia e 310€ em 
despesas médicas - respostas aos factos 11º e 12º da 
BI. 
31) Por contrato de seguro titulado pela apólice n.º 
1900/82820/19, na modalidade de prémio variável ou 
folha de férias, a entidade patronal da autora 
transferiu a sua responsabilidade infortunística laboral 
para a 2ª ré – “Companhia de Seguros F………., S.A.” – 
pela remuneração anual de, pelo menos, 6.455€ (410€ 
x 14 + 65 x 11) – alínea G) da factualidade assente. 
 
3. Direito.  
Com base no preceituado nos artigos 684, n.º 3 e art. 
690, n.º s 1 e 3, do Código de Processo Civil[1], 
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aplicáveis ex vi do art. 1, n.º 2, alínea a) e art. 87 do 
Código de Processo do Trabalho, é pelas conclusões 
que se afere o objecto do recurso, não sendo lícito ao 
tribunal ad quem conhecer de matérias nelas não 
incluídas, salvo as de conhecimento oficioso.  
 
As questões que a recorrente coloca à apreciação 
deste tribunal são as seguintes: 
1. Impugnação do despacho proferido sobre a 
reclamação à matéria de facto assente. 
2. Impugnação da decisão da matéria de facto 
3. Revogação tácita da legislação em que assentou a 
decisão 
4. Ausência de responsabilidade da ré pela reparação 
do acidente  
 
3.1 Da impugnação do despacho proferido sobre a 
reclamação à matéria de facto assente 
Sustenta a ré que a matéria dos artigos 32 a 36, 38 a 
44 da sua contestação, deveria ter sido incluída na 
matéria de facto assente. 
Não assiste razão à ré. Desde logo, a ré apenas 
reclamou, no que aos factos assentes se refere, que 
fossem incluídos na factualidade assente os factos 
constantes dos artigos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44, 
como resulta de fls. 473 a 475. Foi sobre esses factos 
que recaiu o despacho (fls. 512 a 512 verso), que 
decidiu sobre a reclamação apresentada pela ré 
patronal e que mandou aditar aos factos assentes três 
novos factos (Alíneas J, L, M). É quanto a esse 
despacho (proferido sobre essa reclamação), que o 
art. 511, n.º 3, prevê que o tribunal da Relação se 
pronuncie. O que faremos. 
No presente caso, a reclamação da ré foi parcialmente 
atendida, tendo-se ordenado o aditamento de três 
novos factos, que, certamente por lapso, não constam 
da factualidade provada, e que devem integrá-la a 
partir de agora.  
“32) – A ré seguradora efectuou as averiguações ao 
acidente aqui em causa em 3.3.05. 
33) - A ré seguradora remeteu à ré patronal a carta 
datada de 7.04.05, a qual se encontra junta aos autos 
a fls. 366, para a qual se remete e cujo teor aqui se dá 
integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. 
34) - A ré seguradora continua a suportar todas as 
despesas referentes ao acidente dos autos até 
17.06.05, data na qual a autora, através do respectivo 
boletim clínico, teve alta.”  
Quanto à demais matéria constante dos supra citados 
artigos da contestação, para além de formulada em 
termos conclusivos, e da qual pretende a ré entidade 
patronal resultar o reconhecimento da 
responsabilidade por parte da ré seguradora, a mesma 
poderá, eventualmente, resultar dos factos acima 
referidos e agora aditados, nada mais havendo a 
aditar.  
Improcedem, nesta parte, as conclusões de recurso.  
 
3.2. Da impugnação da decisão da matéria de facto 
Invoca a ré que a matéria do art. 28, deveria ter sido 
dada como provada, face ao teor dos documentos 23, 
24 e 25, por si juntos com a contestação. 
No art. 28 da Base Instrutória perguntava-se se “Em 
Janeiro de 2005 a retribuição mensal base da autora 
aumentou para euros 420, facto esse que foi 
devidamente comunicado pela 1.ª ré à 2.ª ré?” 
No caso em apreço a ré empregadora não impugnou a 
matéria de facto nos termos do art. 690-A, sendo 
certo que a prova foi gravada.  
De acordo com o art. 712, n.º 1, alínea b), “A decisão 
da 1.ª instância sobre matéria de facto, pode ser 
alterada pela Relação:  
“Se os elementos fornecidos pelo processo impuserem 
decisão diversa insusceptível de ser destruída por 
quaisquer outras provas”.  
Comentando este normativo, refere Jacinto Rodrigues 
Bastos, Notas ao Código de Processo Civil, Vol. III, 
pág. 266, que “Na alínea b), prevê-se que o processo 

contém elementos probatórios cujo valor não pode ser 
contrariado por qualquer das provas produzidas nos 
autos, Parece evidente que assim deve ser em 
obediência ao valor legal das provas. O que será 
necessário, em todos os casos, é que se verifique essa 
certeza jurídica produzida pelos elementos de prova 
existentes no processo.” 
Sucede que na presente situação não pode afirmar-se 
que o constante desses documentos imponha decisão 
que não possa ser destruída por outras provas. Para 
além disso, do documento de fls. 25, que é uma folha 
de férias do mês de Janeiro de 2005, nem sequer 
resulta a data em que deu entrada na seguradora e 
dos outros documentos referidos pela ré, tão pouco se 
pode concluir que os acertos efectuados pela 
seguradora nos prémios de seguro se tivessem ficado 
a dever ao alegado comunicado aumento do salário da 
autora. Deve, por isso, manter-se como não provada a 
resposta ao art. 28 da base instrutória.  
Improcedem as conclusões de recurso quanto a esta 
questão.  
 
3.3 Da revogação tácita da legislação em que assentou 
a decisão 
Sustenta ainda a ré que com a emanação do DL 
82/99, de 16.03, ocorre revogação tácita do artigo 40, 
n.º s 1 e 2 da Portaria 53/71, de 3.02 e dos artigos 
40, n.º 1 alínea a) e 43, alínea d), da Portaria 21.343, 
de 18.06.  
Como decorre do art. 7, n.º 2 e 3, do Código Civil, a 
revogação pode resultar de declaração expressa, da 
incompatibilidade entre as novas disposições e as 
regras precedentes ou da circunstância de a nova lei 
regular toda a matéria da lei anterior.  
O DL 82/99, de 16 de Março, veio alterar o DL 331/93, 
de 25 de Setembro, que transpusera para a ordem 
interna a Directiva 89/665/CEE, do Conselho de 30 de 
Novembro de 1989, tendo-se com ele transposto para 
o ordenamento jurídico nacional a Directiva 95/63/CE, 
do Conselho de 5 de Dezembro de 1995, que alterou 
aquela regulamentação comunitária. 
No referido DL 82/99, estabelece-se a verificação 
obrigatória dos equipamentos de trabalho, no início da 
sua utilização, a intervalos regulares e quando 
ocorrerem factos excepcionais que possam afectar 
gravosamente a sua segurança, tendo-se regulado os 
requisitos de segurança dos equipamentos móveis e 
para elevação de cargas e foram ainda definidas 
regras sobre a utilização dos equipamentos de 
trabalho.  
O referido diploma tem o âmbito de aplicação 
estabelecido no art. 2, do DL 441/91, de 14 de 
Novembro, que nos termos constantes deste 
normativo se aplica a todos os ramos de actividade, 
nos sectores público, privado cooperativo e social, aos 
trabalhadores por conta ou ao serviço de outrem e aos 
respectivos empregadores e a todas as entidades e 
aos trabalhadores independentes.  
O DL 82/99, de 16.03, na linha do DL 331/93, de 
25.09, embora tendo um largo âmbito aplicação, a sua 
dimensão regulativa não vai ao ponto de abarcar as 
várias dimensões da segurança e higiene do trabalho, 
no que concerne às actividades levadas a cabo, nos 
estabelecimentos industriais, e no trabalho mecânico 
da madeira. No referido diploma estabelecem-se 
apenas os requisitos mínimos de segurança dos 
equipamentos de trabalho; sistemas de comando – 
art.13, arranque de funcionamento – art. 14, paragem 
de equipamento, art. 15, estabilidade de rotura, art. 
16, projecções e emanações, art. 17, riscos de 
contacto mecânico, art. 18[2], iluminação e 
temperatura, art. 19, dispositivo de alerta, art. 20, 
manutenção do equipamento, art. 21, riscos eléctricos 
de incêndio e explosão, art. 22, fontes de energia, art. 
23, sinalização e segurança, art. 24. A maior 
regulação da prevenção fá-la o diploma relativamente 
aos equipamentos móveis (transporte de 
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trabalhadores) e automotores e, em particular, os 
equipamentos para elevação de cargas.  
Os diplomas que foram aplicados na decisão reportam-
se à temática da higiene e segurança no trabalho em 
áreas bem especificas - estabelecimentos industriais e 
no trabalho mecânico na madeira. No primeiro caso, 
através da Portaria 53/71, de 3 de Fevereiro, o 
legislador para além de regular em termos gerais a 
prevenção quanto aos factores de acidentes mais 
comuns à maior parte das instalações fabris e oficinas, 
prevê também as regras específicas de certos 
processos industriais de aplicação muito generalizada 
a par de medidas de higiene. Aí se contam as regras 
alusivas a máquinas de corte, onde no art. 40, n.º 1 e 
2 (na redacção dada pela Portaria 702/80, de 22.09) 
se prescreve que “os elementos móveis de motores e 
órgãos de transmissão, bem como todas as partes 
perigosas as máquinas devem estar convenientemente 
protegidas por dispositivos de segurança a menos que 
a sua construção e localização seja de molde a impedir 
o seu contacto com as pessoas e objectos”, 
constituindo encargo das entidades empregadoras 
instalar esses dispositivos de segurança em todas as 
máquinas antigas que não os tenham”.  
A Portaria 21.343, de 18 de Junho de 1965, por seu 
turno, salientando que as máquinas de trabalho em 
madeira expõem os seus operadores a riscos de grau 
elevado, concorrendo em larga medida para a 
ocorrência de sinistros do trabalho, prevê um conjunto 
de acções de carácter técnico bem como regras a que 
deve obedecer a instalação, operação e manutenção 
das máquinas. Entre essas regras se conta o art. 40, 
onde se prescreve dever as máquinas estar protegidas 
por forma a impedir “a) O contacto com a parte 
correspondente aos dentes de ataque”; e no art. 43, 
alínea d) onde se diz que “ As serras circulares devem 
dispor de invólucros de protecção que: sejam 
construídos de maneira a proteger operador contra 
qualquer contacto acidental com os dentes do disco da 
serra e das projecções de fragmentos de madeira ou 
de dentes partidos.”  
Do cotejo dos referidos diplomas legais não resulta, 
assim, a nosso ver que, com a publicação do DL 
82/99,de 16 de Março, se tenha verificado a 
revogação tácita dos normativos referidos. O DL 
82/99, sendo um diploma de cariz enquadrador, no 
que toca às matérias em causa, assume carácter 
complementar relativamente aos aspectos assinalados 
que continuam fazer todo o sentido para as áreas 
específicas a que se destinam.  
A regulamentação feita por este diploma não abarca 
na totalidade aquelas temáticas, nem se sobrepõe 
àquela regulação. Desta feita, não sendo a sua 
matéria diversa e incompatível[3] com a lei anterior, 
não pode falar-se em revogação tácita, como pretende 
a ré, sendo aplicável ao caso as normas referidas na 
sentença.  
Improcedem, assim, também quanto a esta questão, 
as conclusões de recurso. 
 
3.4 Da ausência de responsabilidade da ré pela 
reparação do acidente  
A ré invoca a este propósito que a matéria de facto é 
insuficiente por não permitir criar a dinâmica do 
acidente, não podendo concluir-se pela existência do 
nexo de causalidade entre a violação das regras de 
segurança e o acidente que vitimou a autora.  
Resulta do art. 37, n.º 2 e do art. 18 da Lei 100/97, 
de 13.09 que se o acidente o acidente tiver sido 
provocado pela entidade empregadora ou seu 
representante, ou resultar de falta de observação das 
regras sobre segurança, higiene ou saúde no trabalho, 
as prestações, a responsabilidade nela prevista recai 
sobre a entidade empregadora, sendo a instituição 
seguradora apenas subsidiariamente responsável pelas 
prestações normais previstas na presente lei.  
Decorre dos referidos normativos a chamada 
“agravação da reparação”, exigindo-se que a entidade 

empregadora tenha agido com culpa. Para além disso, 
para que possa essa responsabilidade ser imputada à 
entidade empregadora, é mister que se apure ter a 
mesma o dever de fazer observar determinadas 
“regras de comportamento sem as quais, num juízo de 
forte probabilidade, o evento infortunístico não teria 
ocorrido, implica, igualmente, para que cobre âmbito 
de aplicação, que a referida entidade tenha, no caso 
concreto a apreciar, descurado aquela observação. E, 
porque se trata de um juízo de prognose sobre a 
ocorrência do evento e a conduta inadimplente da 
entidade empregadora, mister é que se seja levado a 
concluir que houve um nexo de causalidade entre esta 
conduta e aquela ocorrência”. Cfr. Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça, de 19.12.2007, processo 
07S3381, www.dgsi.pt. Cabe, neste caso, à ré 
seguradora demonstrar a verificação desses elementos 
por força o art. 342, n.º 2, do Código Civil.  
No caso vertente, com relevo, provou-se o seguinte: 
- A máquina que vitimou a autora é uma máquina 
cujas serras de disco se encontram em posição fixa, 
possuindo ainda um dispositivo de arrastamento 
mecânico (rodas de arrasto) das peças a serrar com 
descarga manual – resposta ao facto 16º da BI. 
- Tais rodas estão colocadas pela parte superior e ao 
longo da mesa, tendo uma distância entre si de cerca 
de 40/50cm. 
- A serra de disco encontra-se localizada entre 
estruturas de ferro. 
- A máquina não tinha incorporado o elemento de 
protecção da serra de corte. 
- Trata-se de uma máquina de marca Catellan cujo 
ligar/desligar é efectuado através de um painel de 
comandos, com 7 botões referentes aos 7 
componentes autónomos da mesma, permitindo assim 
desligar qualquer uma dessas secções. 
- À data, a referida máquina fabricava parquet 
industrial de comprimento variável entre 30/40 cm. 
- Uma das peças de madeira fabricada, que se 
encontrava na linha de produção, parou junto às 
serras, entre a 1ª e a 2ª roda de arrasto a contar do 
final da linha de saída, tendo o operário D………. pedido 
à autora que retirasse tal peça. 
- Para o efeito, a autora devia: ter retirado a peça de 
madeira em frente à última roda de arrasto da linha de 
saída (ou seja, do lado onde se encontrava a executar 
a sua tarefa); ou então dizer ao operador da máquina 
para introduzir uma peça de madeira mais longa por 
forma a retirar a que se encontrava encravada; ou, 
em última hipótese, ter desligado a máquina. 
- Todos estes procedimentos não foram contudo 
ensinados à autora, 
- No manual de instalação e colocação da máquina, as 
serras de disco não estão visíveis, apresentando-se 
inclusive, numa das posições de corte, protegidas por 
uma câmpanula de aspiração. 
Foi a primeira vez que a autora trabalhou com a 
máquina em causa, apenas o tendo feito por a 1ª ré 
lhe ter solicitado que substituísse a trabalhadora que 
normalmente executava tais tarefas 
Face à sobredita factualidade afigura-se-nos 
inequívoco que a ré entidade patronal violou, com 
culpa, as regras de segurança que sobre si impediam, 
pois à semelhança do que se considerou na sentença 
recorrida:  
“A máquina que vitimou a autora é uma máquina 
cujas serras de disco se encontram numa posição fixa, 
possuindo ainda rodas de arrasto das peças a serrar 
(facto n.º 18). Tais serras, pese embora situadas entre 
estruturas de ferro, não tinham qualquer elemento de 
protecção (factos n.º 20 e 21). Refira-se ainda que, no 
manual de instalação e colocação da máquina em 
causa, as serras não estão visíveis e, numa das 
posições de corte, encontram-se mesmo protegidas 
por uma câmpanula de aspiração (facto n.º 29). 
Nos termos previstos pela al. a) do art. 4º do DL n.º 
82/99 de 16/03 (diploma alusivo às prescrições 
mínimas de segurança e de saúde para a utilização 
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pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho), 
dispõe que o empregador deve “assegurar que os 
equipamentos de trabalho sejam adequados e 
convenientemente adaptados ao trabalho a efectuar e 
garantam a segurança e a saúde dos trabalhadores 
durante a sua utilização”. Tal prescrição resultava já 
do disposto no art. 4º do DL n.º 331/93 de 25/09. 
Impõe-se ainda que os equipamentos que apresentem 
um risco específico para a segurança e saúde dos 
trabalhadores sejam utilizados por aqueles que estão 
afectos a tal função – art. 6º, al. a), do DL n.º 82/99 – 
e que o empregador dê formação e preste toda a 
informação adequada sobre tais equipamentos – arts. 
9º n.º 1 e 10º do DL n.º 82/99.  
Por fim, estatui o art. 18º n.º 1 do referido DL que “os 
elementos móveis de um equipamento de trabalho que 
possam causar acidentes por contacto mecânico 
devem dispor de protectores que impeçam o acesso às 
zonas perigosas ou de dispositivos que interrompam o 
movimento dos elementos móveis antes do acesso a 
essas zonas” (vide, com o mesmo sentido, art. 5º e 
ponto 2.8 do Anexo do referido DL n.º 331/93).  
Defende a ré patronal que este último art. 18º não 
tem aplicação à presente situação pois o mesmo alude 
a “elementos móveis” e a serra que vitimou a autora 
encontra-se numa posição “fixa”. Tal afirmação é 
efectivamente correcta. 
Contudo, salvo o devido respeito, nem por isso a 
conduta da ré patronal deixa de ser censurável. 
É que, uma vez que estamos perante uma máquina de 
corte, ter-se-á ainda de atender ao preceituado na 
Portaria n.º 53/71 de 03/02 (Regulamento Geral de 
Segurança nos Estabelecimentos Industriais), com a 
redacção conferida pela Portaria n.º 702/80 de 22/09, 
onde se pode ler: “os elementos móveis de motores e 
órgãos de transmissão, bem como todas as partes 
perigosas da máquina que accionem, devem estar 
convenientemente protegidas por dispositivos de 
segurança, a menos que a sua construção e 
localização seja de molde a impedir o seu contacto 
com pessoas ou objectos” - art. 40º n.º 1. Já pelo seu 
n.º 2, impõe-se ainda às entidades patronais o 
encargo de instalar tais dispositivos de segurança em 
todas aquelas máquinas que, por serem antigas, o não 
tenham, desde que as mesmas comportem riscos que 
o justifique. 
Acresce que, de harmonia com o preceituado na 
Portaria n.º 21.343/65 de 18/06, “as serras circulares 
devem estar protegidas por forma a impedir contacto 
com a parte correspondente aos dentes de ataque …” - 
art. 40º, al. a) -, assim como “as serras circulares 
devem dispor de invólucro de protecção que sejam 
construídos de maneira a proteger o operador contra 
qualquer contacto acidental com os dentes do disco da 
serra (…)” – art. 43º, al. d). 
Acresce que tal serra era passível de comportar mais 
do que uma posição de corte e, no manual de 
instalação e colocação da máquina aqui em causa, 
para além de tais serras não estarem visíveis, pelo 
menos numa daquelas posições de corte, 
apresentavam-se protegidas por uma câmpanula de 
aspiração (facto n.º 29). 
Tal só vem corroborar a afirmação de que 
efectivamente as serras podiam e deviam estar 
protegidas. 
E, ao não ter colocado tal protecção, a ré patronal não 
observou as regras de segurança no trabalho que se 
impunham”. 
Posto isto, importa agora aquilatar se se verifica o 
nexo de nexo de causalidade entre a violação das 
regras de segurança e o dano, sabido ser esse um dos 
elementos integradores da obrigação de indemnizar.  
Para que um facto seja causal de um dano é 
necessário, que no plano naturalístico seja condição 
sem a qual o dano não se verificaria e que em 
abstracto, seja causa adequada desse dano. No plano 
naturalístico o nexo constitui matéria de facto e no 
plano abstracto matéria de direito.  

Várias teorias têm sido desenvolvidas no sentido de 
apurar a relação que deve existir entre o dano e o 
facto, para que este possa à luz do Direito, ser tratado 
como causa daquele. 
Como se escreveu no Acórdão do Supremo Tribunal de 
Justiça, de 26.09.2007, processo 07S1700, 
www.dgsi.pt, “no processo causal conducente a 
qualquer dano concorrem em regra muitas 
circunstâncias. Nem todas, porém, integram o conceito 
de causa do dano. Podemos distinguir, antes de mais, 
entre aquelas sem cujo concurso o dano não teria 
ocorrido (cada uma dessas causas será uma 
verdadeira condição s. q. n. do dano) e aquelas cuja 
falta não teria obstado à verificação do evento lesivo, 
se bem que, na situação concreta, também tenham 
concorrido para ele. Do ponto de vista jurídico, há 
ainda que eleger de, entre as várias condições do 
dano, “as que legitimam a imposição, ao respectivo 
autor, da obrigação de indemnização”. Esta 
perspectiva conduz-nos à teoria da causalidade 
adequada, segundo a qual “para impor a alguém a 
obrigação de reparar o dano sofrido por outrem, não 
basta que o facto praticado pelo agente tenha sido, no 
caso concreto, condição (s.q.n.); é necessário ainda 
que, em abstracto, ou em geral, o facto seja causa 
adequada do dano”. Resta saber qual o critério que se 
deve usar para saber quando é que a condição é causa 
adequada do dano.  
Segundo alguns, “será causa adequada do dano, 
sempre que este constitua uma consequência normal 
ou típica daquele, ou seja, sempre que, verificado o 
facto, se possa prever o dano como uma consequência 
natural ou como um efeito provável dessa verificação” 
(corresponde à formulação positiva da causalidade 
adequada; neste sentido, Galvão Telles).  
Para outros, que advogam uma formulação mais 
amplo” (corresponde à formulação negativa devida a 
Enneccerus-Lehmann). 
Com esta formulação mais ampla tem-se, sobretudo, 
em vista garantir a indemnização ao lesado. 
Interpretando o artº 563º do CC (onde se preceitua 
que: a «obrigação de indemnização só existe em 
relação aos danos que o lesado provavelmente não 
teria sofrido se não fosse a lesão»), A. Varela, depois 
de afirmar não haver elementos seguros, nem na 
letra, nem no espírito da disposição, que indique uma 
opção firme por parte da lei relativamente a uma das 
duas formulações (positiva e negativa) da causalidade 
adequada, acaba por concluir que a “doutrina mais 
criteriosa, quando a lesão proceda de facto ilícito 
(contratual ou extracontratual), é a formulação 
negativa…”. 
Noutras situações, designadamente, nos casos em que 
a obrigação de reparar assenta sobre um facto lícito 
do agente, a orientação mais defensável já será a que 
defende que um facto só deve considerar-se causa 
(adequada) do dano que constitua uma consequência 
normal, típica, provável dele. 
Há, ainda, que ter presente que “a causalidade 
adequada não se refere ao facto e ao dano 
isoladamente considerados, mas ao processo factual 
que, em concreto, conduziu ao dano”. (Das Obrigações 
em Geral, I, 10ª ed, pg 881 a 900). 
Para Pessoa Jorge (Ensaio sobre os Pressupostos da 
Responsabilidade Civil, Cadernos de Ciência e Técnica 
Fiscal, pág. 392), “a orientação hoje dominante é a 
que considera causa de certo efeito a condição que se 
mostra, em abstracto adequada a produzi-lo, 
traduzindo-se essa adequação “em termos de 
probabilidade, fundada nos conhecimentos médios: se, 
segundo a experiência comum, é lícito dizer que, posto 
o antecedente X se dá provavelmente o consequente 
Y, haverá relação causal entre eles.” 
Configura-se como evidente no presente caso que se a 
máquina estivesse munida de protecção, a autora não 
se teria acidentado. O que significa que no plano 
naturalístico o facto é causa do dano. Mas sê-lo-á, 
segundo a perspectiva jurídica da causalidade 
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adequada? Cremos também que sim, como se verá de 
seguida.  
Importa não esquecer, segundo os ensinamentos 
supra referidos, que o facto que actua como condição 
do dano só deixará de ser considerado como causa 
adequada se, dada a sua natureza geral, se mostrar 
de todo em todo estranho e indiferente para a 
verificação do dano, tendo o mesmo ocorrido apenas 
em virtude de circunstâncias excepcionais, 
extraordinárias ou anómalas, que intercedem no caso 
concreto. De relembrar é ainda, que se deve atender à 
sequência factual que em concreto conduziu ao dano.  
Ora, no caso em apreço, afigura-se-nos seguro poder 
afirmar-se que ocorre uma sequenciação de factos, um 
item factual, ligado ou conexionado com a violação 
das regras de segurança por parte da entidade 
patronal, que vem a desembocar no acidente que 
vitimou a autora. Com efeito, a utilização de uma 
máquina de madeira com serras de disco dentadas, 
que não dispunha de protecção, por parte de uma 
trabalhadora que a utiliza em trabalho pela 1.ª vez e 
que ignora quais os procedimentos a observar para 
ultrapassar, sem perigo, situações de impasse - como 
é a do bloqueio ou encravamento de uma máquina 
com aquelas características - por tais procedimentos 
lhe não terem sido ensinados, não é de modo algum 
de todo indiferente ou alheio à eclosão do dano 
(acidente). Não tolhe esta conclusão a circunstância de 
um outro operário ter pedido à autora para retirar a 
peça de madeira encravada na máquina, pois essa 
seria a reacção normal e esperável, numa situação 
como a dos autos, e a que natural e previsivelmente a 
autora teria tido perante a máquina em causa, mesmo 
que o colega não lhe tivesse pedido para o fazer, 
desconhecedora que era, insiste-se, dos 
procedimentos a adoptar face a uma situação de 
perigo como aquela e perante a necessidade de dar 
seguimento ao trabalho.  
Isto para se dizer que se verifica o nexo de 
causalidade - na sua dupla dimensão - factual e 
jurídica. E que, como tal, improcedem também as 
conclusões de recurso quanto a esta questão.  
 
Decisão 
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, 
mantendo-se a sentença recorrida. 
 
Custas pela recorrente. 
 
Porto, 2008.11.03 
Albertina das Dores Nunes Aveiro Pereira 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto Mayor de 
Carvalho 
Luís Dias André da Silva 
 
______________________ 
[1] Serão deste diploma todas as referências 
normativas sem menção específica.  
[2] Norma invocada pela ré e onde se diz que: 
1. Os elementos móveis de um equipamento de 
trabalho que possam causar acidentes por contacto 
mecânico devem dispor de protectores que impeçam o 
acesso às zonas perigosas ou de dispositivos que 
interrompam o movimento dos elementos móveis 
antes do acesso a essas zonas.  
2. Os protectores e os dispositivos de protecção: 
a) Devem ser de construção robusta 
b) Não devem ocasionar riscos suplementares 
c) Não devem poder ser facilmente neutralizados ou 
tornados inoperantes  
d) Devem estar situados a uma distância suficiente da 
zona perigosa  
e) Não devem limitar a observação do ciclo de 
trabalho mais do que o necessário  
3. Os protectores e os dispositivos de protecção 
devem permitir, se possível sem a sua desmontagem, 
as intervenções necessárias à colocação ou 
substituição de elementos do equipamento, bem como 

à sua manutenção, possibilitando o acesso apenas ao 
sector em que esta deve ser realizada.  
[3] Manuel de Andrade, “Ensaio Sobre a Teoria da 
Interpretação das Leis”, Coimbra 1978, pág. 193, 
refere mesmo que a abrogação tácita se verifica na 
medida da contraditoriedade; a lei precedente é 
abrogada até onde for incompatível com a nova lei. 
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LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA PUBLICADA NO DIÁRIO DA REPÚBLICA NO PERÍODO DE SETEMBRO A 
DEZEMBRO DE 20081 

 

 

 

SETEMBRO 
 

 
Portaria n.º 974/2008, D.R. n.º 168, Série I de 2008-09-01 
Estabelece, para o continente, as normas complementares de regularização de plantações de vinhas sem um direito 
correspondente, designadas de plantações ilegais.  
 
Lei n.º 56/2008, D.R. n.º 171, Série I de 2008-09-04 
Procede à quarta alteração ao Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro.  
 
Lei n.º 57/2008, D.R. n.º 171, Série I de 2008-09-04 
Cria a Ordem dos Psicólogos Portugueses e aprova o seu Estatuto.  
 
Portaria n.º 996/2008, D.R. n.º 171, Série I de 2008-09-04 
Altera a Portaria n.º 480/2003, de 16 de Junho, que aprova o modelo uniforme de título de residência para os nacionais 
de países terceiros.  
 
Decreto-Lei n.º 184/2008, D.R. n.º 172, Série I de 2008-09-05 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 65/2007, de 14 de Março, que estabelece o regime de formação do 
preço dos medicamentos sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos a receita médica comparticipados.  
 
Lei Orgânica n.º 3/2008, D.R. n.º 173, Série I de 2008-09-08 
Aprova a Lei de Programação das Infra-Estruturas Militares.  
 
Lei n.º 58/2008, D.R. n.º 174, Série I de 2008-09-09 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas.  
 
Lei n.º 59/2008, D.R. n.º 176, Série I de 2008-09-11 
Aprova o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas.  
 
Resolução da Assembleia da República n.º 48/2008, D.R. n.º 178, Série I de 2008-09-15 
Aprova a Convenção sobre a Transferência de Pessoas Condenadas entre os Estados Membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, assinada na Praia, em 23 de Novembro de 2005.  
 
Resolução da Assembleia da República n.º 49/2008, D.R. n.º 178, Série I de 2008-09-15 
Aprova a Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 
assinada na Cidade da Praia em 23 de Novembro de 2005.  
 
Portaria n.º 1042/2008, D.R. n.º 178, Série I de 2008-09-15 
Estabelece os termos e as garantias do acesso dos requerentes de asilo e respectivos membros da familia ao Serviço 
Nacional de Saúde.  
 
Lei n.º 60/2008, D.R. n.º 179, Série I de 2008-09-16 
Autoriza o Governo a legislar sobre a instalação obrigatória de um dispositivo electrónico de matrícula em todos os 
veículos automóveis, ligeiros e pesados, seus reboques e motociclos, todos os ciclomotores, triciclos e quadriciclos e 
todas as máquinas industriais e máquinas industriais rebocáveis, destinando-se a identificação ou detecção electrónica 
de veículos através do dispositivo electrónico de matrícula.  
 
Portaria n.º 1052/2008, D.R. n.º 181, Série I de 2008-09-18 
Declara instalado o 2.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca da Maia.  
 
Decreto-Lei n.º 187/2008, D.R. n.º 184, Série I de 2008-09-23 
Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 108/2006, de 8 de Junho, que procede à criação de um regime processual civil de 
natureza experimental.  
 
Portaria n.º 1084/2008, D.R. n.º 186, Série I de 2008-09-25 
Aprova o Regulamento de Inscrição de Beneficiários dos Serviços Sociais da Administração Pública.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - A recolha desta legislação e jurisprudência publicada em Diário da República (que quase reproduzimos na íntegra)   é extraída da 
Página  da Internet do Juiz de Direito de Círculo  Joel Timóteo Ramos Pereira (webmaster da Página do Tribunal da Relação do 
Porto) ,que autoriza aqui a respectiva reprodução. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 423/2008, D.R. n.º 180, Série I de 2008-09-17 
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade da norma constante do n.º 1 do artigo 2.º do decreto que «[a]dapta à Região 
Autónoma da Madeira a Lei n.º 37/2007, de 14 de Agosto, que aprova normas para a protecção dos cidadãos da 
exposição involuntária ao fumo do tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a dependência e a 
cessação do seu consumo», aprovado pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, em 18 de Junho de 
2008, para vigorar como decreto legislativo regional; não se pronuncia pela inconstitucionalidade da norma constante 
do artigo 5.º do mesmo decreto.  
 
Acórdão n.º 398/2008, D.R. n.º 185, Série II-2008-09-24 
Não julga organicamente inconstitucional o Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro, que aprovou o Estatuto do 
Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior; julga inconstitucional a norma do artigo 99.º, n.º 1, do Decreto-
Lei n.º 553/80, e considera prejudicada a apreciação da constitucionalidade das normas da Portaria n.º 207/98, de 28 
de Março.  
 
Acórdão n.º 408/2008, D.R. n.º 185, Série II-2008-09-24 
Não julga inconstitucional a norma do n.º 3 do artigo 27.º do Código das Expropriações, na interpretação segundo a 
qual entre as circunstâncias a ponderar no cálculo do valor de um solo integrado na Reserva Agrícola Nacional (RAN) se 
pode incluir a existência de expectativas de construção resultantes do forte desenvolvimento urbanístico da zona onde 
se localizam as parcelas expropriadas.  
 
Acórdão n.º 409/2008, D.R. n.º 185, Série II-2008-09-24 
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 105.º, n.º 4, alínea b), do Regime Geral das Infracções 
Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, na redacção dada pelo artigo 95.º da Lei n.º 53-A/2006, de 
29 de Dezembro, interpretado no sentido de que pode o tribunal de julgamento determinar a notificação aí prevista.  
 
Acórdão n.º 410/2008, D.R. n.º 185, Série II-2008-09-24 
Não julga inconstitucional a interpretação segundo a qual o disposto no n.º 3 da base xix da Lei n.º 2127, de 3 de 
Agosto de 1965, na redacção da Lei n.º 22/92, de 14 de Agosto, que determina que se o cônjuge sobrevivo de vítima 
mortal de acidente de trabalho contrair casamento receberá, por uma só vez, o triplo do valor da pensão anual, não é 
aplicável se o mesmo passar a viver em união de facto com outrem.  
 
Acórdão n.º 428/2008, D.R. n.º 189, Série II-2008-09-30 
Julga inconstitucional, por violação do artigo 20.º, n.º 3, da Constituição da República Portuguesa, a interpretação do 
artigo 89.º, n.º 6, do Código de Processo Penal, na redacção dada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, segundo a 
qual é permitida e não pode ser recusada ao arguido, antes do encerramento do inquérito a que foi aplicado o segredo 
de justiça, a consulta irrestrita de todos os elementos do processo, neles incluindo dados relativos à reserva da vida 
privada de outras pessoas, abrangendo elementos bancários e fiscais sujeitos a segredo profissional, sem que tenha 
sido concluída a sua análise em termos de poder ser apreciado o seu relevo e utilização como prova, ou, pelo contrário, 
a sua destruição ou devolução, nos termos do n.º 7 do artigo 86.º do Código de Processo Penal.  
 
 
 
 

OUTROS ACTOS E DIPLOMAS 
 
Aviso (extracto) n.º 23008/2008, D.R. n.º 172, Série II; 2008-09-05 
Ministério da Justiça - Direcção-Geral da Administração da Justiça 
Lista do movimento de oficiais de justiça referente ao mês de Junho de 2008    
 
Aviso n.º 23056/2008, D.R. n.º 173, Série II; 2008-09-08 
Ministério da Justiça - Centro de Estudos Judiciários 
Data de afixação e publicitação da lista final graduada do curso de especialização no âmbito do concurso excepcional de 
ingresso para os tribunais administrativos e fiscais.  
 
Aviso (extracto) n.º 23057/2008, D.R. n.º 173, Série II; 2008-09-08 
Ministério da Justiça - Direcção-Geral da Administração da Justiça 
Lista de candidatos aprovados e excluídos da prova escrita de conhecimentos do procedimento de admissão para 
ingresso nas carreiras de pessoal de oficial de justiça.  
 
Deliberação (extracto) n.º 2446/2008, D.R. n.º 177, Série II; 2008-09-12 
Supremo Tribunal Administrativo 
Delegação de competências no administrador do Supremo Tribunal Administrativo   
 
Despacho (extracto) n.º 23256/2008, D.R. n.º 177, Série II; 2008-09-12 
Conselho Superior da Magistratura 
Nomeação e colocação de juízes de direito em regime de estágio do XXV Curso Normal de Formação do Centro de 
Estudos Judiciários   
 
Aviso n.º 23278/2008, D.R. n.º 177, Série II; 2008-09-12  
Ministério da Justiça - Centro de Estudos Judiciários 
Afixação das listas graduadas dos candidatos aprovados, por via de admissão, devidamente ratificadas e homologadas.  
 
Deliberação n.º 2455/2008, D.R. n.º 178, Série II; 2008-09-15  
Supremo Tribunal Administrativo 
Eleição de vice-presidente do Supremo Tribunal Administrativo   
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Aviso n.º 23504/2008, D.R. n.º 180, Série II de 2008-09-17 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 
Aprova o regulamento disciplinar dos jornalistas.  
 
Deliberação (extracto) n.º 2533/2008, D.R. n.º 182, Série II-2008-09-19 
Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais 
Movimento de juízes dos Tribunais Administrativos e Fiscais   
 
Aviso n.º 23786/2008, D.R. n.º 184, Série II-2008-09-23 
Presidência do Conselho de Ministros - Instituto Nacional de Estatística, I. P. 
Coeficiente de actualização dos diversos tipos de arrendamento para vigorar no ano civil de 2009    
 
Aviso n.º 23880/2008, D.R. n.º 185, Série II 
Supremo Tribunal de Justiça 
Lista de antiguidade do pessoal do quadro do Supremo Tribunal de Justiça com referência a 31 de Dezembro de 2006.  
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OUTUBRO 
 
 

Portaria n.º 1111/2008, D.R. n.º 192, Série I de 2008-10-03 
Estabelece os conteúdos mínimos obrigatórios do regulamento interno de cada mercado abastecedor.  
 
Decreto-Lei n.º 194/2008, D.R. n.º 193, Série I de 2008-10-06 
Nona alteração ao Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 265/93, de 31 
de Julho.  
 
Decreto-Lei n.º 196/2008, D.R. n.º 193, Série I de 2008-10-06 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 225/2006, de 13 de Novembro, que estabelece o regime de atribuição 
de apoios financeiros do Estado, através do Ministério da Cultura, às artes.  
 
Decreto-Lei n.º 198/2008, D.R. n.º 195, Série I de 2008-10-08 
Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, que transpõe para o direito interno a Directiva n.º 
91/271/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas.  
 
Decreto-Lei n.º 200/2008, D.R. n.º 196, Série I de 2008-10-09 
Aprova o regime jurídico aplicável à constituição, estrutura orgânica e funcionamento das centrais de compras.  
 
Decreto-Lei n.º 204/2008, D.R. n.º 199, Série I de 2008-10-14 
No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 15/2008, de 18 de Março, aprova o regime jurídico relativo à 
Central de Responsabilidades de Crédito.  
 
Portaria n.º 1204/2008, D.R. n.º 202, Série I de 2008-10-17 
Cria o curso profissional de Técnico de Protecção Civil.  
 
Lei n.º 60-A/2008, D.R. n.º 203, Série I, Suplemento de 2008-10-20 
Estabelece a possibilidade de concessão extraordinária de garantias pessoais pelo Estado, no âmbito do sistema 
financeiro.  
 
Portaria n.º 1219-A/2008, D.R. n.º 206, Série I, Suplemento de 2008-10-23 
Regulamenta a concessão extraordinária de garantias pessoais pelo Estado, no âmbito do sistema financeiro.  
 
Portaria n.º 1220/2008, D.R. n.º 207, Série I de 2008-10-24 
Aprova o Regulamento Arquivístico da Polícia de Segurança Pública (PSP)  
 
Decreto-Lei n.º 209/2008, D.R. n.º 210, Série I de 2008-10-29 
Estabelece o regime de exercício da actividade industrial (REAI) e revoga o Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, e 
respectivos diplomas regulamentares.  
 
Lei n.º 61/2008, D.R. n.º 212, Série I de 2008-10-31 
Altera o regime jurídico do divórcio  
 
Lei n.º 62/2008, D.R. n.º 212, Série I de 2008-10-31 
Primeira alteração à Lei n.º 79/98, de 24 de Novembro, que aprova o enquadramento do Orçamento da Região 
Autónoma dos Açores  
 
Portaria n.º 1240/2008, D.R. n.º 212, Série I de 2008-10-31 
Fixa, para vigorar em 2009, o preço de construção da habitação por metro quadrado, consoante as zonas do País, para 
efeitos de cálculo da renda condicionada.  
 
 
 
Portaria n.º 1240-A/2008, D.R. n.º 212, Série I, Suplemento de 2008-10-31 
Estabelece os factores de correcção extraordinária das rendas a que se refere o artigo 11.º da Lei n.º 46/85, de 20 de 
Setembro. 
 
 
 
 

REGIÕES AUTÓNOMAS 
 
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2008/A, D.R. n.º 194, Série I de 2008-10-07 
Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 
Quinta alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de Janeiro (adapta o sistema fiscal nacional à 
Região Autónoma dos Açores)  
 
 
 
 

RECTIFICAÇÕES 
 
Declaração de Rectificação n.º 54/2008, D.R. n.º 190, Série I de 2008-10-01 
Rectifica a Lei n.º 47/2008, de 27 de Agosto, que procede à quarta alteração à Lei n.º 13/99, de 22 de Março 
(estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral), e consagra medidas de simplificação e modernização 
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que asseguram a actualização permanente do recenseamento, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 165, de 
27 de Agosto de 2008  
 
Declaração de Rectificação n.º 56/2008, D.R. n.º 194, Série I de 2008-10-07 
Rectifica a Lei n.º 57/2008, de 4 de Setembro, que cria a Ordem dos Psicólogos Portugueses e aprova o seu Estatuto.  
 
 
 
 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 9/2008, D.R. n.º 208, Série I de 2008-10-27 
Verificados que sejam todos os restantes elementos constitutivos do tipo objectivo e subjectivo do ilícito, integra o 
crime de emissão de cheque sem provisão previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 454/91, de 
28 de Dezembro, na redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 316/97, de 19 de Novembro, a conduta do sacador de 
um cheque que, após a emissão deste, falsamente comunica ao banco sacado que o cheque se extraviou, assim o 
determinando a recusar o seu pagamento com esse fundamento.  
 
 
 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Acórdão n.º 383/2008, D.R. n.º 200, Série II de 2008-10-15 
Não conhece do recurso por a questão de inconstitucionalidade não ter sido suscitada, de modo processualmente 
adequado, durante o processo.  
 
Acórdão n.º 441/2008, D.R. n.º 205, Série II de 2008-10-22 
Julga inconstitucional, por violação do direito de acesso aos tribunais, a norma constante do n.º 1, alínea c), do anexo à 
Lei n.º 34/2004, conjugado com os artigos 6.º, 8.º e 9.º e respectivos anexos da Portaria n.º 1085-A/2004, de 31 de 
Agosto, interpretados no sentido de que determinam que seja considerado para efeitos de cálculo do rendimento 
relevante do requerente do benefício de apoio judiciário o rendimento do seu agregado familiar nos termos aí impostos.  
 
Acórdão n.º 443/2008, D.R. n.º 209, Série II de 2008-10-28 
Não julga inconstitucionais as normas constantes do artigo 18.º, n.os 1, 3 e 4, do Estatuto Disciplinar dos Funcionários 
e Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, 
interpretadas no sentido de que compete à Câmara Municipal a aplicação de sanções disciplinares aos funcionários e 
agentes da autarquia, com excepção da pena de repreensão.  
 
Acórdão n.º 444/2008, D.R. n.º 209, Série II de 2008-10-28 
Julga inconstitucional a norma respeitante à constituição do fundo de limitação de responsabilidade com o quantitativo 
previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea a), da Convenção Internacional sobre o Limite de Responsabilidade dos 
Proprietários de Navios de Alto Mar, concluída em Bruxelas em 10 de Outubro de 1957, introduzida na ordem jurídica 
portuguesa pelo Decreto-Lei n.º 49 028, de 26 de Maio de 1969, com as alterações efectuadas pelo Protocolo de 
Bruxelas de 2 de Dezembro de 1979, quando a indemnização decorrente da repartição do fundo pelos credores cobre 
apenas 3,75 % do montante dos créditos reconhecidos a determinados lesados.  
 
Acórdão n.º 446/2008, D.R. n.º 209, Série II de 2008-10-28 
Não conhece do recurso, em parte; não julga inconstitucional a interpretação da norma do n.º 1 do artigo 188.º do 
Código de Processo Penal, no sentido de que o inciso «imediatamente» deve ser interpretado dentro das contingências 
inerentes à complexidade e dimensão do processo.  
 
Acórdão n.º 450/2008, D.R. n.º 209, Série II de 2008-10-28 
Não conhece do objecto do presente recurso, relativamente às interpretações normativas extraídas dos artigos 187.º, 
n.º 1, conjugado com o artigo 97.º, n.º 4, e do artigo 188.º, n.ºs 1 a 4, do Código de Processo Penal (na redacção 
anterior à Lei n.º 48/2007), tal como configuradas pelo recorrente no requerimento de interposição de recurso; julga 
inconstitucional a norma extraída dos n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º do Código de Processo Penal (na redacção anterior à Lei 
n.º 48/2007, de 29 de Agosto), conjugado com o artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 21 de Janeiro, quando 
interpretada no sentido de que o tribunal de júri é competente para julgar o crime de tráfico de estupefacientes 
enquanto criminalidade altamente organizada.  
 
Acórdão n.º 457/2008, D.R. n.º 209, Série II de 2008-10-28 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 46.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 
398/98, de 17 de Dezembro, e 36.º, n.os 1 e 2, do Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de Dezembro, interpretados no sentido de considerar que o desrespeito 
pelo prazo de seis meses neles definido para a realização da inspecção tributária apenas releva no âmbito do instituto 
da caducidade.  
 
Acórdão n.º 458/2008, D.R. n.º 209, Série II de 2008-10-28 
Não julga inconstitucionais as normas dos n.os 1 e 2 do artigo 170.º do Regulamento da Academia Militar, aprovado 
pela Portaria n.º 425/91, de 24 de Maio, enquanto estabelecem a obrigação de os alunos dos cursos de formação de 
Oficiais eliminados da frequência da Academia Militar indemnizarem a Fazenda Nacional. 
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OUTROS ACTOS E DIPLOMAS 
 
Aviso (extracto) n.º 24325/2008, D.R. n.º 190, Série II-2008-10-01 
Ministério da Justiça - Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. 
Integração de funcionários dos cartórios nas conservatórias dos municípios   
 
Despacho n.º 24838/2008, D.R. n.º 193, Série II-2008-10-06 
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Justiça 
Define o regime remuneratório dos docentes do Centro de Estudos Judiciários (CEJ)    
 
Aviso do Banco de Portugal n.º 7/2008, D.R. n.º 202, Série II de 2008-10-17 
Banco de Portugal 
Altera o aviso do Banco de Portugal n.º 12/2001, de 23 de Novembro, relativo à cobertura das responsabilidades com 
pensões de reforma e sobrevivência  
 
Aviso do Banco de Portugal n.º 6/2008, D.R. n.º 202, Série II de 2008-10-17 
Banco de Portugal 
Altera o aviso do Banco de Portugal n.º 12/92, de 29 de Dezembro, relativo aos fundos próprios  
 
Deliberação (extracto) n.º 2781/2008, D.R. n.º 206, Série II de 2008-10-23 
Conselho Superior da Magistratura 
Nomeação do Dr. Helder João Martins Nogueira Roque e do Dr. José Fernando de Salazar Casanova Abrantes como 
juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça.  
 
Aviso do Banco de Portugal n.º 8/2008, D.R. n.º 211, Série II de 2008-10-30 
Banco de Portugal 
Incorpora alterações regulamentares decorrentes da entrada em vigor dos Decretos-Leis n.os 103/2007 e 104/2007, 
ambos de 3 de Abril, que transpuseram para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/49/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de Junho, relativa à adequação dos fundos próprios das empresas de investimento e das 
instituições de crédito, e a Directiva n.º 2006/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho, relativa 
ao acesso à actividade das instituições de crédito e ao seu exercício.  
 
Deliberação (extracto) n.º 2879/2008, D.R. n.º 212, Série II de 2008-10-31 
Conselho Superior da Magistratura 
Nomeações como inspectores judiciais dos magistrados Dr. António Alexandre dos Reis, Dr. Domingos José de Morais, 
Dr. João Inácio Monteiro, Dr. Nuno Ângelo Raínho Ataíde das Neves e Dr. Manuel Jorge França Moreira.  
 
Despacho (extracto) n.º 28097/2008, D.R. n.º 212, Série II de 2008-10-31 
Conselho Superior da Magistratura 
Aposentação/jubilação do juiz conselheiro do S. T. J. Dr. António José Bernardo Filomeno Rosário Colaço. 
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NOVEMBRO 
 

 
 
Decreto-Lei n.º 211-A/2008, D.R. n.º 213, Série I, Suplemento de 2008-11-03 
Aprova medidas de reforço do limite de cobertura do Fundo de Garantia de Depósito e do Fundo de Garantia do Crédito 
Agrícola Mútuo e dos deveres de informação e transparência no âmbito da actividade financeira e dos poderes de 
coordenação do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros.  
 
Portaria n.º 1268/2008, D.R. n.º 216, Série I de 2008-11-06 
Define o modelo e requisitos do livro de obra e fixa as características do livro de obra electrónico.  
 
Decreto-Lei n.º 213/2008, D.R. n.º 218, Série I de 2008-11-10 
Estabelece o regime da equiparação das confederações sindicais e das confederações de empregadores que participam 
na Comissão Permanente de Concertação Social a pessoas colectivas de utilidade pública.  
 
Portaria n.º 1284/2008, D.R. n.º 218, Série I de 2008-11-10 
Estabelece a forma de designação e eleição dos membros do Conselho de Deontologia e Disciplina da PSP e aprova o 
respectivo regulamento de funcionamento.  
 
Portaria n.º 1285/2008, D.R. n.º 218, Série I de 2008-11-10 
Estabelece a forma de designação e eleição dos membros do Conselho Superior de Polícia da PSP e aprova o respectivo 
regulamento de funcionamento.  
 
Decreto-Lei n.º 214/2008, D.R. n.º 218, Série I de 2008-11-10 
Estabelece o regime do exercício da actividade pecuária.  
 
Lei n.º 62-A/2008, D.R. n.º 219, Série I, Suplemento de 2008-11-11 
Nacionaliza todas as acções representativas do capital social do Banco Português de Negócios, S. A., e aprova o regime 
jurídico de apropriação pública por via de nacionalização.  
 
Decreto-Lei n.º 220/2008, D.R. n.º 220, Série I de 2008-11-12 
Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios.  
 
Portaria n.º 1314/2008, D.R. n.º 221, Série I de 2008-11-13 
Cessa a situação de liquidatária da Secretaria-Geral de Injunção de Lisboa.  
 
Lei n.º 63/2008, D.R. n.º 224, Série I de 2008-11-18 
Décima primeira alteração ao Estatuto dos Magistrados Judiciais  
 
Decreto-Lei n.º 226/2008, D.R. n.º 226, Série I de 2008-11-20 
No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 18/2008, de 21 de Abril, altera, no que respeita à acção 
executiva, o Código de Processo Civil, os Estatutos da Câmara dos Solicitadores e da Ordem dos Advogados e o registo 
informático das execuções.  
 
Lei n.º 63-A/2008, D.R. n.º 228, Série I, Suplemento de 2008-11-24 
Estabelece medidas de reforço da solidez financeira das instituições de crédito no âmbito da iniciativa para o reforço da 
estabilidade financeira e da disponibilização de liquidez nos mercados financeiros.  
 
Decreto-Lei n.º 229/2008, D.R. n.º 231, Série I de 2008-11-27 
Cria o Observatório do Tráfico de Seres Humanos.  
 
Portaria n.º 1355/2008, D.R. n.º 231, Série I de 2008-11-27 
Alarga a várias conservatórias a competência para a tramitação do regime especial de constituição imediata de 
associações.  
 
 
Decreto Regulamentar n.º 20/2008, D.R. n.º 231, Série I de 2008-11-27 
Estabelece os requisitos específicos relativos às instalações, funcionamento e regime de classificação de 
estabelecimentos de restauração ou de bebidas.  
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, D.R. n.º 231, Série I, Suplemento de 2008-11-27 
Aprova o Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado. 
 
 
 
 

RECTIFICAÇÕES 
 
 
Declaração de Rectificação n.º 66-A/2008, D.R. n.º 209, Série I, Suplemento de 2008-10-28 
Rectifica a Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto, que aprova a Lei de Segurança Interna, publicada no Diário da República, 
1.ª série, n.º 167, de 29 de Agosto de 2008. 
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 10/2008, D.R. n.º 222, Série I de 2008-11-14 
A acção executiva na qual se penhorou um veículo automóvel, sobre o qual incide registo de reserva de propriedade a 
favor do exequente, não pode prosseguir para as fases de concurso de credores e da venda, sem que este promova e 
comprove a inscrição, no registo automóvel, da extinção da referida reserva.  
 
Declaração de Rectificação n.º 70/2008, D.R. n.º 230, Série I de 2008-11-26 
Declaração de Rectificação ao Acórdão, de uniformização de jurisprudência, n.º 10/2008, processo n.º 3965/07, da 1.ª 
Secção, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 222, de 14 de Novembro de 2008.  
 
 
 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Acórdão n.º 451/2008, D.R. n.º 216, Série II de 2008-11-06 
Não julga inconstitucional a norma constante do n.º 1 do artigo 169.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais na 
interpretação de que é de 30 dias o prazo de impugnação contenciosa das deliberações do Conselho Superior da 
Magistratura respeitantes a oficiais de justiça.  
 
Acórdão n.º 485/2008, D.R. n.º 219, Série II de 2008-11-11 
Julga inconstitucional a norma constante do artigo 412.º, n.os 2, alínea b), 3, alínea b), e 4, do Código de Processo 
Penal, interpretada no sentido de que a inserção apenas nas conclusões da motivação do recurso das menções aí 
referidas determina a imediata rejeição deste.  
 
Acórdão n.º 486/2008, D.R. n.º 219, Série II de 2008-11-11 
Não julga inconstitucional a interpretação do artigo 164.º-A, n.º 1, do Código dos Processos Especiais de Recuperação 
da Empresa e de Falência, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, com o sentido 
que a declaração de falência faz extinguir os direitos estabelecidos no artigo 830.º do Código Civil apenas quanto ao 
promitente não falido, podendo o liquidatário exercer esses direitos, relativamente a contrato-promessa de alienação de 
bem imóvel pertencente ao património do falido, outorgado por este antes da declaração de falência.  
Acórdão n.º 487/2008, D.R. n.º 219, Série II de 2008-11-11 
Não julga organicamente inconstitucional a alínea d) do n.º 1 do artigo 238.º do Código da Insolvência e Recuperação 
de Empresas, por desrespeito da autorização concedida pela Lei n.º 39/2003, de 22 de Agosto.  
 
Acórdão n.º 489/2008, D.R. n.º 219, Série II de 2008-11-11 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 373.º, n.º 3, e 113.º, n.º 9, do Código de Processo Penal, quando 
interpretadas no sentido de que tendo estado o arguido presente na primeira audiência de julgamento, onde tomou 
conhecimento da data da realização da segunda, na qual, na sua ausência e na presença do primitivo defensor, foi 
designado dia para a leitura da sentença, deve considerar-se que a sentença foi notificada ao arguido no dia da sua 
leitura, na pessoa do defensor então nomeado.  
 
Acórdão n.º 490/2008, D.R. n.º 219, Série II de 2008-11-11 
Não julga inconstitucional o critério normativo que as instâncias extraíram da base xxii, n.º 2, da Lei n.º 2127, de 3 de 
Agosto de 1965, segundo o qual o pedido, formulado pela entidade responsável pelo seu pagamento, de revisão de 
pensão atribuída a familiar de vítima mortal de acidente de trabalho, para cuja alimentação este contribuía 
regularmente e que se encontrava afectado de doença mental que o incapacitava sensivelmente para o trabalho, só 
pode ser formulado nos 10 anos posteriores à data da fixação da pensão.  
 
Acórdão n.º 491/2008, D.R. n.º 219, Série II de 2008-11-11 
Julga inconstitucional a norma do artigo 18.º, n.os 2, alínea a), e 3, do Decreto-Lei n.º 323/89, de 26 de Setembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 34/93, de 13 de Fevereiro, na interpretação segundo a qual a promoção dos docentes 
universitários, nas universidades públicas, pode ser feita com dispensa de concurso em que seja apreciado o seu mérito 
absoluto e relativo.  
 
Acórdão n.º 496/2008, D.R. n.º 219, Série II de 2008-11-11 
Não julga inconstitucional o artigo 20.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento do Plano de Ordenamento da Orla Costeira de 
Burgau-Vilamoura (Regulamento do POOC), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/99, de 27 de 
Abril, em conjugação com os artigos 9.º, n.º 2, e 91.º desse mesmo Regulamento e com o artigo 105.º, n.º 1, alínea 
b), do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro (na redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 
310/2003, de 10 de Dezembro).  
 
Acórdão n.º 499/2008, D.R. n.º 223, Série II de 2008-11-17 
Não conhece do pedido de declaração de ilegalidade fundado na violação do artigo 16.º da Lei das Finanças das Regiões 
Autónomas; não declara a inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 19.º, n.º 1, alínea c), 20.º e 59.º da 
Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, na sua aplicação aos municípios da Região Autónoma da Madeira; não conhece do 
pedido de declaração de ilegalidade fundado na violação do artigo 112.º, n.º 1, do Estatuto Político-Administrativo da 
Região Autónoma da Madeira.  
 
Acórdão n.º 524/2008, D.R. n.º 230, Série II de 2008-11-26 
Pronuncia-se pela ilegalidade do referendo local que, na sua sessão ordinária de 6 de Outubro de 2008, a Assembleia 
Municipal de Viana do Castelo deliberou realizar e ordena a notificação do seu presidente para que, no prazo de oito 
dias, aquele órgão delibere, querendo, quanto à sua reformulação, expurgando-o da ilegalidade. 
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Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 525/2008, D.R. n.º 232, Série I de 2008-11-28 
Não conhece da questão da ilegalidade dos artigos 14.º, n.º 1, da Lei do Orçamento do Estado para 2007 e 11.º, n.º 1, 
da Lei do Orçamento do Estado para 2006. Declara, com força obrigatória geral, a ilegalidade do artigo 13.º, n.os 1 e 2, 
da Lei do Orçamento do Estado para 2008, na parte relativa à administração regional da Região Autónoma da Madeira. 
 
 
 
 

OUTROS ACTOS E DIPLOMAS 
 
 
Despacho (extracto) n.º 29009/2008, D.R. n.º 219, Série II de 2008-11-11 
Conselho Superior da Magistratura 
Aposentação/jubilação do juiz desembargador Dr. Jorge Manuel de Araújo Ferreira.  
 
Aviso (extracto) n.º 27503/2008, D.R. n.º 224, Série II de 2008-11-18 
Ministério da Justiça - Direcção-Geral da Administração da Justiça 
Lista dos candidatos admitidos à 2.ª fase de formação para o curso de habilitação para ingresso nas carreiras do grupo 
de pessoal de justiça   
 
Despacho n.º 29982/2008, D.R. n.º 226, Série II de 2008-11-20 
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Justiça 
Campus de Justiça de Valongo   
 
Aviso n.º 28146/2008, D.R. n.º 229, Série II de 2008-11-25 
Ministério da Justiça - Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. 
Concurso para preenchimento de lugares de conservadores e notários  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Legislação e Jurisprudência 
Boletim nº 32 

 312 

DEZEMBRO 
 
 
 
Decreto-Lei n.º 232/2008, D.R. n.º 233, Série I de 2008-12-02 
Altera o Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 566/99, de 22 de Dezembro, na 
matéria relativa à introdução no consumo de produtos de tabacos manufacturados no período de condicionamento.  
 
Decreto-Lei n.º 233/2008, D.R. n.º 233, Série I de 2008-12-02 
Regulamenta a Lei n.º 39/2004, de 18 de Agosto, relativa ao exercício do direito de associação pelos militares da 
Guarda Nacional Republicana.  
 
Portaria n.º 1370/2008, D.R. n.º 233, Série I de 2008-12-02 
Estabelece as condições de celebração e as cláusulas tipo dos protocolos que permitem a declaração, nas próprias 
unidades de saúde privadas, dos nascimentos aí ocorridos, nos termos do artigo 96.º-A do Código do Registo Civil.  
 
Portaria n.º 1371/2008, D.R. n.º 233, Série I de 2008-12-02 
Fixa a correspondência entre o valor das classes de habilitações contidas nos alvarás de construção e o valor das obras.  
 
Decreto-Lei n.º 235/2008, D.R. n.º 234, Série I de 2008-12-03 
Aprova os estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, revogando o Decreto-Lei n.º 322/91, de 26 de Agosto, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 469/99, de 6 de Novembro.  
 
Lei n.º 64/2008, D.R. n.º 236, Série I de 2008-12-05 
Aprova medidas fiscais anticíclicas, alterando o Código do IRS, o Código do IMI e o Estatuto dos Benefícios Fiscais, 
tendo em vista minorar o impacto nas famílias dos custos crescentes com a habitação, e cria uma taxa de tributação 
autónoma para empresas de fabricação e de distribuição de produtos petrolíferos refinados.  
 
Portaria n.º 1418/2008, D.R. n.º 237, Série I de 2008-12-09 
Regulamenta o modo de atribuição às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira da receita do IVA.  
 
Portaria n.º 1432/2008, D.R. n.º 238, Série I de 2008-12-10 
Aprova o modelo uniforme de título de residência.  
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 194/2008, D.R. n.º 241, Série I de 2008-12-15 
Aprova o Programa de Acção para o Reforço da Segurança dos Tribunais e incumbe a Direcção-Geral da Administração 
da Justiça da elaboração dos relatórios anuais de monitorização da implementação do mesmo.  
 
Decreto-Lei n.º 237/2008, D.R. n.º 241, Série I de 2008-12-15 
No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 51.º da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro, estabelece um 
regime transitório de adaptação das regras de determinação do lucro tributável em sede de IRC à nova regulamentação 
contabilística aplicável ao sector segurador e procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de 
Fevereiro, dispensando as entidades seguradoras que aplicam o novo plano contabilístico da obrigação de manter a 
contabilidade organizada em conformidade com a normalização contabilística nacional.  
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 195/2008, D.R. n.º 242, Série I de 2008-12-16 
Autoriza, na sequência da reforma do parque prisional, o Ministério da Justiça, através do Instituto de Gestão 
Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I. P., a proceder à construção do novo estabelecimento prisional Alentejo 
Norte/Elvas  
 
Portaria n.º 1449/2008, D.R. n.º 242, Série I de 2008-12-16 
Aprova as normas a que obedece a eleição dos representantes das categorias profissionais de oficiais, sargentos e 
guardas para o Conselho Superior da Guarda e para o Conselho de Ética, Deontologia e Disciplina da Guarda Nacional 
Republicana.  
 
Portaria n.º 1450/2008, D.R. n.º 242, Série I de 2008-12-16 
Estabelece a organização interna das unidades territoriais, especializadas, de representação e de intervenção e reserva 
da Guarda Nacional Republicana (Guarda) e define as respectivas subunidades, bem como os termos em que se 
processa o apoio administrativo pelos serviços do Comando da Administração dos Recursos Internos (CARI) e da 
Secretaria-Geral da Guarda (SGG) às unidades especializadas, de representação e de intervenção e reserva.  
 
Portaria n.º 1463/2008. D.R. n.º 243, Série I de 2008-12-17 
Determina que as polícias municipais e as empresas municipais que exercem a actividade autuante e de fiscalização do 
Código da Estrada e legislação complementar, bem como dos regulamentos e posturas municipais de trânsito, utilizem, 
sempre que possível, no âmbito do exercício das suas competências, terminais electrónicos de pagamento, associados a 
sistemas de informação, para a cobrança das coimas resultantes da respectiva actividade.  
 
Decreto-Lei n.º 245/2008. D.R. n.º 244, Série I de 2008-12-18 
Estabelece o rendimento anual relevante a considerar no domínio das actividades dos trabalhadores independentes, 
para efeitos de atribuição, suspensão, cessação e fixação do montante das prestações do sistema de segurança social, 
e procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de Agosto.  
 
Decreto-Lei n.º 246/2008. D.R. n.º 244, Série I de 2008-12-18 
Actualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2009.  
 
Portaria n.º 1486/2008. D.R. n.º 245, Série I de 2008-12-19 
Aprova o Regulamento do Subsídio de Estudos (Serviços Sociais da Administração Pública)  
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Portaria n.º 1487/2008. D.R. n.º 245, Série I de 2008-12-19 
Aprova o Regulamento do Subsídio de Frequência de Creche e de Educação Pré-Escolar (Serviços Sociais da 
Administração Pública)  
 
Portaria n.º 1488/2008. D.R. n.º 245, Série I de 2008-12-19 
Regula a concessão de apoio sócio-económico aos beneficiários em situações socialmente gravosas e urgentes pelos 
Serviços Sociais da Administração Pública. [ver Declaração de Rectificação n.º 76-A/2008]  
 
Portaria n.º 1498/2008. D.R. n.º 246, Série I de 2008-12-22 
Actualiza as ajudas de custo a abonar aos militares da Guarda Nacional Republicana que se desloquem em serviço no 
território nacional e em missão oficial ao estrangeiro.  
 
Portaria n.º 1513/2008. D.R. n.º 247, Série I de 2008-12-23 
Regula a certidão permanente do registo predial  
 
Portaria n.º 1514/2008. D.R. n.º 248, Série I de 2008-12-24 
Procede à actualização do valor do indexante dos apoios sociais e à actualização anual das pensões e de outras 
prestações sociais atribuídas pelo sistema de segurança social.  
 
Portaria n.º 1529/2008. D.R. n.º 249, Série I de 2008-12-26 
Fixa os tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) para o acesso a cuidados de saúde para os vários tipos de 
prestações sem carácter de urgência e publica a Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos Utentes do 
Serviço Nacional de Saúde  
 
Portaria n.º 1532/2008. D.R. n.º 250, Série I de 2008-12-29 
Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE)  
 
 
 
Portaria n.º 1534/2008. D.R. n.º 251, Série I de 2008-12-30 
Atribui competência aos serviços de registo onde funcione um posto de atendimento do balcão único «casa pronta» 
para a realização do procedimento especial de aquisição, oneração e registo imediato de imóveis.  
 
Portaria n.º 1535/2008. D.R. n.º 251, Série I de 2008-12-30 
Regulamenta o depósito electrónico de documentos particulares autenticados e o pedido online de actos de registo 
predial.  
 
Portaria n.º 1536/2008. D.R. n.º 251, Série I de 2008-12-30 
Altera a Portaria n.º 99/2008, de 31 de Janeiro, que regulamenta a promoção online de actos de registo de veículos, a 
certidão online de registo de veículos, a promoção de actos de registo de veículos pelo vendedor que tenha por 
actividade principal a compra de veículo para revenda, a promoção de actos de registo de veículos pelo vendedor que 
proceda com carácter de regularidade à transmissão da propriedade de veículos e a promoção online do registo da 
penhora de veículos  
 
Portaria n.º 1537/2008. D.R. n.º 251, Série I de 2008-12-30 
Aprova o modelo de colar para uso, em ocasiões solenes, do Procurador-Geral da República, do Vice-Procurador-Geral 
da República e dos procuradores-gerais-adjuntos.  
 
Portaria n.º 1538/2008. D.R. n.º 251, Série I de 2008-12-30 
Altera e republica a Portaria n.º 114/2008, de 6 de Fevereiro, que regula vários aspectos da tramitação electrónica dos 
processos judiciais.  
 
Decreto-Lei n.º 247-B/2008. D.R. n.º 251, Suplemento, Série I de 2008-12-30 
Cria e regula o cartão da empresa e o Sistema de Informação da Classificação Portuguesa de Actividades Económicas 
(SICAE) e adopta medidas de simplificação no âmbito dos regimes do Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC), 
do Código do Registo Comercial, dos procedimentos simplificados de sucessão hereditária e divórcio com partilha, do 
regime especial de constituição imediata de sociedades («empresa na hora») e do regime especial de constituição 
online de sociedades comerciais e civis sob forma comercial («empresa on-line»), do regime especial de constituição 
imediata de associações («associação na hora») e do regime especial de criação de representações permanentes em 
Portugal de entidades estrangeiras («sucursal na hora»).  
 
Portaria n.º 1545/2008. D.R. n.º 252, Série I de 2008-12-31 
Fixa o valor médio de construção por metro quadrado para vigorar em 2009  
 
Portaria n.º 1546/2008. D.R. n.º 252, Série I de 2008-12-31 
Aprova a tabela das taxas a cobrar pelos serviços prestados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.  
 
Portaria n.º 1547/2008. D.R. n.º 252, Série I de 2008-12-31 
Actualiza o valor de referência bem como o montante do complemento solidário para idosos e revoga a Portaria n.º 
209/2008, de 27 de Fevereiro  
 
Portaria n.º 1548/2008. D.R. n.º 252, Série I de 2008-12-31 
Altera a Portaria n.º 736/2006, de 26 de Julho, que aprova o regulamento de condições mínimas para os trabalhadores 
administrativos  
 
Lei n.º 64-A/2008. D.R. n.º 252, Suplemento, Série I de 2008-12-31 
Orçamento do Estado para 2009  
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Portaria n.º 1553-A/2008. D.R. n.º 252, 3.º Suplemento, Série I de 2008-12-31 
Define o regime jurídico a que ficam sujeitos os imóveis adquiridos por um fundo de investimento imobiliário para 
arrendamento habitacional (FIIAH).  
 
Portaria n.º 1553-B/2008. D.R. n.º 252, 3.º Suplemento, Série I de 2008-12-31 
Altera para 14 de Abril de 2009 a data da instalação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro.  
Portaria n.º 1553-C/2008. D.R. n.º 252, 4.º Suplemento, Série I de 2008-12-31 
Aprova a tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, contendo o número de níveis 
remuneratórios e o montante pecuniário correspondente a cada um e actualiza os índices 100 de todas as escalas 
salariais.  
 
Portaria n.º 1553-D/2008. D.R. n.º 252, 4.º Suplemento, Série I de 2008-12-31 
Procede à revisão anual das tabelas de ajudas de custo, subsídios de refeição e de viagem, bem como dos suplementos 
remuneratórios, para os trabalhadores em funções públicas e actualiza as pensões de aposentação e sobrevivência, 
reforma e invalidez. 
 
 
 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
Acórdão STJ n.º 11/2008, D.R. n.º 239, Série I de 2008-12-11 
Nos termos do artigo 328.º, n.º 6, do Código de Processo Penal, o adiamento da audiência de julgamento por prazo 
superior a 30 dias implica a perda de eficácia da prova produzida com sujeição ao princípio da imediação. Tal perda de 
eficácia ocorre independentemente da existência de documentação a que alude o artigo 363.º do mesmo diploma 
 
 
 

SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
 
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 3/2008. D.R. n.º 245, Série I de 2008-12-19 
Uniformiza a jurisprudência no sentido de que o prazo previsto no n.º 3 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 
de Julho, bem como no correspondente ponto 2.3.4.2, alínea h), do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 
22 de Setembro, não é um prazo de caducidade do direito de acção, mas sim uma norma que as autarquias locais 
devem respeitar na execução do respectivo orçamento 
 
 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
Acórdão n.º 559/2008, D.R. n.º 233, Série II de 2008-12-02 
Verifica a constitucionalidade e a legalidade de deliberação de referendo local   
 
Acórdão n.º 455/2008. D.R. n.º 250, Série II de 2008-12-29. 
Não julga inconstitucional a norma, extraída da conjugação dos artigos 64.º, n.º 1, alínea f), do Regime do 
Arrendamento Urbano, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, e 1038.º, alíneas f) e g), do Código 
Civil, interpretada no sentido de que constitui fundamento de resolução do contrato de arrendamento a falta de 
comunicação do locatário ao locador da celebração de um contrato de cessão de exploração do estabelecimento 
comercial sito no prédio arrendado  
 
Acórdão n.º 488/2008. D.R. n.º 250, Série II de 2008-12-29. 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 5.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 29/99, de 12 de Maio, na medida em que sujeita 
a concessão do perdão da pena à condição resolutiva do pagamento da indemnização ao lesado, dentro de certo prazo  
 
Acórdão n.º 555/2008. D.R. n.º 250, Série II de 2008-12-29. 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 215.º, n.º 4, do Código de Processo Penal, na versão dada pela Lei n.º 
48/2007, de 29 de Agosto, quando interpretada no sentido de permitir que, durante o inquérito, a excepcional 
complexidade, a que alude o n.º 3 do mesmo artigo, possa ser declarada oficiosamente, sem requerimento do 
Ministério Público; julga inconstitucional a mesma norma, quando interpretada no sentido de permitir que, em caso de 
declaração oficiosa da excepcional complexidade, esta não tenha de ser precedida da audição do arguido  

 
 
 
 

OUTROS ACTOS E DIPLOMAS 
 
Deliberação (extracto) n.º 3180/2008, D.R. n.º 233, Série II de 2008-12-02 
Conselho Superior da Magistratura 
Alteração a artigos do Regulamento de Inspecções Judiciais   
 
Deliberação n.º 3191/2008, D.R. n.º 234, Série II de 2008-12-03 
Ministério da Justiça - Instituto Nacional de Medicina Legal, I. P. 
Regulamento de funcionamento da base de dados de perfis de ADN.  
 
Aviso n.º 29234/2008, D.R. n.º 239, Série II de 2008-12-11 
Ministério da Justiça - Centro de Estudos Judiciários 
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Aviso quanto à data da afixação e publicitação das listas definitivas dos candidatos admitidos e excluídos aos concursos 
abertos pelos avisos n.os 27 123/2008 e 27 124/2008, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 221, de 13 de 
Novembro de 2008, para acesso ao CEJ.  
 
Aviso (extracto) n.º 29603/2008, D.R. n.º 242, Série II de 2008-12-16 
Ministério da Justiça - Direcção-Geral da Administração da Justiça 
Lista de antiguidade do pessoal oficial de justiça, reportada a 31 de Dezembro de 2007  
 
Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2008. D.R. n.º 246, Série II de 2008-12-22. 
Banco de Portugal 
Estabelece os deveres de informação e transparência a serem observados pelas instituições de crédito e sociedades 
financeiras na publicidade de produtos e serviços financeiros  
 
Norma Regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal n.º 15/2008-R. D.R. n.º 252, Série II de 2008-
12-31. 
Instituto de Seguros de Portugal 
Norma Regulamentar n.º 15/2008-R - Planos de Poupança Reforma - divulgação de informação sobre comissões e 
rendibilidade.  
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partir do momento em que o contrato de trabalho fica suspenso. Indemnização de antiguidade. Graduação. Grau 

de ilicitude do despedimento. Danos não patrimoniais.        1503  

 

 

Sumários de Acórdãos 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de Março de 2008. Despedimento. Justa causa. Dever de lealdade.  

            1522 

 



Informação Bibliográfica 
Boletim nº 32 

 324 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de Março de 2008. Categoria profissional. Rescisão pelo trabalhador. 

Danos não patrimoniais.           1522 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Março de 2008. Irredutibilidade da retribuição. I.R.C. T .. Ónus da 

prova. Ilações. Retribuição de férias. Subsidio de  
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Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Março de 2008. Matéria de facto.  

Matéria de direito. Poderes do Supremo Tribunal de Justiça. Transmissão de estabelecimento.    1524 
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ACÓRDÃOS DOUTRINAIS DO 

SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

 

ANO XLVII Agosto/Setembro de 2008 

N.ºs 560-561 

 

I 

Contencioso Administrativo 

Acórdãos do Tribunal Constitucional 

 

Acórdão de 4 de Março de 2008. Apreciação da prova. Contribuição para a Segurança Social. Contribuições para a 

Previdência. Direito à Segurança Social. Livre apreciação da prova. Princípio da proporcionalidade. Prova. Prova 

documental. Prova testemunhal. Segurança Social. Tutela jurisdicional efectiva 

            1527 

 

 

Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo 

 

Acórdão de 2 de Abril de 2008. Magistrado do Ministério Público. Procedimento disciplinar Prescrição  1548 

 

Acórdão de 3 de Abril de 200a. Providência cautelar conservatória. Função legislativa e função judicial. Matéria de facto. 

Possibilidade da sua sindicância no recurso de revista. Fumus non malus iuris     1558 

 

Acórdão de 3 de Abril de 200a. Suspensão de eficácia. Resolução fundamentada. Artigo 128º, nº 1, do C.P. T.A 

           1575 

 

 

Acórdãos do S. T .A. - Pleno da Secção 

 

Acórdão de 3 de Maio de 2007. Serviço Público de Transportes Urbanos. Sector empresarial do Estado. Atribuição de 

montante compensatório. Excesso do montante concedido Acto contenciosamente recorrível. Legitimidade activa de 

empresa concorrente          1597 

 

Sumários de Acórdãos Supremo Tribunal Administrativo 

 

Acórdão de 12 de Março de 200a. Alteração de operação de loteamento. Publicitação. Jornais regionais editados na área 

do respectivo município. Jornal de âmbito nacional       1626 

 

Acórdão de 12 de Março de 200a. Execução de Acórdão. Aplicação da lei no tempo 

            1626 

 

Acórdão de 12 de Março de 200a. Carreira Médica Hospitalar. Concurso para Chefe de Serviço. Avaliação. Princípios da 

justiça, igualdade e proporcionalidade         1627 

 

Acórdão de 2 de Abril de 200a. Fundamentação. Entrevista profissional.      1627 

 

Acórdão de 3 de Abril de 200a. Recurso de revista excepcional      1627 
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Pleno da Secção 

 

Acórdão de 1a de Outubro de 2007. C.P. T.A.. Execução de sentença de acto administrativo Acórdão anulatório de acto 

revogatório     1628 

 

Acórdão de 13 de Novembro de 2007. Pleno da Secção. Poderes de cognição. Matéria de facto   1628 

 

Acórdão de 10 de Abril de 200a. Processo disciplinar. Magistrado. Magistratura do Ministério Público. Pena de 

advertência. Dever de urbanidade. Dever de correcção 

            1629 

 

 

II Contencioso Tributário 

 

Acórdãos do Tribunal Constitucional 

 

Acórdão de 20 de Fevereiro de 2000. Admissibilidade do recurso. Aplicação de norma arguida de inconstitucionalidade. 

Aplicação implícita de norma. Fiscalização concreta da constitucionalidade. Inconstitucionalidade suscitada no processo. 

Interpretação da lei. Interpretação inconstitucional. Objecto do recurso. Oposição à execução fiscal. Pressuposto do 

recurso. Processo constitucional. Questão prévia. 

1630 

 

 

Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo 

 

Acórdão de 21 de Novembro de 2007. I.R.C. Região Autónoma dos Açores. Artigo 5.º, do Decreto Legislativo Regional 

(OLR.) n.º 2/99/A, de 20-01. Redução da taxa nacional do imposto      1636 

 

Acórdão de 21 de Novembro de 2007. Garantia. Prestação indevida. Indemnização. Fundamento superveniente. 

Impugnação judicial          1446 

 

Acórdão de 9 de Janeiro de 2008. Reclamação. Petição de oposição iI execução fiscal Requisitos. Falta de 

indicação do Tribunal          1653 

 

Acórdão de 9 de Janeiro de 2008. Sigilo bancário. Fundamentação por remissão. Impossibilidade de 

comprovação directa da matéria colectável         1657 

 

Acórdão de 16 de Janeiro de 2008. Convenção celebrada entre Dinamarca e Portugal para evitar a dupla 

tributação em matéria de impostos. Denúncia. Produção dos seus efeitos. Regulamentação da Convenção. Valor 

para o contribuinte das Circulares da Administração Tributária. Qualidade de residente na Dinamarca do 

beneficiário das royalties. Ónus da prova        1667 

 

Acórdão de 20 de Fevereiro de 2008. Anulação de venda. Fundamentos. Sustação da execução. Citação dos 

credores. Prédio misto. Auto de abertura de propostas e adjudicação     1673 

 

 

Acórdãos do S.T.A. - Pleno da Secção 

 

Acórdão de 28 de Maio de 2008. Prescrição. Código de Processo Tributário. Diversas causas interruptivas 

            1681 
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Sumários de Acórdãos 

 

Supremo Tribunal Administrativo 

 

Acórdão de 13 de Fevereiro de 2008. I.R.S .. Mais-valias imobiliárias. Exclusão da tributação   1687 

 

Acórdão de 6 de Março de 2008. Execução fiscal. Reclamação das decisões do órgão da execução fiscal. Recurso 

jurisdicional. Subida da reclamação (art. 278º, do C.P.P. T.)      1688 

 

Acórdão de 12 de Março de 2008. Incompetência territorial. Momento para seu conhecimento   1688 

 

Acórdão de 2 de Abril de 2008. Fundamentação do acto tributário. I.V.A.. Execução fiscal. Pagamento em 

prestações. Imposto legalmente repercutido a terceiros       1688 

 

Acórdão de 16 de Abril de 2008. Contra-ordenação Fiscal. Dispensa de coima. Prejuízo efectivo receita tributária 

            1689 

 

Pleno da Secção 

 

Acórdão de 28 de Maio de 2008. Adiamento de inquirição de testemunhas. Processo de impugnação judicial  

            1689 

 

 

Apêndice Jurisprudência do Trabalho Acórdãos do Tribunal Constitucional  

 

Acórdão de 5 de Março de 2008. Acidente de trabalho. Direito à Segurança Social. Direitos dos trabalhadores. 

Doença profissional. Incapacidade para o trabalho. Pensão por acidente de trabalho. Remição de pensões. 

Segurança Social           1690 

 

 

 

 

Acórdãos do S.T.J. - Secção Social 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 7 de Maio de 2008. Trabalhador nomeado Administrador de 

sociedade anónima pertencente ao mesmo grupo económico de que a sociedade entidade empregadora também 

faz parte. Suspensão do contrato de trabalho. Inexigibilidade da prestação laboral. Justa causa. Dever de obediência 

             1701 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Maio de 2008. Processo disciplinar. Artigos 414.º, nº 3 e 415.º, 

n. º 1, do Código do Trabalho. Situação em que não há lugar à emissão de parecer pelas estruturas representativas do 

trabalhador. Prazo de 30 dias para proferir decisão disciplinar. Contagem do prazo. Início. Data da ultimação de 

diligências probatórias requeridas pelo trabalhador ou decididas pelo empregador. Relevância da data em que a decisão 

disciplinar é proferida e irrelevância da data em que a decisão é enviada ao trabalhador ou é por ele recebida, para 

efeitos de contagem do prazo de 30 dias previsto no artigo 415.·, n.º 1, do Código do Trabalho. Caducidade da acção 

disciplinar. Prova do processo disciplinar. Filmagens utilizadas pelo empregador no processo disciplinar. Prova proibida. 

Violação do dever de obediência, Incumprimento da ordem de entrega de documentação fiscal e contabilística da 

empresa. Justa causa de despedimento.          1716 
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Sumários de Acórdãos 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2 de Abril de 2008. Dever de ocupação efectiva..Danos não 

patrimoniais Quantum indemnizatário.           1740 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 23 de Abril de 2008. Admissibilidade de recurso. Valor da causa. 

Retribuições intercalares.            1740 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 30 de Abril de 2008. Acidente de trabalho. Incapacidade permanente 

e absoluta para o trabalho habitual. Contrato de trabalho desportivo. Futebolista profissional. Trabalho de curta 

duração.              1741 
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ACÓRDÃOS DOUTRINAIS 

DO 

SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

Nº 562 ANO XLVII Outubro de 2008 

 

I 

Contencioso Administrativo 

 

Acórdãos do Tribunal Constitucional 

 

Acórdão de 2 de Abril de 2008. Autarquia Loca/. Inconstitucionalidade formal. Lei habilitante. Precedência da lei. 

Princípio da confiança. Regulamento. Regulamento municipal. Segurança jurídica.      1743  

 

Acórdão de 6 de Março de 2008. Recurso de revista excepcional. Aposentação antecipada. Sucessão de leis no tempo. 

Lei aplicável.            1747 

 

Acórdão de 2 de Abril de 2008. Recurso jurisdicional. Conclusões complexas. Centros de inspecção de veículos. Recurso 

hierárquico. Ilegalidade de normas regulamentares. Poderes de cognição da Administração.     1762 

 

 

Acórdãos do supremo Tribunal Administrativo 

 

Acórdãos do S.T.A. - Pleno da Secção 

 

Acórdão de 27 de Fevereiro de 2008. Jogo de fortuna ou azar. Contrato de concessão de exploração. Prorrogação 

de prazo. Interesse público. Exercício abusivo do poder. Princípio da igualdade. Princípio da proporcionalidade. 

Fundamentação do acto administrativo.         1781 

  

 

Sumários de Acórdãos 

 Supremo Tribunal Administrativo 

 

Acórdão de 17 de Abril de 2008. Abono remuneratório não permanente. Percentagem paga pelo Fundo de 

Estabilização Tributária (F.E. T.).           1816 

 

Acórdão de 17 de Abril de 2008. Concurso de pessoal. Delegação de poderes.  

Impugnação facultativa. Ilegalidade do recurso por falta de objecto.        1816 

 

Acórdão de 17 de Abril de 2008. Nova reforma. Recurso de revista excepcional.  

Pressupostos. Aposentação. Funcionário do Ministério das Finanças.       1817 

 

Acórdão de 17 de Abril de 2008. Farmácias. Direito de audiência. Aproveitamento do acto a administrativo 

             1817 

 

 

Pleno da Secção 

 

Acórdão de 16 de Fevereiro de 2005. Reforma Agrária. Indemnização por privação de rendas. Actualização. 

Inconstitucionalidade. Culturas de regadio.          1818 

 

Acórdão de 16 de Fevereiro de 2005. Recurso contencioso. Alegações. § único, do artigo 67. º, do R.S. T.A.. 

Constitucionalidade.            1818 
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Acórdão de 29 de Novembro de 2006. Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Acto confirmativo. 

Âmbito do recurso jurisdicional.          1819 

 

Acórdão de 3 de Maio de 2007. Recurso para uniformização de jurisprudência.  

Despacho de admissão de recurso jurisdicional.         1819 

 

 

 

II  

Contencioso Tributário 

 

Acórdãos do Tribunal Constitucional 

Acórdão de 19 de Junho de 2008. Concurso de contra-ordenações. Concurso de crimes. Concurso de infracções. 

Contra-ordenação. Crime. Cúmulo jurídico. Dignidade da pessoa humana. Direito penal. Ilícito de mera ordenação 

social. Limite da coima. Princípio da culpa. Princípio da necessidade da pena. Princípio da proporcionalidade.  1820 

 

  

Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo 

 

Acórdão de 16 de Janeiro de 2008. Juros indemnizatórios. Impugnação judicial.  

Execução de julgado. Recurso jurisdicional. Juros moratórios. Termo inicial. Remessa do processo à Administração. 

Taxa.              1830 

 

Acórdão de 16 de Janeiro de 2008. Providência cautelar. Antecipação do juízo sobre a causa principal. Prescrição da 

obrigação tributária referente a «direitos aduaneiros        1845 

 

Acórdão de 16 de Janeiro de 2008. Taxa de ocupação de subsolo. Imposto. Inconstitucionalidade. Domínio público 

municipal. Contrato de concessão. Lei de Bases da concessão. Distribuição de gás natural. Princípio da igualdade. 

Inconstitucionalidade orgânica.          1866 

 

Acórdão de 23 de Janeiro de 2008.Princípio do contraditório. Decisão surpresa. Decisão fundada em quadro normativo 

diverso do invocado pelo interessado.          1882 

 

Acórdão de 13 de Fevereiro de 2008. Crédito Agrícola de Emergência. Prescrição.  

Reconhecimento da dívida. Causa interruptivo da prescrição.        1889 

  

 

 

Acórdãos do S.T.A. - Pleno da Secção 

 

Acórdão de 23 de Fevereiro de 2005. Pleno da Secção. Oposição de julgados.  

Artigo 10.º, n.º 4, da Lei n.º 8512001, de 4 de Agosto. Inconstitucionalidade. Juros indemnizatórios. Taxa.   1895 

 

 

 

 

Sumários de Acórdãos Supremo Tribunal Administrativo 

 

Acórdão de 13 de Fevereiro de 2008. Oposição à execução fiscal. Fundamentos. Indeferimento liminar   1903 

 

Acórdão de 27 de Fevereiro de 2008. Execução fiscal. Oposição. Dívidas à Segurança Social. Prescrição. Interrupção da 

prescrição. Acção de recuperação de empresa. Responsabilidade subsidiária.      1903 
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Acórdão de 6 de Março de 2008. Nulidade da sentença. Oposição entre os fundamentos e a decisão. Excesso de 

pronúncia.             1903 

 

Acórdão de 2 de Abril de 2008. I.R.S .. Ajudas de Custo. Artigo 2'º, n.º 3, alínea d), do C.I.R.S .. Sua natureza. 

Nulidade de sentença. Artigo 125.º, do C. P. P. T.           1904 

 

Acórdão de 16 de Abril de 2008. Oposição à execução fiscal. Liquidação adicionai. Procedimento de inspecção. 

Impugnação unitária. Duplicação de colecta.          1904 

 

 

Apêndice Jurisprudência do Trabalho Acórdãos do Tribunal Constitucional  

 

Acórdão de 19 de Junho de 2008. Aplicação da lei no tempo. Código do Trabalho.  

Crédito de contrato de trabalho. Créditos emergentes de relações laborais. Credor hipotecário. Dignidade da pessoa 

humana. Direito à retribuição do trabalho. Direitos dos trabalhadores. Direitos, liberdades e garantias dos 

trabalhadores. Direitos reais. Falência. Garantia de crédito. Graduação de créditos. Hipoteca. Interpretação da lei. Lei 

retroactiva. Lei retrospectiva. Objecto do recurso. Princípio da confiança. Privilégio imobiliário especial. Privilégio 

imobiliário geral. Processo constitucional. Retroactividade da lei. Salário. Segurança no emprego. Sucessão de leis.   

  1905 

 

 

 

IV  

ÍNDICE  

[AD - 562J  

Acórdãos do S.T.J. - Secção Social  

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28 de Maio de 2008. Categoria profissional. Responsabilidade profissional. 

Impossibilidade objectiva.  

Danos não patrimoniais.            1928 

 

 

Sumários de Acórdãos  

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 7 de Maio de 2008. Caso julgado.  

Categoria profissional. Diferenças salariais. Cumulação de pedidos.        1951 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 7 de Maio de 2008. Recurso de revista. Recurso de agravo. Duplo grau de 

jurisdição. Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Processo disciplinar. Direito de defesa. Justa causa de 

despedimento. Dever de respeito.           1951 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 7 de Maio de 2008. Nulidade de Acórdão. Contradição entre os fundamentos 

e a decisão. Erro de julgamento.           1952 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de Maio de 2008. Contrato de  

trabalho a termo. Prescrição de créditos. Acção de impugnação de despedimento. Caducidade da acção.    1953 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28 de Maio de 2008. Contrato de prestação de serviços. Contrato de 

trabalho. Professor universitário. Ensino Superior Particular e Cooperativo. Regime jurídico. Retribuição variável....  

             1953 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28 de Maio de 2008. Contrato de  

trabalho. Resolução pelo trabalhador. Danos não patrimoniais. Danos patrimoniais. Quantum indemnizatório.   

             1954 
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Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28 de Maio de 2008. Retribuições intercalares. Recurso. Caso julgado.  

 1955 
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CADERNOS DE DIREITO PRIVADO 
 

Nº 22    ABRIL/JUNHO  2008 
 
 

 
Artigos 

 
Para a necessidade de uma melhor tutela dos promitentes-adquirentes de bens imóveis (maxime, com fim habitacional)  
José Carlos Brandão Proença                  3 
 
 
 

Anotações 
 
 

O problema do registo da acção pauliana - Ac. de Uniformização de Jurisprudência n." 6/2004, de 27.5.2003, 
Proc. 1174/2002, anotado por  
António Quirino Duarte Soares                27  
 
 
A competência dos julgados de paz: a alternativa consensual- Ac. de Uniformização de Jurisprudência n," 11/2007, de 
24.5.2007, Proc. 881/2007, anotado por  
Miguel Teixeira de Sousa                43 
 
 
Acção de despejo por falta de pagamento da renda  
- Ac. do TRL de 23.10.2007, Proc. 6397/2007, anotado por  
Fernando de Gravata Morais                59 
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CADERNOS DE DIREITO PRIVADO 

 

Nº 23 Julho/Setembro 2008 

 

Artigos 

 

Prestações de coisa: transferência do risco e obrigações de read 

Pedro Múrias 

Maria de Lurdes Pereira                  3 

 

Anotações 

 

A competência do Tribunal de Justiça para interpretar o ADPIC e o efeito directo do artigo 33.º deste Acordo - 

Ac. do TJ (Grande Secção), de 1.9.2007, Proc. C-431/05, anotado por  

Luís M. Couto Gonçalves                17 

 

Aplicação da lei no tempo nos pactos de competência - Ac. de Uniformização de Jurisprudência nº 12/2007, de 

18.10.2007, Proc. 2775/07, anotado por 

Miguel Teixeira de Sousa                32 

 

Venda executiva e o conceito do terceiro para efeitos de registo -Ac. do STJ de 9.1.2007, Proc. 1510/06, anotado por  

Heinrich Ewald Hõrster                 53 
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PRONTUÁRIO DE DIREITO DO TRABALHO 74-75 

 

NESTE NÚMERO (DE 01-07-2006 A 31-12-2006) 

 

 

Legislação publicada e notas 

-(Vítor Melo - Procurador da República - Docente do CE]) ..             9  

 

Tribunal Constitucional, Procuradoria-Geral da República e notas  

João Monteiro - Procurador da República - Docente do CE])            43  

 

Direito Social Europeu - Legislação, jurisprudência e notas (João Monteiro  

 Procurador da República - Docente do CE])                49  

 

Notícias da Jurisprudência (Maria Adelaide Domingos - Juíza de Direito - Docente do CE])         61 

 

 

Estudos 

 

 

Seguro de Acidentes de Trabalho - A responsabilidade subsidiária do segurador em caso de actuação culposa do 

empregador  

(Pedro Romano Martinez - Professor Doutor na Faculdade de Direito da Universidade  Clássica de Lisboa)  

                 81 

 

Procedimentos cautelares laborais: procedimento cautelar comum e especificados - perspectiva geral (Paulo 

Sousa Pinheiro - Mestre em Direito Advogado e Docente)           101 

 

A reforma dos recursos introduzida pelo Dec.-Lei n,º 303/2007 e os seus reflexos no Código de Processo do 

Trabalho (António Abrantes  

Geraldes - Juiz Desembargador)               59 

 

O processo laboral face à "novíssima reforma" do processo civil (João  

Palla Lizardo - Advogado)                85 

 

Violação de regras de segurança, higiene e saúde no trabalho: perspectiva jurisprudencial (Maria José Costa 

Pinto - Juíza de Direito e  Assessora na Secção Social do Supremo Tribunal de Justiça)       195 

 

Avaliação do dano e processo especial de acidentes de trabalho (José Eusébio Almeida - Juiz de Direito)      229 

 

Direito a Férias no Código do Trabalho (Vítor Melo - Procurador da  

República - Docente do CE])               245 

 

A concretização do princípio da boa-fé enquanto limite normativo das cláusulas de mobilidade geográfica (Helder 

Quintas - Advogado)              61 

 

Apreciação de alguns aspectos cruciais do "Livro Branco das Relações Laborais" no que concerne à contratação 

individual - a pulsão flexibilizadora do legislador (Paula Quintas - Advogada)  .  

 

Os articulados supervenientes no processo laboral (Chambel Mourisco  

- Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Évora).  
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Acidentes de trabalho - incapacidades temporárias causadas por reeidivas de lesões anteriores (João Manuel 

Igreja Matos - Juiz de Direito  

no Tribunal do Trabalho de Braga)  .  

 

Nótula sobre trabalho em dia feriado obrigatório que coincide com dia de descanso semanal obrigatório em 

empresas dispensadas de suspensão do trabalho (Filipe Fraüsto da Silva - Advogado)  .  
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PRONTUÁRIO DE DIREITO DO TRABALHO 

NESTE NÚMERO ESPECIAL (ANO DE 2007) 

76-77-78 

Nota introdutória: 

 

A razão de ser da homenagem à obra do Dr. Vítor Ribeiro (Maria Adelaide Domingos)            5  

 

Testemunhos: 

 

À memória de Vítor Ribeiro (José António Mesquita - Juiz Conselheiro Jubilado)             7  

 

Tributo a um Mestre (João Rato - Procurador da República)               9  

 

Breves palavras - Homenagem a Vítor Ribeiro (Albertina Pereira - Juíza Desembargadora do Tribunal da Relação do 

Porto)                  13  

 

 

Estudos: 

 

Acidentes de Trabalho: o presente e o futuro (Domingos José de Morais Juiz Desembargador da Secção Social do 

Tribunal da Relação do Porto)               17  

 

Algumas questões relacionadas com o conceito de acidente de Trabalho (Maria Adelaide Domingos - Juíza de Direito e 

Docente do Centro de Estudos Judiciários)              37  

 

Fase conciliatória do processo para efectivação de direitos resultantes de acidente de trabalho - notas práticas (João 

Monteiro - Procurador da República e Docente do Centro de Estudos Judiciários)          63  

 

Igualdade no trabalho. Um caminho aberto, uma estrada por pavimentar . (Manuela Bento Fialho - Juíza de Direito)  

                 91  

 

Assédio moral e dignidade no Trabalho (Glória Rebelo - Doutora em Sociologia e Mestre em Direito)      105  

 

O direito à palavra no mundo do trabalho: liberdade de expressão ou  

delito de opinião? (Paula Quintas- Advogada)           121  

 

Procedimento disciplinar ou processo disciplinar? - Uma questão puramente terminológica ou verdadeiramente 

substancial? (Paulo Sousa Pinheiro - Mestre em Direito, Advogado e Docente)         171  

 

O poder disciplinar no Direito Administrativo e no Código do Trabalho semelhanças e diferenças (José André Vaz - 

Procurador da República  

e Director do Departamento Disciplinar e de Inspecção da Polícia Judiciária)         197  

 

Comissões, subsídio de Natal e férias (breve apontamento à luz do Código do Trabalho) (João Leal Amado - Professor 

Doutor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra)          229  

 

A compensação pela extinção do posto de trabalho. A presunção do n," 4 do art. 401.· do Código do Trabalho (Chambel 

Mourisco - Juiz Desembargador da Secção Social do Tribunal da Relação de Évora e Docente do Centro de Estudos 

Judiciários)               243  

 

Impugnação da decisão de facto do Tribunal de La instância no processo do trabalho (Fausto Leite - Advogado)     249  
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Primeiras notas sobre o novo regime jurídico do trabalho temporário (Albino Mendes Baptista - Mestre em Direito e 

Assistente da Faculdade de Direito da Universidade Lusíada)          253  

 

O dever de formar e o direito à formação profissional no Código do Trabalho - breves reflexões (Luís Miguel Monteiro - 

Mestre em Direito e Advogado)             271  

 

As Indemnizações por promoção ou valorização e o sistema laboral desportivo português (João Zenha Martins - Mestre 

em Direito e Consultor do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça)       291  

 

Classificação, verificação e graduação de créditos no CIRE - em especial os créditos laborais (Maria José Costeira e 

Fátima Reis Silva - Juízas de Direito do Tribunal do Comércio de Lisboa)         359  
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REVISTA DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS E JURÍDICAS 

Nº 12 – 2007 

 

ÍNDICE 

ARTIGOS  

 

Algumas medidas de combate à evasão fiscal                7  

José de Campos Amorim  

 

A ideia de Europa: da antiguidade clássica à união europeia            83  

José Pedro Fernandes  

 

Da necessidade de uma patente comunitária              99  

Eugénio Pereira Lucas  

 

Tutela ressarcitória e outras respostas do sistema de justiça da Comunidade Europeia perante o incumprimento dos 

Estados                137  

Luísa Verdelho Alves  

 

Importância que uma firme adesão às regras do comércio internacional (GATT/OMC) tem para o desempenho 

macroeconómico de um país              165  

Raelen de Campos  

 

A obrigação de juros comerciais depois das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 32/2003, de 17 de Fevereiro  

               173  

Ana Afonso  

 

A condenação extra vel ultra petitum no Código de Processo do Trabalho         211  

Paulo Sousa Pinheiro  

 

Aprender para empreender: um desafio da modernidade           235  

Agostinho Inácio Bucha  

 

Pricing no mercado financeiro             261  

Henrique Manuel Pimentel Reis e Maria Teresa Gomes Valente da Costa  

 

 

 

Reflexões sobre a adopção voluntária das normas do IASB no Processo de Harmonização Contabilística Internacional: 

em particular no contexto europeu            285  

Cláudia Teixeira  

 

O equilíbrio do capital: panorama científico, histórico, e doutrinal da análise contábil e consultoria superior 

             297  

Rodrigo Antônio Chaves da Silva 

 

O modelo de Markowitz - Apresentação e enquadramento empírico      331  

Adalmiro Andrade Pereira  

 

Sonae Sierra - Análise Económico-Financeira           355  

Ana Jorge Neves de Barros  
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REVISTA DE DIREITO E ESTUDOS SOCIAIS 
 

JAN.JUN 2007 
 
 

DOUTRINA 
 

Héctor Hugo Barbagelata - Os actores e as normas das relações individuas de trabalho           7 
 
Bernardo Xavier - Algumas notas elementares sobre a justiça do trabalho          23 
 
- Procedimentos na empresa (para uma visão procedimental do Direito do trabalho)         41 
 
Pedro Romano Martinez - Nulidade de cláusulas de convenções colectivas de trabalho. O período experimental no 
contrato de trabalho desportivo                          79 
 
- Do direito do empregador se opor à reintegração de um trabalhador ilicitamente despedido       103 
 
Fernando Araújo - Pontos de interrogação na filosofia do direito         133 
 
Dias Coimbra - Trégua sindical e alteração anormal das circunstâncias         271 
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REVISTA DE DIREITO E ESTUDOS SOCIAIS 
 

JUL.DEZ 2007 
 

ÍNDICE 
 

Doutrina 
 
Bernardo Lobo Xavier - Empresa e Direito europeu. Perspectiva laboral            9 
 
Benjamim Mendes / Nuno Aureliano - Nota sobre os efeitos jurídicos da caducidade das convenções colectivas de 
trabalho                 37 
 
 

Pareceres 
 
Pedro Romano Martinez - Caducidade de convenção colectiva de trabalho        107 
Jurisprudência  
 

Comentários 
 

Acórdão do STJ de 24 de Janeiro de 2007, comentado por António Nunes de Carvalho        151 
 
Acórdão do STJ de 7 de Fevereiro de 2007, comentado por Pedro Furtado Martins.       177 
 
Acórdão do STJ de 2 de Maio de 2007, comentado por Pedro Furtado Martins         97 
 
Acórdão do STJ de 22 de Maio de 2007, comentado por Joana Vasconcelos        221 
 
Resenha de Jurisprudência (1.0 Semestre de 2007)           233 

 
1.Fontes (Bernardo Lobo Xavier)            235 
 
2.Qualificação do contrato de trabalho (Tatiana Almeida)          239 
 
3.Sujeitos (Joana Vasconcelos)             241 
 
7.Direitos, deveres e garantias das partes (António Nunes de Carvalho)        243 
 
8.Contrato a termo (Paula Ponces Camanho           245 
 
9.Prestação de trabalho (António Nunes de Carvalho)          247 
 
10.Retribuição (Joana Vasconcelos)            251 
 
15.Garantias (Joana Vasconcelos)             253 
 
16.Prescrição (Joana Vasconcelos)            253 
 
19.Cessação do contrato (Pedro Furtado Martins)           255 
 
20.Contratos especiais (António Nunes de Carvalho)           263 
 
21.Trabalho Temporário (Paula Ponces Camanho)           265 
 
22.Direito Colectivo (Bernardo Lobo Xavier)           267 
 
23.Segurança social (Bernardo Lobo Xavier)           269 
 
25.Processo (Albino Mendes Baptista)            271 
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