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LEGISLAÇÃO 

Lei n.º 13-A/2021 - Diário da República n.º 65/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-04-05 

Renova a imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, 
prorrogando, pela segunda vez, a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro 

Lei n.º 13-B/2021 - Diário da República n.º 65/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-04-05 

Cessa o regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais adotado no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março 

Lei n.º 14/2021 - Diário da República n.º 66/2021, Série I de 2021-04-06 

Regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiúso para os doentes 
oncológicos 

Lei n.º 15/2021 - Diário da República n.º 67/2021, Série I de 2021-04-07 

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, que 
estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência 

Lei n.º 16/2021 - Diário da República n.º 67/2021, Série I de 2021-04-07 

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro, que 
estabelece um conjunto de medidas de apoio no âmbito da suspensão das atividades letivas e não 
letivas presenciais 

Lei n.º 17/2021 - Diário da República n.º 67/2021, Série I de 2021-04-07 

Alteração, por apreciação parlamentar, do Decreto-Lei n.º 10-A/2021, de 2 de fevereiro, que 
estabelece mecanismos excecionais de gestão de profissionais de saúde para realização de 
atividade assistencial, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Lei n.º 18/2021 - Diário da República n.º 68/2021, Série I de 2021-04-08 

Estende o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento às situações de 
transmissão por adjudicação de fornecimento de serviços que se concretize por concurso público, 
ajuste direto ou qualquer outro meio, alterando o Código do Trabalho 

Lei n.º 19/2021 - Diário da República n.º 68/2021, Série I de 2021-04-08 
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Define as condições para a acumulação das prestações por incapacidade permanente com a parcela 
da remuneração auferida pelos trabalhadores em caso de incapacidade parcial resultante de 
acidente ou doença profissional, alterando o Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, que 
aprova o regime jurídico dos acidentes em serviço e das doenças profissionais no âmbito da 
Administração Pública 

Lei n.º 20/2021 - Diário da República n.º 74/2021, Série I de 2021-04-16 

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 92/2020, de 23 de outubro, que altera o 
regime geral da gestão de resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro 

Lei n.º 21/2021 - Diário da República n.º 76/2021, Série I de 2021-04-20 

Altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, o Código do Imposto do Selo, o Código Fiscal do 
Investimento, o Código do Imposto sobre os Veículos e o Código do Imposto Único de Circulação e 
cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC 

Lei n.º 22/2021 - Diário da República n.º 85/2021, Série I de 2021-05-03 

Autoriza o Governo a legislar sobre o regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico 

Lei n.º 23/2021 - Diário da República n.º 89/2021, Série I de 2021-05-07 

Restabelece o funcionamento do observatório técnico independente para análise, 
acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorram no território nacional 

Lei n.º 24/2021 - Diário da República n.º 90/2021, Série I de 2021-05-10   

Alteração da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República, 
aprovada pela Lei n.º 77/88, de 1 de julho, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, e 
alterada pelas Leis n.os 13/2010, de 19 de julho, e 55/2010, de 24 de dezembro 

Lei n.º 25/2021 - Diário da República n.º 91/2021, Série I de 2021-05-11 

Inclui novas substâncias psicoativas na definição de droga, transpondo a Diretiva Delegada (UE) 
2020/1687 da Comissão, de 2 de setembro de 2020, e alterando o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 
janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e 
substâncias psicotrópicas 

Lei n.º 26/2021 - Diário da República n.º 95/2021, Série I de 2021-05-17 

Autoriza o Governo a estabelecer as normas que asseguram a execução do Regulamento (UE) 
2017/2394 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, relativo à 
cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de proteção 
dos consumidores 

Lei n.º 27/2021 - Diário da República n.º 95/2021, Série I de 2021-05-17 
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Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital 

Lei n.º 28/2021 - Diário da República n.º 96/2021, Série I de 2021-05-18  

Cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1986 e 1991 

Lei n.º 29/2021 - Diário da República n.º 98/2021, Série I de 2021-05-20 

Suspensão excecional e temporária de contratos de fornecimento de serviços essenciais no 
contexto da pandemia da doença COVID-19 

Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21 

Aprova medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos, 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, o Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, aprovado em anexo à Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, e o Decreto-
Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro 

Lei n.º 31/2021 - Diário da República n.º 100/2021, Série I de 2021-05-24 

Procede à simplificação dos procedimentos associados ao reconhecimento das qualificações 
profissionais, transpondo a Diretiva 2005/36/CE, de 7 de setembro de 2005, e procedendo à 
alteração à Lei n.º 9/2009, de 4 de março 

Lei n.º 31-A/2021 - Diário da República n.º 101/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-05-25 

Permite a realização de exames nacionais de melhoria de nota no ensino secundário e estabelece 
um processo de inscrição extraordinário, alterando o Decreto-Lei n.º 10-B/2021, de 4 de fevereiro 

Lei n.º 32/2021 - Diário da República n.º 103/2021, Série I de 2021-05-27 

Estabelece limitações à redação de cláusulas contratuais e prevê a criação de um sistema de 
controlo e prevenção de cláusulas abusivas, alterando o Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de outubro, 
que institui o regime jurídico das cláusulas contratuais gerais 

Lei n.º 33/2021 - Diário da República n.º 104/2021, Série I de 2021-05-28 

Prorroga a isenção de imposto sobre o valor acrescentado para as transmissões e aquisições 
intracomunitárias de bens necessários para combater os efeitos da pandemia da doença COVID-19 

Lei n.º 33-A/2021 - Diário da República n.º 104/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-05-28 

Regime fiscal temporário das entidades organizadoras da final da competição UEFA Champions 
League 2020-2021 

Lei n.º 34/2021 - Diário da República n.º 110/2021, Série I de 2021-06-08 
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Altera o Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, que estabelece o regime remuneratório 
aplicável à carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, bem como 
as regras de transição dos trabalhadores para esta carreira, e o Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de 
agosto, que estabelece o regime da carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico 
e terapêutica 

Lei n.º 35/2021 - Diário da República n.º 110/2021, Série I de 2021-06-08 

Aprova medidas de apoio aos estudantes do ensino superior público e altera a Lei n.º 38/2020, de 
18 de agosto 

Lei n.º 36-A/2021 - Diário da República n.º 113/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-06-14 

Renova a imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, 
prorrogando a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro 

Lei n.º 36/2021 - Diário da República n.º 113/2021, Série I de 2021-06-14 

Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade pública 

Lei n.º 37/2021 - Diário da República n.º 114/2021, Série I de 2021-06-15 

Medida de apoio aos custos com a eletricidade no setor agrícola e pecuário 

Lei n.º 38/2021 - Diário da República n.º 115/2021, Série I de 2021-06-16 

Autoriza o Governo a legislar no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais e das suas 
regras de funcionamento 

Lei n.º 39/2021 - Diário da República n.º 121/2021, Série I de 2021-06-24 

Define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e revoga a Lei n.º 11-
A/2013, de 28 de janeiro, que procede à reorganização administrativa do território das freguesias 

Lei Orgânica n.º 1/2021 - Diário da República n.º 108/2021, Série I de 2021-06-04 

Altera a Lei Eleitoral do Presidente da República, clarifica e simplifica a apresentação de 
candidaturas por grupos de cidadãos eleitores e assegura procedimentos adequados à realização 
das eleições para os órgãos das autarquias locais no contexto da pandemia da doença COVID-19, 
alterando diversas leis 

Decreto-Lei n.º 26-A/2021 - Diário da República n.º 65/2021, 3º Suplemento, Série I de 2021-04-05 

Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no 
âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados 

Decreto-Lei n.º 26-B/2021 - Diário da República n.º 71/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-04-13 
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Define a natureza dos apoios sociais de resposta à pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º 26-C/2021 - Diário da República n.º 71/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-04-13 

Procede à regulamentação do apoio extraordinário ao rendimento e à redução da atividade de 
trabalhador 

Decreto-Lei n.º 27/2021 - Diário da República n.º 74/2021, Série I de 2021-04-16 

Adequa e moderniza o regime de incentivos à cooperação das instituições de ensino superior com 
a Administração Pública e as empresas e o apoio à diversificação da oferta formativa e a 
aprendizagem ao longo da vida 

Decreto-Lei n.º 28/2021 - Diário da República n.º 76/2021, Série I de 2021-04-20 

Assegura a execução do Regulamento (UE) 2017/1369, que estabelece um regime de etiquetagem 
energética 

Decreto-Lei n.º 29/2021 - Diário da República n.º 82/2021, Série I de 2021-04-28 

Altera a orgânica do ensino superior militar e o Estatuto do Instituto Universitário Militar 

Decreto-Lei n.º 29-A/2021 - Diário da República n.º 83/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-04-29 

Cria um regime excecional e temporário de registo diário de trabalhadores de explorações agrícolas 
e do setor da construção 

Decreto-Lei n.º 29-B/2021 - Diário da República n.º 86/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-05-04 

Estabelece o modelo de governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal através do Plano de 
Recuperação e Resiliência 

Decreto-Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 89/2021, Série I de 2021-05-07 

Procede à regulamentação da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, no que respeita aos depósitos 
minerais 

Decreto-Lei n.º 31/2021 - Diário da República n.º 89/2021, Série I de 2021-05-07 

Institui o Centro de Competências de Apoio à Política Externa do Estado, enquanto serviço 
integrado na Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Decreto-Lei n.º 32/2021 - Diário da República n.º 92/2021, Série I de 2021-05-12 

Altera o regime do apoio extraordinário à retoma progressiva em empresas em situação de crise 
empresarial com redução temporária do período normal de trabalho 
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Decreto-Lei n.º 33/2021 - Diário da República n.º 92/2021, Série I de 2021-05-12 

Cria o Hospital de Vila Franca de Xira, E. P. E 

Decreto-Lei n.º 34/2021 - Diário da República n.º 94/2021, Série I de 2021-05-14 

Procede à aprovação do Regime do Procedimento de Injunção em Matéria de Arrendamento 

Decreto-Lei n.º 34-A/2021 - Diário da República n.º 94/2021, 3º Suplemento, Série I de 2021-05-14 

Altera o regime transitório para os títulos de utilização privativa dos recursos hídricos para fins 
aquícolas em águas de transição 

Decreto-Lei n.º 34-B/2021 - Diário da República n.º 94/2021, 3º Suplemento, Série I de 2021-05-14 

Define o modelo transitório de gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação da rede 
SIRESP 

Decreto-Lei n.º 35-A/2021 - Diário da República n.º 96/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-05-18 

Regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto da pandemia da 
doença COVID-19, para a época balnear de 2021 

Decreto-Lei n.º 35/2021 - Diário da República n.º 96/2021, Série I de 2021-05-18 

Altera as regras aplicáveis à Fundação Mata do Buçaco 

Decreto-Lei n.º 36/2021 - Diário da República n.º 97/2021, Série I de 2021-05-19 

Proíbe a publicidade aos descontos no preço dos medicamentos cuja publicidade se encontra 
proibida 

Decreto-Lei n.º 37-A/2021 - Diário da República n.º 104/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-05-
28 

Garante a não redução remuneratória e o direito à proteção social nacional dos magistrados do 
Ministério Público nomeados Procuradores Europeus Delegados 

Decreto-Lei n.º 38/2021 - Diário da República n.º 105/2021, Série I de 2021-05-31 

Aprova o regime jurídico aplicável à proteção e à conservação da flora e da fauna selvagens e dos 
habitats naturais das espécies enumeradas nas Convenções de Berna e de Bona 

Decreto-Lei n.º 39/2021 - Diário da República n.º 105/2021, Série I de 2021-05-31 

Prorroga os prazos dos procedimentos de atribuição de financiamento e compensações aos 
operadores de transportes essenciais no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
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Decreto-Lei n.º 40/2021 - Diário da República n.º 106/2021, Série I de 2021-06-01 

Assegura a execução do Regulamento (CEE) n.º 2919/85, que fixa as condições de acesso ao regime 
reservado pela Convenção Revista para a Navegação do Reno 

Decreto-Lei n.º 41/2021 - Diário da República n.º 106/2021, Série I de 2021-06-01 

Aprova o regime sancionatório aplicável à violação do disposto no Regulamento (CE) n.º 2271/96, 
relativo à proteção contra os efeitos da aplicação extraterritorial de legislação adotada por um país 
terceiro 

Decreto-Lei n.º 42/2021 - Diário da República n.º 109/2021, Série I de 2021-06-07 

Altera o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural 

Decreto-Lei n.º 43/2021 - Diário da República n.º 109/2021, Série I de 2021-06-07 

Cria a Associação Saber Fazer 

Decreto-Lei n.º 44/2021 - Diário da República n.º 109/2021, Série I de 2021-06-07 

Altera o Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema 

Decreto-Lei n.º 45/2021 - Diário da República n.º 109/2021, Série I de 2021-06-07 

Cria e regula o apoio à programação dos teatros e cineteatros que integram a Rede de Teatros e 
Cineteatros Portugueses 

Decreto-Lei n.º 46/2021 - Diário da República n.º 112/2021, Série I de 2021-06-11 

Altera as orgânicas da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P., do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil 

Decreto-Lei n.º 47/2021 - Diário da República n.º 112/2021, Série I de 2021-06-11 

Altera o regime de atribuição de apoios financeiros do Estado às artes visuais e performativas 

Decreto-Lei n.º 48/2021 - Diário da República n.º 113/2021, Série I de 2021-06-14 

Estabelece a segurança dos brinquedos no que respeita ao alumínio e ao formaldeído, transpondo 
as Diretivas (UE) 

Decreto-Lei n.º 49/2021 - Diário da República n.º 113/2021, Série I de 2021-06-14 

Estabelece o regime sancionatório aplicável à violação das regras relativas aos serviços 
transfronteiriços de entrega de encomendas 
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Decreto-Lei n.º 50/2021 - Diário da República n.º 114/2021, Série I de 2021-06-15 

Estabelece o regime jurídico dos contratos de gestão de eficiência energética a celebrar entre o 
Estado e as empresas de serviços energéticos 

Decreto-Lei n.º 51/2021 - Diário da República n.º 114/2021, Série I de 2021-06-15 

Aprova o Regulamento Consular 

Decreto-Lei n.º 52/2021 - Diário da República n.º 114/2021, Série I de 2021-06-15 

Estabelece o regime jurídico do arrendamento forçado de prédios rústicos 

Decreto-Lei n.º 53-A/2021 - Diário da República n.º 115/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-06-
16 

Altera diversas medidas no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º 53/2021 - Diário da República n.º 115/2021, Série I de 2021-06-16 

Altera o regime de realização das perícias médico-legais 

Decreto-Lei n.º 53-B/2021 - Diário da República n.º 120/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-06-
23 

Estabelece o regime excecional de execução orçamental e de simplificação de procedimentos dos 
projetos aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 

Decreto-Lei n.º 54-A/2021 - Diário da República n.º 122/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-06-
25 

Executa na ordem jurídica interna o Regulamento (UE) 2021/953, relativo ao Certificado Digital 
COVID da EU 

Decreto-Lei n.º 54-B/2021 - Diário da República n.º 122/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-06-
25 

Prorroga o regime excecional de recrutamento de trabalhadores para o Serviço Nacional de Saúde, 
mediante a celebração de contratos a termo incerto 

Decreto-Lei n.º 54/2021 - Diário da República n.º 122/2021, Série I de 2021-06-25 

Altera o regime da organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional 

Decreto-Lei n.º 55/2021 - Diário da República n.º 124/2021, Série I de 2021-06-29 

Altera a Lei das Ordens Honoríficas Portuguesas 
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Decreto-Lei n.º 56/2021 - Diário da República n.º 125/2021, Série I de 2021-06-30 

Transpõe a Diretiva (UE) 2019/2177, relativa à atividade seguradora e resseguradora, e a Diretiva 
(UE) 2020/1504, relativa aos prestadores de serviços de financiamento colaborativo 

Decreto Regulamentar n.º 2/2021 - Diário da República n.º 75/2021, Série I de 2021-04-19 

Estabelece um regime especial de contabilização do tempo de serviço para acesso à reforma dos 
profissionais da pesca 

Decreto Regulamentar n.º 2-A/2021 - Diário da República n.º 104/2021, 1º Suplemento, Série I de 
2021-05-28 

Define o âmbito e as condições específicas de funcionamento do programa «IVAucher» 

Decreto Regulamentar n.º 3/2021 - Diário da República n.º 122/2021, Série I de 2021-06-25 

Institui o Provedor do Animal com a missão de garantir a defesa e a promoção do bem-estar animal 

Decreto Legislativo Regional n.º 7/2021/A - Diário da República n.º 65/2021, Série I de 2021-04-05 

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 19/2011/A, de 16 de junho, que regula o 
exercício da atividade dos profissionais de informação turística na Região Autónoma dos Açores 

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2021/A - Diário da República n.º 65/2021, Série I de 2021-04-05 

Programa de Apoio à Restauração e Hotelaria para a Aquisição de Produtos Açorianos 

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2021/A - Diário da República n.º 65/2021, Série I de 2021-04-05 

Programa de Apoio Extraordinário aos Órgãos de Comunicação Social Privados 

Decreto Legislativo Regional n.º 10/2021/A - Diário da República n.º 75/2021, Série I de 2021-04-
19 

Terceira alteração ao Regulamento de Concurso do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e dos 
Ensinos Básico e Secundário e oitava alteração ao Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-
Escolar e Ensinos Básico e Secundário 

Decreto Legislativo Regional n.º 11/2021/A - Diário da República n.º 76/2021, Série I de 2021-04-
20 

Diferimento da obrigação da devolução de prestações vincendas e vencidas relativas a incentivo 
reembolsável concedido no âmbito do Sistema de Incentivos ao Turismo na Região Autónoma dos 
Açores (SITRAA) 
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Decreto Legislativo Regional n.º 12/2021/A - Diário da República n.º 78/2021, Série I de 2021-04-
22 

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 26/2019/A, de 22 de novembro - Regime 
Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores 

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2021/M - Diário da República n.º 84/2021, Série I de 2021-04-30 

Adapta à Região Autónoma da Madeira o regime aplicável à construção, modificação, colocação 
em serviço, exploração e fiscalização das instalações por cabo para o transporte de pessoas 

Decreto Legislativo Regional n.º 13/2021/A - Diário da República n.º 86/2021, Série I de 2021-05-
04 

Programa de apoio extraordinário à cultura na Região Autónoma dos Açores 

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2021/A - Diário da República n.º 87/2021, Série I de 2021-05-
05 

Quinta alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 21/2009/A, de 2 de dezembro, alterado pelos 
Decretos Legislativos Regionais n.os 2/2012/A, de 12 de janeiro, 4/2014/A, de 18 de 
fevereiro, 21/2015/A, de 3 de setembro, e 1/2020/A, de 8 de janeiro, que estabelece o regime 
jurídico de apoio ao movimento associativo desportivo 

Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021/A - Diário da República n.º 88/2021, Série I de 2021-05-
06 

Regula a extinção da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, E. P. E. R. 

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2021/M - Diário da República n.º 94/2021, Série I de 2021-05-14 

Segunda alteração ao regime jurídico dos concursos para seleção, recrutamento e mobilidade do 
pessoal docente da educação, dos ensinos básico e secundário e do pessoal docente especializado 
em educação e ensino especial da Região Autónoma da Madeira 

Decreto Legislativo Regional n.º 10/2021/M - Diário da República n.º 95/2021, Série I de 2021-05-
17 

Procede à primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 8/2019/M, de 6 de agosto, que 
estabelece as regras e procedimentos a serem adotados pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma 
da Madeira, EPERAM - SESARAM, EPERAM - no âmbito do processo de descongelamento das 
carreiras dos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica 

Decreto Legislativo Regional n.º 11/2021/M - Diário da República n.º 96/2021, Série I de 2021-05-
18 

Estabelece a carreira de médico dentista no SESARAM, EPERAM 
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Decreto Legislativo Regional n.º 12/2021/M - Diário da República n.º 98/2021, Série I de 2021-05-
20 

Cria a figura do Provedor do Animal na Região Autónoma da Madeira 

Decreto Legislativo Regional n.º 15-A/2021/A - Diário da República n.º 105/2021, 1º Suplemento, 
Série I de 2021-05-31 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2021 

Decreto Legislativo Regional n.º 13/2021/M - Diário da República n.º 111/2021, Série I de 2021-06-
09 

Estabelece o regime jurídico do pessoal não docente das organizações escolares da rede pública da 
Região Autónoma da Madeira 

Decreto Legislativo Regional n.º 16/2021/A - Diário da República n.º 113/2021, Série I de 2021-06-
14 

Altera os períodos transitórios previstos na Lei n.º 76/2019, de 2 de setembro, e determina a 
aprovação de medidas para a redução do consumo de produtos de utilização única e a promoção 
da reutilização e reciclagem 

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2021/M - Diário da República n.º 113/2021, Série I de 2021-06-
14 

Estabelece o regime jurídico do pessoal não docente das organizações escolares da rede pública da 
Região Autónoma da Madeira 

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2021/A - Diário da República n.º 116/2021, Série I de 2021-06-
17 

Orientações de Médio Prazo 2021-2024 

Decreto Legislativo Regional n.º 18/2021/A - Diário da República n.º 116/2021, Série I de 2021-06-
17 

Plano Regional Anual para 2021 

Decreto Legislativo Regional n.º 19/2021/A - Diário da República n.º 118/2021, Série I de 2021-06-
21 

Estabelece os princípios e o enquadramento da atividade do enfermeiro de família, no âmbito das 
unidades prestadoras de cuidados de saúde do Sistema Regional de Saúde 

Decreto Legislativo Regional n.º 20/2021/A - Diário da República n.º 124/2021, Série I de 2021-06-
29 
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Criação da figura do Provedor Regional do Animal 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021/M - Diário da República n.º 125/2021, Série I de 2021-06-
30 

Aprova o regime jurídico do setor empresarial da Região Autónoma da Madeira 

Portaria n.º 76/2021 - Diário da República n.º 64/2021, Série I de 2021-04-01 

Estabelece os elementos instrutórios dos pedidos de licença de produção e de licença de exploração 
das centrais a biomassa 

Portaria n.º 77/2021 - Diário da República n.º 66/2021, Série I de 2021-04-06 

Fixa as normas regulamentares para a repartição dos resultados líquidos de exploração dos jogos 
sociais atribuídos ao Ministério da Saúde 

Portaria n.º 78/2021 - Diário da República n.º 66/2021, Série I de 2021-04-06 

Primeira alteração ao Regulamento do Regime de Apoio à Armazenagem dos Produtos da Pesca, 
aprovado pela Portaria n.º 215/2016, de 4 de agosto 

Portaria n.º 80-A/2021 - Diário da República n.º 67/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-04-07 

Procede à primeira alteração ao Regulamento das Medidas de Apoio à Cultura no contexto de 
resposta à pandemia da doença COVID-19, aprovado em anexo à Portaria n.º 37-A/2021, de 15 de 
fevereiro 

Portaria n.º 83/2021 - Diário da República n.º 73/2021, Série I de 2021-04-15 

Define requisitos e procedimentos relativos à concessão de autorizações para o exercício de 
atividades relacionadas com o cultivo, fabrico, comércio por grosso, transporte, circulação, 
importação e exportação de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da canábis 

Portaria n.º 119/2021 - Diário da República n.º 109/2021, Série I de 2021-06-07 

Determina a data de início e a duração de cada fase do programa «IVAucher» 

Portaria n.º 125/2021 - Diário da República n.º 120/2021, Série I de 2021-06-23 

Aprova a delimitação do perímetro de proteção da água mineral natural a que corresponde o 
número de cadastro HM-07 e a denominação «Luso» e revoga a Portaria n.º 64/2003, de 20 de 
janeiro 
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Resolução da Assembleia da República n.º 102/2021 - Diário da República n.º 64/2021, Série I de 
2021-04-01 

Recomenda ao Governo que assegure aos sujeitos passivos progenitores o acesso, no Portal das 
Finanças, à área reservada dos respetivos dependentes 

Resolução da Assembleia da República n.º 103/2021 - Diário da República n.º 64/2021, Série I de 
2021-04-01 

Recomenda ao Governo a reabertura das escolas em segurança 

Resolução da Assembleia da República n.º 105/2021 - Diário da República n.º 64/2021, Série I de 
2021-04-01 

Recomenda ao Governo ações de combate à homofobia na dádiva de sangue 

Resolução da Assembleia da República n.º 142/2021 - Diário da República n.º 96/2021, Série I de 
2021-05-18 

Recomenda ao Governo o fim da precariedade laboral que atinge os bolseiros de investigação 
científica e a valorização desta área 

 

JURISPRUDÊNCIA 

Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 6 de Abril de 2021, Processo n.º 1/18.2T8ALM.L1.S1 

I - Na atribuição da casa de morada de família, os critérios essenciais a considerar são as 
necessidades de cada um dos ex-companheiros (e o interesse dos filhos quando menores, que no 
caso não há). 
II - Na mesma atribuição é avaliada a necessidade de cada um deles, deferindo-se àquele que mais 
precisar dela e só quando as suas necessidades forem sensivelmente iguais é que haverá lugar à 
convocação de outros fatores, tidos por secundários. 
III - Em situação de igualdade temos que é critério a ponderar, o facto de a recorrida/requerente 
ser proprietária – o que foi ponderado e tido em conta pelas Instâncias. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 6 de Abril de 2021, Processo n.º 23839/15.8T8LSB-A.L1.S1 
I - Para haver lugar a revista excecional, para além da dupla conforme é necessário verificarem-se 
os requisitos da admissão da revista normal e a essa admissão obstar, apenas, a verificação da dupla 
conforme. 
II - A al. d) do nº 2 do art. 629 do CPC tem aplicação aos casos em que não cabe recurso ordinário 
por motivo estranho à alçada do tribunal (casos em que apesar de se verificar o critério do valor e 
da sucumbência, o recurso não é admissível), como sejam, entre outros, o recurso nas providências 
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cautelares – art. 370, nº 2 do CPC, processos de jurisdição voluntária – art. 988 do CPC, da fixação 
do valor em processo de expropriação – art. 66, nº 5 do Cód. das Expropriações. 
III - O processo só irá à Formação quando o relator (no exame preliminar ao abrigo do art. 652 do 
CPC) verificar que o recurso de revista é admissível e, só a ocorrência da dupla conforme impede a 
admissão da revista normal (ou quando este entendimento for manifestado pelo Coletivo, em 
Conferência, requerida ao abrigo do nº 3 do referido art. 652. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 6 de Abril de 2021, Processo n.º 3300/15.1T8ENT-A.E1.S2 
I. A nulidade por excesso de pronúncia radica no conhecimento de questões que não podiam ser 
julgadas por não terem sido suscitadas pelas partes, nem serem de conhecimento oficioso, pelo 
que não padece desse vício o acórdão que conhece do objecto da apelação na sequência da 
anulação total de acórdão anterior para suprimento de outra nulidade nele cometida. 
II. Não padece de nulidade por omissão de pronúncia o acórdão que conhece do objecto da 
apelação e é fundada em argumentos aduzidos pelos recorrentes. 
III. O regime das nulidades destina-se apenas a remover aspectos de ordem formal que inquinem a 
decisão, não sendo adequado para manifestar discordância e pugnar pela alteração do decidido. 
IV. Ao Supremo Tribunal de Justiça é legítimo sindicar a decisão da matéria de facto nas 
circunstâncias referidas no art.º 674.º, n.º 3, e apreciar criticamente a suficiência ou insuficiência 
da matéria de facto provada e não provada em conexão com a matéria de direito aplicável, nos 
termos do art.º 682.º, n.º 3, do CPC. 
V. A necessidade de ampliação da matéria de facto determina a anulação do acórdão pelo STJ e a 
remessa à Relação para novo julgamento, nos termos dos art.ºs 682.º, n.º 3 e 683.º, ambos do CPC. 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 6 de Abril de 2021, Processo n.º 5236/17.2T8CBR.C1.S1 
I. Para determinar o regime de bens do casamento de nubentes que não tem mesma nacionalidade, 
por força do art.º 53.º do CC é aplicável a lei da sua residência habitual comum à data do casamento 
e, se esta faltar também, a lei da primeira residência conjugal. 
II. Por força do regime do art.º 54.º do CC, o regime de bens aplicável pode ser modificado, se a lei 
o permitir, nos termos do art.º 52.º do CC. 
III. Sendo aplicável à modificação do regime de bens o direito português, para sem válidas as 
alterações terão de respeitar o que dispõe o art.º 1715.º do CC, por força do princípio da 
imutabilidade do regime de bens. 
IV. Um bem adquirido na constância do casamento, submetido à lei estrangeira, e que por 
equiparação se entende ter sido sob um regime de comunhão de adquiridos, é um bem comum do 
casal, podendo fazer-se prova de que os fundos utilizados na aquisição eram próprios de um dos 
cônjuges, para o excluir da categoria de bens comuns. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 7 de Abril de 2021, Processo n.º 1558/11.4TXPRT-U  
I. O habeas corpus visa proteger o direito fundamental à liberdade individual, permitindo reagir, 
imediata e expeditamente contra a detenção ou prisão determinadas arbitrariamente, com abuso 
de poder ou por erro grosseiro, patente na aplicação do direito. 
II. Não constitui um recurso contra atos de um processo através dos quais foi ordenada ou é 
mantida a privação da liberdade do arguido, não sendo um sucedâneo dos recursos admissíveis. 
III. A execução em Portugal de uma pena privativa da liberdade decretada por tribunal de outro 
Estado membro da UE, rege-se pela lei portuguesa, sendo da exclusiva competência das nossas 
autoridades tomar as decisões necessárias, nomeadamente a respeito das condições aplicáveis à 
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libertação antecipada ou à liberdade condicional. Podendo ter em conta a legislação indicada para 
este efeito pelo Estado de emissão. 
IV. A atual prisão do Requerente é em cumprimento de pena conjunta aplicada por tribunal 
português, com a única particularidade de ter englobado penas parcelares que lhe haviam sido 
aplicadas pela justiça germânica. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 7 de Abril de 2021, Processo n.º 5635/19.5JAPRT.S1 
I - O puxar dos cabelos (provocando dores) e o empurrar da cabeça da ofendida contra a almofada 
configuram actos de violência física. Perpetrados por um adulto de 30 anos sobre uma menina – 
que com ele coabitava numa relação idêntica à de pai e filha – de apenas 11 anos de idade, 
acompanhados da ameaça de desferir um soco, são aptos a constranger a ofendida à prática do 
acto sexual pretendido pelo arguido. 
II - Condenado o arguido, pela prática de três crimes de abuso sexual de criança agravado, p. e p. 
171.º, n.º 1 e 177.º, n.º 1, al. b), ambos do CP, nas penas parcelares, por cada um dos ilícitos, de 2 
anos e 6 meses de prisão, pela prática de 9 crimes de abuso sexual de criança agravado, p. e p. 
171.º, n.º 1 e n.º 2 e 177.º, n.º 1, al. b), ambos do CP, nas penas parcelares, por cada um dos ilícitos, 
de 5 anos de prisão, pela prática de um crime de violação agravado, p. e p. pelos arts. 164.º, n.º 2, 
al. a) e 177.º, n.º 7, ambos do CP, na pena parcelar de 7 anos de prisão e pela prática de 1 crime de 
coacção, p. e p. pelo art. 154.º, n.º 1, do CP, na pena parcelar de 1 ano de prisão, uma pena única 
de 12 anos de prisão, aplicada em cúmulo jurídico dessas penas parcelares, situada no primeiro 
terço da pena abstractamente aplicável, mostra-se justa e adequada, não merecendo qualquer 
censura. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 7 de Abril de 2021, Processo n.º 586/15.5TDLSB.S1 
I - Correm em férias judiciais os prazos para a prática de actos processuais relativos a processos 
com arguidos sujeitos à medida de obrigação de permanência na habitação, a que alude o art. 
201.º, do CP. 
II - Tal asserção é, naturalmente, aplicável aos prazos relativos à dedução de pedidos de 
indemnização civil (como, naturalmente, para o oferecimento das respectivas respostas), sob pena 
de, assim se não entendendo, ficar comprometida a celeridade dos processos relativos a arguidos 
privados de liberdade. 
III - Nada obsta a que, antes de declarada aberta a audiência – maxime, no despacho que recebe a 
acusação ou a pronúncia e designa dia para julgamento – o juiz titular dos autos, presidente do 
colectivo que irá proceder ao julgamento, determine a realização do relatório social. 
IV - O crime de peculato consuma-se com a inversão do título da posse. Para a determinação da 
consumação do crime não releva a localização da pessoa, singular ou colectiva, beneficiária da coisa 
objecto de peculato; o que releva é a prática de actos demonstrativos da referida inversão do título 
da posse. 
V - Ao MP compete exercer a acção penal orientada pelo princípio da legalidade (arts. 219.º, n.º 1, 
da CRP e 3.º, n.º 1, al. c) do Estatuto do Ministério Público – Lei n.º 47/86, de 15-10), possuindo 
legitimidade para promover o processo penal, nos termos do art. 48º, do CPP. 
VI - O MP adquire notícia do crime por conhecimento próprio, por intermédio dos órgãos de polícia 
criminal ou mediante denúncia – art. 241.º, do CPP – sendo que qualquer pessoa que tiver notícia 
de um crime pode denunciá-lo ao Ministério Público, a outra autoridade judiciária ou aos órgãos 
de polícia criminal – art. 244.º do mesmo diploma. 
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VII - Não colocando em causa que a Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça 
(CAAJ) possa – e deva – participar ao MP a ocorrência de factos susceptíveis de integrarem a prática 
de um crime (maxime, de um crime de peculato), não existe disposição legal que atribua a essa 
entidade o monopólio dessa denúncia. 
VIII - Tão-pouco resulta de qualquer normativo legal que a ocorrência de factos susceptíveis de 
integrarem a prática de um crime de peculato por banda de um administrador judicial tenha que 
ser previamente comunicada à CAAJ, para que, de seguida, esta faça a subsequente participação 
ao Ministério Público, sob pena de ilegitimidade do Ministério Público, por inexistência de uma 
condição objectiva de procedibilidade 
IX - Declarada aberta a audiência, é ao “tribunal” - conjunto dos juízes togados nos tribunais de 
composição plural - e não a um dos seus juízes, ainda que presidente do mesmo, que compete 
conhecer e decidir “das nulidades e de quaisquer outras questões prévias ou incidentais suscetíveis 
de obstar à apreciação do mérito da causa…” – art. 338.º, n.º 1, do CPP. 
X - Actualmente, a lei não faz depender a leitura em audiência das declarações prestadas pelo 
arguido em sede de 1.º interrogatório judicial, de solicitação sua, posto que observado o dever de 
informação a que alude o art. 141.º, n.º 4, al. b) do CPP. Tão-pouco se exige a verificação de 
quaisquer contradições ou discrepâncias entre essas declarações e as prestadas em audiência. 
XI - Como, aliás, não exige o cumprimento de qualquer contraditório nessa fase: o arguido, assistido 
por defensor e perante autoridade judiciária, é informado de que as declarações que prestar em 
primeiro interrogatório poderão ser utilizadas no processo. É esse o momento em que ele pode 
licitamente condicionar a relevância processual das suas declarações: optando pelo silêncio (que 
nunca o poderá prejudicar) ou por prestá-las, aceitando a sua utilização futura no processo (ainda 
assim, sem eficácia confessória, antes sujeitas à livre apreciação da prova). 
XII - Seguindo esta segunda alternativa, constando tais declarações no elenco das provas indicadas 
pelo Ministério Público na sua acusação, carece de sentido a exigência de prévio contraditório em 
audiência de julgamento sobre a reprodução dessas declarações. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 14 de Abril de 2021, Processo n.º 1/20.2JAPTMS.S1 
I - O crime de homicídio constitui objecto de manifesta reprovação geral e gera um compreensível 
sentimento de insegurança, sendo certo que a frequência com que vem ocorrendo eleva as 
necessidades de prevenção geral. 
II - Mostra-se justa e adequada uma pena de 5 anos e 8 meses de prisão, aplicada pela prática de 
um crime de homicídio, na forma tentada, p.p. pelos arts.  22.º, n.ºs. 1 e 2, al. b), 23.º, n.º 1, 26.º e 
131.º, todos do CP, a arguido sem antecedentes criminais, que agiu com dolo eventual, sendo 
elevado o grau de ilicitude dos factos e significativa a gravidade das consequências da infracção. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 14 de Abril de 2021, Processo n.º 143/19.7PEPDL.L1 
I - No tráfico, as condutas gravemente ilícitas elegeram-se em razão da perigosidade abstrata para 
o bem ou bens jurídicos protegidos com a incriminação. 
II - O direito penal da UE estabeleceu a necessidade de uma moldura penal agravada quando “a 
infração envolva drogas que causam maiores danos à saúde”. Nestas situações a conduta deve ser 
sancionável “com pena máxima de prisão com uma duração de, no mínimo, entre cinco e dez anos” 
– art. 4.º, n.º 2, al. b), da Decisão-Quadro 2004/757/JAI. 
III - Interpretação normativa que coloque no mesmo patamar todos os estupefacientes, desrespeita 
não só o regime interno como o direito europeu e convencional universal nesta matéria. 
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IV - O traço marcante do privilegiamento do tráfico de estupefacientes advém da 
consideravelmente diminuída da ilicitude da conduta típica. 
V - O legislador fornece, exemplificativamente, alguns indicadores de que podem apontar para a 
diminuição considerável da ilicitude - os meios utilizados; a modalidade da ação; as circunstâncias 
da ação; a qualidade das plantas, substâncias ou preparações; e a quantidade dos estupefacientes 
-, conferindo à jurisprudência a tarefa de acrescentar outros indicadores. 
VI - De entre as circunstâncias que obstam à “desqualificação” do tráfico contam-se as 
circunstâncias que agravam a punição previstas no art. 24.º, do DL n.º 15/93. 
VII - Assim, a verificação em cada caso de uma circunstância agravante obsta a que possa ter-se por 
consideravelmente diminuída a ilicitude da mesma atividade. 
VIII - As vendas de heroína efetuadas pelo arguido a menos de 50 metros do estabelecimento de 
ensino frequentado por crianças dos 6 aos 12 anos de idade, visíveis no receio do local onde efetuou 
as transações, exclui que possa ter-se por consideravelmente diminuída a ilicitude do tráfico assim 
exercido. 
IX - Na confeção da pena concreta o juiz não pode considerar circunstâncias que fazem parte do 
tipo de crime –art. 71.º, n.º 2, do CP. Nisto se traduzindo a proibição da dupla valoração das mesmas 
circunstâncias. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 15 de Abril de 2021, Processo n.º 204/19.2PAMDL-A.S1 
I - O art. 31.º, n.º 1, da CRP, figura o direito à providência de habeas corpus como direito 
fundamental contra o abuso de poder por virtude de prisão ou detenção ilegais. 
II - Visando reagir contra tal abuso de poder, o habeas corpus constitui, não um recurso, mas uma 
providência extraordinária com natureza de acção autónoma com fim cautelar, destinada a pôr um 
fim expedito a situações de ilegalidade grosseira, ostensiva e fora de toda a dúvida de privação da 
liberdade e, não, de toda e qualquer ilegalidade, essa sim, objecto de recurso ordinário ou 
extraordinário. 
III - Concretizando-se o abuso de poder em prisão ilegal, há-de a ilegalidade resultar – art. 222.º, 
n.º 2, do CPP – ou de a prisão ter sido efectuada por entidade incompetente – al. a) –, ou de ser 
motivada por facto por que a lei a não permite – al. b) – ou de se manter para além dos prazos 
fixados pela lei ou por decisão judicial - al. c). 
IV - E há-de a privação de liberdade manter-se no momento em que providência é apreciada. 
V - Podendo o fundamento da al. b) do n.º 2 do art. 222.º do CPP abranger uma multiplicidade de 
situações – v. g., a não punibilidade dos factos imputados; a prescrição do procedimento ou da 
pena; a amnistia da infracção ou o perdão da pena; a inimputabilidade do agente; a falta de trânsito 
da decisão condenatória; a inadmissibilidade legal de prisão preventiva –, estão, porém, excluídos 
da sua previsão (alegadas) nulidades ou irregularidades cometidas na condução do processo ou na 
prolação de decisões e (alegados) erros de indiciação ou de qualificação jurídica, apenas sindicáveis 
através de recursos, de requerimentos e em incidentes próprios, deduzidos no tempo e na sede 
apropriada. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 29 de Abril de 2021, Processo n.º 684/17.0T8ABT.E1.S1 
I. O artigo 662.º do CPC confere à Relação o poder – rectius: o poder-dever – de reapreciar e, por 
conseguinte, de alterar o teor, eliminar ou aditar pontos à decisão sobre a matéria de facto, 
independentemente da iniciativa das partes. 
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II. Para o pedido de ampliação do objecto do recurso tem legitimidade exclusiva a parte vencedora 
quando, apesar de a decisão lhe ser favorável, não tenham sido acolhidos todos ou alguns dos 
fundamentos de facto ou de direito que tenha invocado (cfr. artigo 636.º, n.º 1, do CPC). 
III. A cessação da união de facto não justifica que um dos sujeitos se apodere em exclusivo daquilo 
que foi adquirido com o esforço e para o proveito comum, devendo considerar-se a aplicação da 
disciplina do enriquecimento sem causa. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 29 de Abril de 2021, Processo n.º 4661/16.0T8VIS-R.C1.S1 
I. Enquanto nos processos de jurisdição contenciosa há um conflito de interesses entre as partes 
que ao tribunal compete dirimir de acordo com os critérios estabelecidos no direito substantivo, 
nos processos de jurisdição voluntária há, diversamente, um interesse fundamental tutelado pelo 
direito que ao juiz cumpre regular nos termos mais convenientes e oportunos. 
II. Da apontada natureza dos processos de jurisdição voluntária decorre um particular regime 
processual por modo a que o tribunal avoque a defesa do interesse que a lei lhe confia: 
simplificação processual, inquisitório, não sujeição a critérios de legalidade estrita (devendo antes 
adoptar-se em cada caso a solução mais conveniente e oportuna) e a não definitividade das 
resoluções (que sempre podem ser alteradas em função das circunstâncias). 
III. A esse particular regime geral acrescem as especificidades processuais estabelecidas para o 
processo tutelar cível: o ‘superior interesse da criança’ como critério decisório primordial, a audição 
da criança, a conjugação e harmonização de decisões, o respeito pelo contraditório relativamente 
à informação e provas e a possibilidade de decisões provisórias ou de alterar provisoriamente 
decisões já adoptadas. 
IV. Quer o art.º 12º da Convenção sobre os Direitos da Criança quer o art.º 6º da Convenção 
Europeia sobre o Exercício dos Direitos da Criança estatuem que o tribunal deve, antes de tomar a 
decisão e na medida da sua capacidade de discernimento, consultar a criança, dando-lhe 
oportunidade de expressar, livremente e se necessário em privado, o seu ponto de vista sobre os 
assuntos com ela relacionados, para ser tido em consideração. 
V. O art.º 5º do RGPTC consagra duas modalidades de audição da criança: uma, enquanto 
procedimento para realização do direito de audição (nºs 1 a 5); outra, enquanto procedimento de 
recolha antecipada da prova por declarações da criança (nºs 6 e 7). 
VI. Consultar a criança, se necessário em privado, significa, desde logo, ouvi-la sem a presença dos 
pais e dos seus advogados, mas também, e sobretudo se tal for solicitado, que o que foi transmitido 
ao tribunal não seja retransmitido aos seus pais. 
VII. Nos casos de exercício do direito de audição não é invocável o exercício do contraditório dado 
que o campo de aplicação deste se limita às declarações que são prestadas enquanto meio de 
prova. 
VIII. No processo tutelar cível o ‘superior interesse da criança’ é o critério primordial de decisão. 
IX. Trata-se de um conceito indeterminado a preencher de acordo com as circunstâncias de cada 
caso, e que se concretiza na potenciação da efectividade do exercício dos direitos primordiais da 
criança através de uma abordagem abrangente do concreto quadro circunstancial relativamente 
ao qual tem lugar a intervenção do tribunal. Numa palavra: no confronto das várias posições 
defendidas ou adoptáveis deve dar-se preferência e prevalência àquela que melhor garanta o 
exercício dos direitos da criança, mostrando-se a mais conveniente e oportuna para o efeito. 
X. Esse critério primordial implica a necessidade de conjugação e harmonização das decisões, 
resultando do quadro legal estabelecidos a atribuição ao juiz de um amplo poder de, para cabal 
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promoção do ‘superior interesse da criança’, ao longo do desenrolar do processo e seus incidentes, 
em qualquer momento e em qualquer procedimento, decretar decisões provisórias, quer 
inovatórias quer modificativas de regimes já decididos, que conforme as concretas circunstâncias 
do caso se forem mostrando convenientes e oportunas. 
XI. Estando incluídos nesses poderes o de, constatando no decurso do incidente de incumprimento 
que os termos da execução do regime de visitas fixado estavam a interferir no bem-estar das 
crianças e para obviar a essa interferência, nesse mesmo incidente alterar provisoriamente o 
regime de visitas já estabelecido no processo principal. 
XII. Os poderes do STJ relativamente às decisões proferidas em processos de jurisdição voluntária 
estão limitados, pelo nº 2 do art.º 988º do CPC, ao controlo de legalidade estrita – no caso saber se 
é admissível alterar provisoriamente o regime fixado em incidente de incumprimento e se a decisão 
proferida respeita o critério decisório legalmente estabelecido –, estando deles excluída a 
apreciação do seu conteúdo dessas decisões no que concerne à utilização de citérios de 
conveniência ou oportunidade. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 4 de Maio de 2021, Processo n.º 3777/18.3T8FNC.L1.S1 
I - O erro de julgamento não se traduz em excesso ou omissão de pronúncia, ambiguidades ou 
contradições, que impliquem a nulidade do acórdão, mas pode ser tomado em consideração em 
sede de apreciação de mérito.   
II - Como escreveu o Prof. A. Reis, in Código de Processo Civil Anotado, Vol. V, Coimbra Editora, 
1981, pp. 144-146, “Uma coisa é tomar em consideração determinado facto, outra conhecer de 
questão de facto de que não podia tomar conhecimento; o facto material é um elemento para a 
solução da questão, mas não é a própria questão”. 
III - Depois do divórcio, cada cônjuge deve prover à sua subsistência, conforme art. 2016º, n.º 1, do 
CC, mas caso haja um ex-cônjuge necessitado de alimentos a eles tem direito e, ao outro ex-cônjuge 
assiste o dever de os prestar, ponderadas as possibilidades nos termos gerais regulados nos arts. 
2003º a 2014º do CC, com as especificidades relativas ao montante previstas no art. 2016º-A, 
aditado pela Lei 61/2008, de 31 de outubro. 
IV - O art. 2009 do CC estabelece a ordem de preferência dos vinculados à prestação de alimentos, 
sendo que, em primeira linha, estão obrigados o cônjuge ou ex-cônjuge e, só na falta ou 
impossibilidade deste, se seguem os descendentes. 
Assim que, não faz qualquer sentido a alegação do recorrente de que parte das necessidades 
económicas da requerente estão a ser satisfeitas pelo filho do casal, convivente com a requerente. 
V - Na prestação de alimentos a ex-cônjuge deve ser tomado em conta o facto de a requerente 
sempre ter cuidado casa e dos dois filhos, desde meados da década de 1980 e, sempre ter ajudado 
o requerido em tudo o que este lhe pedia, sem nunca ter sido remunerada por tais préstimos. Trata-
se de colaboração prestada e contributiva para a economia do casal. 
VI - Na atribuição de pensão de alimentos, quem a requer deve fazer prova que dela carece para 
fazer face às exigências de uma vivência no dia a dia com a dignidade socialmente aceitável. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 5 de Maio de 2021, Processo n.º 53/20.5GHCTB.C1.S1 
I - Não se apurando o valor da coisa furtada, tem de considerar-se, para o efeito previsto no n.º 4 
do art. 204.º do CP, que esse valor é diminuto. 
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Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 5 de Maio de 2021, Processo n.º 201/11.6IDPRT.P1-B.S1 
I -   Nos acórdãos em cotejo (recorrido e fundamento – este último, o acórdão do Tribunal da 
Relação do Porto, 2.ª Secção Criminal, Processo n.º 9287/13.8TBVNG.P2, prolatado em 11-04-2019) 
pode-se com evidência aquilatar que há uma situação homóloga, fática e jurídica: versam sobre 
idêntico tipo de realidade e é a mesma a questão-de-direito. Contudo, a solução de direito não foi 
coincidente. 
II - Em ambos os casos, o arguido era sócio-gerente de uma sociedade anónima “que se dedicava à 
construção de prédios para venda; compra e venda de imóveis; compra, venda e revenda dos 
adquiridos para esse fim; arrendamento e trespasse de imóveis de e para a sociedade; constituição 
e comercialização de loteamentos”. Em representação dessa sociedade, o arguido deu destino 
diverso a um imóvel adquirido, anteriormente para revenda (com a consequente isenção de 
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis), nele construindo imóveis, não 
declarando o novo destino dado ao prédio e não pagando o IMT devido, por ter ocorrido a 
caducidade da isenção da qual tinha beneficiado aquando da aquisição do prédio, assim como não 
solicitando, no prazo de 30 (trinta) dias a contar desde essa data, a liquidação do Imposto Municipal 
sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. Agindo assim, causaram uma diminuição no montante 
devido em sede de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, 
consequentemente obtendo vantagem patrimonial para as sociedades de que eram 
(respetivamente) gerentes administradores. Sabiam bem não ter direito a esses ganhos. 
III - O acórdão recorrido, aplicando o art. 103, n.º 1, al. b), do RGIT considerou que os arguidos com 
a sua conduta preencheram os elementos objetivo e subjetivo do crime referido, crime de fraude 
fiscal, p. e p. pelo art. 103, n.º 1 al. b), do RGIT uma vez que, tendo ocorrido a caducidade da isenção, 
dado que o prédio foi adquirido para revenda, e foi destinado à construção, o arguido não solicitou 
a liquidação do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. O que levou a que 
não fosse liquidado o tributo devido por aquela aquisição, por via do que a sociedade não pagou o 
IMT devido nesse valor total, obtendo assim uma vantagem patrimonial a que não tinha direito. 
Relevando, portanto, a ocultação de facto – o terem dado destino diverso ao terreno adquirido 
para a revenda – por omissão, que deveria ter sido declarado à Administração Tributária. Em 
conclusão, para este Acórdão mostra-se preenchido o tipo em causa. 
IV - O acórdão fundamento decidira diversamente: considerou que o sujeito passivo que obteve a 
isenção do pagamento de IMT (relativamente à aquisição de imóveis para revenda), que caduca por 
efeito do decurso do prazo de três anos, não tem qualquer dever legal especial de informar a 
administração fiscal do decurso de tal prazo e da caducidade (ope legis) da sua isenção. A si 
incumbiria, somente, solicitar a sua liquidação no prazo de 30 dias contado do termo do referido 
prazo. E não significando o seu silêncio (a ausência de solicitação da liquidação) qualquer ocultação 
de factos que devam ser revelados à administração tributária. Donde resulta que não preencheria 
tal comportamento o tipo objetivo do crime de fraude fiscal, previsto e punido pelo art. 103, n.º1, 
al. b), do RGIT. 
V - Em conclusão: os acórdãos recorrido e fundamento foram proferidos no domínio da mesma 
norma – o art. 103, n.º 1, al. b), do RGIT, com situações fácticas idênticas e, contudo, resultaram 
em soluções hermenêuticas não apenas diferentes, mas até antagónicas, sendo, pois, de dar por 
verificada a oposição de julgados em relação à questão de direito em causa, e assim determinar o 
prosseguimento do processo – art. 441, n.º 1, in fine, do CPP. 
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Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 5 de Maio de 2021, Processo n.º 64/19.3T9EVR.S1.E1.S1 
I -    A sentença ou acórdão devem ser esgotantes e autossuficientes, no sentido de conhecer da 
totalidade das pretensões e de conter todos os elementos indispensáveis à compreensão do juízo 
decisório. 
II -  Omissão de pronúncia significa ausência de conhecimento ou de decisão do tribunal sobre 
matérias que a lei impõe que o juiz resolva. 
III - Ocorre quando o tribunal deixa de apreciar e julgar questões de facto e/ou de direito que lhe 
foram submetidas pelos sujeitos processuais ou que deve conhecer oficiosamente, entendendo-se 
por questões os problemas concretos e não argumentos mais ou menos hipotéticos, opinativos ou 
doutrinários. 
IV - Não é recorrível perante o STJ acórdão da Relação que, confirmando a condenação decretada 
em 1.ª instância, aplica pena não superior a 5 anos de prisão. 
V - Irrecorribilidade que é extensiva a todas as questões relativas à atividade decisória, sejam elas 
de constitucionalidade, substantivas ou processuais, referentes à matéria de facto ou à aplicação 
do direito. 
VI - Na fixação do quantum da pena única a aplicar ao concurso de crimes, essencial é o grau da 
gravidade dos factos e as tendências da personalidade que o arguido neles revela. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 6 de Maio de 2021, Processo n.º 793/19.1S7LSB.S1 
I - O regime de atenuação especial da pena para jovens delinquentes não constitui um “efeito 
automático” resultante da juventude do arguido, mas uma consequência, a ponderar caso a caso, 
em função dos crimes cometidos, do modo e tempo como foram cometidos, do comportamento 
do arguido anterior e posterior ao crime, e de todos os elementos que possam ser colhidos do caso 
concreto e que permitam concluir que a reinserção social do delinquente será facilitada se for 
condenado numa pena menor. 
II - Atendendo ao comportamento anterior e posterior à prática dos crimes, não se apresentam 
evidências seguras que permitam que o julgador possa fazer um prognóstico favorável ao arguido 
quanto a uma maior facilidade de ressocialização se lhe for aplicado o regime especial referido. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 12 de Maio de 2021, Processo n.º 427/18.1JACBR.C1.S1 
I -    O STJ tem vindo a decidir, de forma uniforme, pela inaplicabilidade da figura do trato sucessivo 
aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. 
II - Como se refere no Ac. STJ de 27/11/2019, Proc. 1257/18.6SFLSB.L1.S1, “cada agressão singular, 
repetida sucessivamente, indiferentemente do tempo que entre elas medeia, preenchendo todos 
os elementos do mesmo tipo (objetivo e subjetivo), constitui um crime autónomo, estabelecendo 
entre si uma relação de concurso real ou efetivo crimes e como tal deve ser punida”. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 13 de Maio de 2021, Processo n.º 2481/17.4T8BRR.L1.S1 
I – No âmbito dos processos especiais de promoção e protecção, a intervenção do Supremo Tribunal 
de Justiça limita-se à apreciação das decisões tomadas de acordo com a legalidade estrita, pelo que 
pode verificar o respeito pelos pressupostos, processuais e substantivos, do poder de escolher a 
medida mais conveniente aos interesses a tutelar, bem como o respeito do fim com que tais 
poderes foram atribuídos, mas não a conveniência ou a oportunidade da escolha. 
II - A norma do artº 1978º nº1 al.d) CCiv (ex vi  artº 38º-A LPPCJP) não exige uma verificação de 
culpa, de vontade consciente ou de imprevisão censurável, por parte dos progenitores, mas antes 
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uma simples situação de impreparação, de falta de aptidão, de inexistência de possibilidade de 
simbolizar conscientemente a necessidade de criação de vínculos cuidadores. 
III – Ainda que se considere que o “comprometimento sério dos vínculos afectivos próprios da 
filiação”, referido no corpo do artº 1978º nº1 CCiv, é o verdadeiro requisito da confiança com vista 
a futura adopção, apenas indiciado ou presumido pelas previsões das diversas alíneas citadas do 
normativo, tais vínculos afectivos não se constituem como uma abstracção, isto é, não constituem 
vínculos de pertença tout court, mas de cuidado e responsabilização, com recíproca identificação, 
vínculos esses que podem nascer fora do sangue ou da família natural ou biológica – sendo todavia 
necessário que uma recíproca vinculação subjectiva nasça e se torne para todos consciente. 
IV – Se à data do acordo inicial de acolhimento, os 5 menores estavam em situação de perigo, sem 
condições dignas de habitação (partilhando com diversos adultos todos os seus espaços), não 
integrados em estabelecimento de infância, as principais refeições tomadas na cantina social, 
apresentavam problemas notórios de higiene e atraso no desenvolvimento e na linguagem, o 
progenitor estava alheado dos filhos e do seu cuidado, e se, passados mais de 3 anos de 
acolhimento residencial, a situação profissional, habitacional e familiar do agregado parental não 
tinha registado quaisquer progressos, continuando os progenitores a pugnar pela 
institucionalização dos menores, pode dizer-se que “os pais, por acção ou omissão, puseram em 
perigo grave a segurança, a saúde, a formação, a educação e o desenvolvimento dos menores” – 
artº 1978º nº1 al.d) CCiv. 
V – Dos normativos dos artºs 10º nº2 e 84º nºs 1 e 2 LPPCJP não emerge uma regra imperativa que 
abarque a audição de menores de idade inferior 12 anos – a necessidade da sua audição deve ser 
casuisticamente apreciada em face de considerações relativas à sua maturidade, com ponderação 
ainda de outras circunstâncias do caso e do superior interesse da criança. 
VI – Se os menores se encontram institucionalizados há mais de 3 anos (perto de 4 anos), inexistindo 
alternativa à institucionalização, mostra-se sobre o mais premente que se encontre uma solução 
que defina o seu futuro e evite o prolongamento da situação de acolhimento institucional, a qual 
passa pela confiança dos menores com vista à sua futura (e eventual) adopção. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 20 de Maio de 2021, Processo n.º 22/18.5PFALM.L1.S1 
I - Sabendo que o Tribunal da Relação de Lisboa negou provimento a todos os recursos então 
apresentados, tendo mantido sem qualquer alteração a matéria de facto constante do acórdão de 
1.ª instância, e tendo mantido inalterada a qualificação jurídica e as penas aplicadas a cada arguido, 
chegamos à conclusão, por força do disposto no art. 432.º, n.º n.º 1, al. b) e 400.º, n.º 1, al. f), ambos 
do CPP, que só é admitido o recurso quanto ao crime de homicídio qualificado em que os arguidos 
recorrentes foram condenados numa pena de prisão de 13 anos e 3 meses , 14 anos e 13 anos e 
quanto às penas únicas aplicadas de 13 anos de prisão, 16 anos de prisão e 14 anos de prisão. 
II - Todas as questões relativas aos crimes singulares e eventuais nulidades do acórdão recorrido 
exclusivamente conexionadas com os crimes pelos quais os arguidos foram condenados em pena 
de prisão inferiores a 8 anos (com exceção do crime de homicídio) não poderão ser apreciadas; as 
nulidades deveriam ter sido invocadas perante Tribunal da Relação de Lisboa, nos termos do art. 
615.º, n.º 4, do CPC, ex vi art. 4.º, do CPP, e no prazo estabelecido no art. 105.º, n.º 1, do CPP. 
III - Ainda que o recurso interposto para este STJ (nos termos do art. 410.º, n.º 1, do CPP) possa “ter 
por fundamento quaisquer questões de que pudesse conhecer a decisão recorrida”, certo é que a 
apreciação das imputações genéricas ou conclusivas apenas podem ser conhecidas por este STJ 
quando serviram de fundamento para uma nova decisão, nomeadamente uma nova qualificação 
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jurídica dos factos, distinta da anteriormente prolatada em 1.ª instância; não havendo qualquer 
alteração nem da matéria de facto nem da qualificação jurídica dos factos, tudo o relativo à matéria 
de facto provada ficou sedimentado com a prolação do acórdão do Tribunal da Relação. 
IV - A alegação da existência de factos conclusivos no âmbito da matéria de facto é distinta da 
alegação de nulidade do acórdão recorrido por omissão de pronúncia quanto à matéria de facto 
impugnada, nomeadamente, quando esta foi impugnada por ser integrada, segundo o recorrente, 
por factos conclusivos. 
V - Não tendo sido apreciados os recursos apresentados quanto às alegações relativas à matéria de 
facto o acórdão recorrido é nulo por omissão de pronúncia, nos termos do art. 379.º, n.º 1, al. c), 
do CPP. 
VI - Tendo sido requerida a audiência em recurso interposto para o Tribunal da Relação não só o 
recorrente não tem que pedir necessariamente a renovação da prova para que se possa considerar 
que deva ser realizada a audiência, uma vez que a audiência pode apenas ser requerida para 
debater certos pontos da motivação de recurso; sendo requerida a audiência, o direito a um 
processo equitativo determina a necessidade da sua realização para apreciação das questões de 
facto e de direito alegadas pelos recorrentese a total falta de justificação para a sua não realização 
constituiu uma violação do art. 6.º, da CEDH. 
VII - Nos termos do art. 419.º, n.º 3, al. c), do CPP, o recurso apenas pode ser julgado em conferência 
quando não tenha sido requerida a realização da audiência e não seja necessário proceder à 
renovação de prova nos termos do art. 430.º, do CPP; ou seja, apenas pode ser decidido em 
conferência se cumulativamente não tiver sido requerida a realização da audiência e se não for 
necessário proceder a renovação de prova. 
VIII - Não tendo sido rejeitado o recurso nos termos do art. 420.º, do CPP, os autos deviam ter sido 
conclusos ao presidente da seção para marcação da audiência (art. 421.º, n.º 1, do CPP), devendo 
ser convocado, entre outros, o defensor (art. 421.º, n.º 2, do CPP); seguir-se-ia a audiência nos 
termos do art. 423.º, do CPP (com a composição do tribunal em audiência nos termos do art. 430.º, 
do CPP), e a deliberação nos termos do art. 424.º, do CPP, e 365.º, e ss, do CPP ex vi art. 424.º, n.º 
2, do CPP. 
IX - Se por um lado o tribunal não pode negar a pretensão do recorrente quanto ao pedido de 
realização de audiência e se, por outro lado, requerida a audiência a composição do tribunal deve 
ser a referida, a não realização daquela audiência não só constitui uma negação de um pedido do 
recorrente, como a deliberação de um recurso sem que tivesse sido cumprida a composição do 
tribunal que deveria ter ocorrido e sem que tivesse sido convocado o defensor. 
X - Tendo sido requerida a realização de audiência, e sem que a lei preveja qualquer hipótese ou 
possibilidade de não admissibilidade desta quando requerida nos termos do art. 411.º, n.º 5, 2.ª 
parte, do CPP, então necessariamente a composição do Tribunal a decidir deverá ser a imposta pelo 
disposto no art 429.º, n.º 1, do CPP; acresce que se tivesse sido convocada a audiência teria havido 
intervenção do defensor que assim não ocorreu. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 27 de Maio de 2021, Processo n.º 2389/15.8T8PRT-
D.P1.S1 
I. Por ideal que seja a prevalência da família [cfr. artigo 4.º, al. h), da LPCJP], o essencial é sempre o 
interesse superior da criança ou do jovem [cfr. artigo 4.º, al. a), da LPCJP], devendo a medida a 
aplicar ser a necessária e a adequada a salvaguardar a criança ou o jovem do perigo em que se 
encontra no momento da aplicação da medida [cfr. artigo 4.º, al. e), da LPCJP]. 
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II. Para se aferir da existência ou do não comprometimento sério dos “vínculos afectivos próprios 
da filiação” para os efeitos do n.º 1 do artigo 1978.º do CC não basta ver se existe uma ligação 
afectiva entre o(s) progenitor(es) e a criança; é preciso ver se ela se concretiza em gestos, actos ou 
atitudes que revelem de que o(s) progenitor(es) têm(tem) não só a preocupação como também a 
aptidão para assumir plenamente o papel que, por natureza, lhes cabe – o papel de pai(s) da 
criança. 
III. Sempre os factos demonstrem, seja o desinteresse, seja a falta de capacidade do(s) 
progenitor(es) para assumir plenamente este papel de pais da criança, é de concluir que não 
existem ou estão seriamente comprometidos, para os efeitos da norma do artigo 1978.º do CC, os 
“vínculos afectivos próprios da filiação”. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 02 de Junho de 2021, Processo n.º 3075/19.5JAPRT.P1.S1 
I -   Deve entender-se que as referências à matéria de facto em sede de fundamentação no presente 
contexto judicatório são meramente instrumentais relativamente à questão de direito, única que 
se pode aqui sindicar. Elas não constituem qualquer reapreciação de matéria de facto, mas apenas 
referências, incidentais ou ilustrativas, remetendo para os juízos que o Tribunal recorrido, ou já 
mesmo a 1.ª Instância, foram elaborando sobre a matéria. 
II - Como é sabido, a intervenção do STJ na concretização da medida da pena, tendo em conta o 
controle da proporcionalidade no respeitante à fixação concreta da pena, tem de ser 
necessariamente parcimoniosa. A sua intervenção no controle da proporcionalidade da pena 
aplicada não é ilimitada e que o quantum da pena se deve manter quando se revele, em geral, o 
acerto dos vários enfoques analíticos e judicatórios em questão (v.g. Ac. STJ, Proc. n.º 
14/15.6SULSB.L1.S1 - 3.ª Secção, 19-09-2019). 
III - A jurisprudência deste STJ tem reiteradamente enfatizado que, na concretização da medida da 
pena, deve partir-se de uma moldura de prevenção geral, definindo-a, depois, em função das 
exigências de prevenção especial, sem ultrapassar a culpa do arguido. 
IV - No caso concreto dos crimes que hic et nunc se podem apreciar, o homicídio consumado e o 
homicídio tentado, não parecem ser controversas as elevadas necessidades de prevenção geral, 
dada a sensibilidade social generalizada ao ataque ao bem jurídico atingido, cuja violação é 
geradora de escândalo, alarme e intranquilidade. E muito profundas. Porque as pessoas, ao 
tomarem conhecimento deste tipo de eventos, legitimamente temem pelas suas vidas, ou um 
bellum omnium contra omnes. Cf. Acórdão de 2010-09-02, proferido no Proc.º n.º 
10/08.0GAMGL.C1.S1 e Acórdãos deste STJ de 08-10-97, Proc. n.º 976/97, e de 17-12-97, Proc. n.º 
1186/97, (in Sumários de Acórdãos, n.º 14, pág. 132, e n.º s 15/16, novembro/dezembro 1997, p. 
214). 
V - A malha hermenêutica utilizada por ambas as Instâncias, que já apreciaram a questão, revelou-
se consistente com os seus pressupostos, que foram proficientemente explicitados. E não só a 
malha hermenêutica na interpretação dos factos e do direito, como a retórica da narrativa do 
Tribunal a quo, que é, além do mais, clara, compreensível e consistente. 
VI - Bem explicita o Acórdão recorrido que a emoção (vera perturbatio animi) que tomou conta do 
arguido não pode ser ponderada no sentido de atenuante. As circunstâncias agravativas 
encontram-se já devidamente tratadas e explicitadas na decisão de 1.ª Instância, retomada aliás 
nesse ponto pela Relação. Considerou-se verificada uma atuação por motivo torpe, subsumível à 
al. e) do n.º 2 do art. 132.º do CP. 
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VII - A frieza de ânimo é um outro elemento de relevo a ter em conta no modus operandi do 
Arguido. Para efeitos da agravação constante da al. b) do n.º 2 do art. 132.º do CP, é suscetível de 
revelar a especial censurabilidade ou perversidade do agente o facto de o crime ser praticado 
contra “pessoa do ou mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação 
análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação”. Tal se verifica no caso. Os matizes que o 
arguido vai emprestando à sua narrativa do desenrolar dos acontecimentos, na tentativa de 
justificar os atos praticados, deixam perceber uma atitude desculpabilizante do mesmo, que não 
valida a conclusão de que interiorizou o desvalor das suas ações e respetivas consequências, antes 
o alegado arrependimento se revela meramente formal. 
VIII - Conforme o disposto no art. 77, n.º 2, do CP, a moldura penal do cúmulo jurídico tem, no caso, 
o limite máximo de 25 anos de prisão e o mínimo de 19 anos de prisão. Em cúmulo jurídico, foi o 
recorrente condenado na pena única de 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de prisão. O que 
significa que foi condenado um pouco acima da que seria a pena abstratamente média para o caso 
(22 anos), mas, numa pena não desproporcional ou desadequada aos factos e à personalidade do 
agente. 
IX - No atinente à medida da pena única, como se sabe, os critérios que vigoram são os do art. 77.º, 
do CP, relevando precisamente a ponderação conjunta dos factos e a personalidade do agente. Cf. 
Acórdão deste Supremo Tribunal de 17-10-2019, no Proc.º n.º 671/15.3PDCSC-C.L1.S1. O presente 
ilícito globalmente considerado é grave, e englobando homicídio consumado e homicídio tentado, 
assim como posse de arma proibida, e violência doméstica, o que é um quadro de elevada 
gravidade.  
X - A pena imposta pelo Acórdão recorrido afigura-se justa e equilibrada, encontrando-se, assim, 
plenamente concorde com os critérios definidos pelo art. 77, n.ºs 1 e 2, do CP. Consequentemente, 
decidiu-se assim negar provimento ao recurso, no atinente às penas pelo crime de homicídio 
qualificado agravado, na forma tentada e pelo crime de homicídio qualificado agravado, assim 
como no tocante à pena única, em cúmulo jurídico, e em rejeitar o recurso, por legalmente 
inadmissível, relativamente às demais questões suscitadas. Assim se confirmando integralmente o 
Acórdão recorrido. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 9 de Junho de 2021, Processo n.º 488/19.6SELSB.L1.S1 
I - O thema decidendum no presente recurso é, naturalmente, determinado pelos limites legais à 
cognição deste Supremo Tribunal de Justiça. Embora o recorrente, em ambas as instâncias, haja 
suscitado abundantes questões fáticas, sobretudo probatórias, elas não podem ser objeto de 
conhecimento na presente sede, pelo Supremo Tribunal de Justiça. Algumas das questões foram já 
objeto de abundante e explícita atenção do Tribunal a quo. Independentemente da qualificação 
que se dê ao princípio in dubio pro reo, a verdade é que não se verificaria nunca qualquer violação 
do mesmo. 
II - De acordo com o art. 77, n.º 2, do Código Penal.a moldura penal situa-se, no caso, entre o 
mínimo de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses (mais grave pena aplicada), e o máximo de 15 (quinze) anos 
e 6 (seis) meses, a soma de todas as penas concretamente aplicadas (cfr. art. 77 CP). 
III - Considerando, assim, as evidentes necessidades de prevenção no caso em concreto, o respetivo 
grau de culpa e de ilicitude, que são muito elevados, e todos os elementos pertinentes a ponderar, 
entende-se que a pena única não excede um quadro de razoabilidade e proporcionalidade e é 
adequada e necessária para se cumprirem as finalidades preventivas, revelando-se, pois, justa. 
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IV - Assim sendo, parece de meridiana clareza que a pena aplicada, de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses 
de prisão, se encontra na metade inferior das possibilidades punitivas legalmente previstas. O que 
é equilibrado, pois dos Autos se extrai, em ponderação conjunta, que a gravidade dos factos (agora, 
em cúmulo, considerando o “facto global” e a respetiva “culpa global”) e a personalidade do 
arguido necessitam, em prevenção especial, de uma censura expressa não laxista, de molde ainda 
a que a comunidade se não sinta ameaçada e descrente nas capacidades reconstitutivas da paz 
social do sistema jurídico. 
V - Decide-se assim negar provimento ao recurso, confirmando integralmente o Acórdão recorrido. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 9 de Junho de 2021, Processo n.º 1677/20.6T8PTM-
A.E1.S1 
I - A aplicação das hipóteses previstas nas als. a) e b) do art. 13.º da Convenção sobre os Aspetos 
Civis do Rapto Internacional de Crianças não pressupõe necessariamente que a criança tenha sido 
deslocada do Estado de residência habitual há mais de um ano. 
II - A recorrente (mãe da criança de 3 anos, que trouxe do Reino Unido para Portugal, sem oposição 
do pai, mas sem autorização das entidades tutelares britânicas) foi notificada, de modo urgente, 
para comparecer em tribunal, sem que a sua advogada (com procuração nos autos principais) 
tivesse sido notificada. Ouvida em tribunal, foi de imediato proferida sentença que determinou o 
regresso da criança ao Reino Unido. Sozinha em tribunal, não teve oportunidade de contrariar o 
alegado na petição que sustentava o pedido de regresso da criança. 
III - A eficácia e a operatividade normativa dos instrumentos jurídicos internacionais não se podem 
sobrepor, a todo e qualquer custo, aos direitos de defesa e à consideração do superior interesse da 
criança, porquanto tal interesse tem acolhimento direto entre os valores estruturantes da 
Convenção sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças, encontrando-se também 
expressamente formulado no art. 3.º da Convenção Sobre os Direitos da Criança. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 17 de Junho de 2021, Processo n.º 18901/16.2T8PRT-
A.P1.S1 
I - A liquidação das sociedades não provoca a extinção dos direitos ou obrigações de que as 
sociedades eram titulares, ou o termo das acções pendentes que os tenham por objecto, que 
continuam a ser tramitadas. 
II - A sociedade considera-se substituída nessas acções pendentes, sem necessidade de habilitação, 
pelos sócios, representados pelos liquidatários (art. 162.º do CSC) 
III - Tratando-se de acções nas quais as sociedades vieram cobrar créditos sobre terceiros, que 
continuaram apesar da extinção das sociedades, a procedência da pretensão de cobrança pode 
conduzir ao reconhecimento judicial de activos que não foram objecto de liquidação, e que, não 
sendo voluntariamente satisfeitos, podem vir a justificar a propositura de acções executivas, 
baseadas nas sentenças condenatórias. 
IV - Nessa eventualidade, embora a acção executiva seja instaurada pelos ex-sócios, o crédito cuja 
satisfação efectiva assim se pretende é o que foi reconhecido pela sentença condenatória, que é o 
título executivo, e não um crédito exigido pelos sócios per se, nos termos que lhes permitiria o art. 
164.º do CSC. 
V - Assim sendo, o prazo de prescrição aplicável é o que corresponde ao crédito objecto da acção 
declarativa (20 anos, se for o caso), não se aplicando o n.º 3 do art. 174.º do CSC, que prevê um 
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prazo de prescrição de 5 anos, contados desde o “registo da extinção da sociedade”, para os 
créditos de uma sociedade extinta exigidos contra terceiros por ex-sócios. 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 17 de Junho de 2021, Processo n.º 192/15.4PCCBR.C2.S1 
I- Como tem sido sublinhado pela jurisprudência deste STJ, o trânsito em julgado de uma 
condenação fixa uma linha de separação clara entre os crimes cometidos antes e depois da censura 
judicial, impedindo que as penas correspondentes a todos eles sejam abrangidas por uma única 
pena conjunta, não havendo, deste modo, quanto às penas sofridas em consequência da prática de 
crime posterior ao trânsito em julgado de uma outra condenação criminal, um concurso entre estas 
penas mas, antes, uma sucessão de penas. E compreende-se que assim seja pois, nesta última 
hipótese, o agente, infringindo uma advertência solene que lhe foi dirigida por uma condenação 
transitada em julgado, manifesta desconsideração pela ordem jurídico-penal. 
II- Deste modo, apenas há lugar a cúmulo jurídico no tocante aos crimes que se encontram numa 
“relação de concurso” – ou seja, se entre os factos não se interpuser o trânsito em julgado de 
qualquer decisão condenatória –, sendo de afastar deste âmbito, os casos de reincidência ou de 
sucessão de crimes – vd. os acórdãos deste STJ, de 20-03-2019, no proc. n.º. 114/14.0JACBR.S1, e 
de 13-09-2018, no proc. n.º 37/10.1GDODM.S1. 
III- Conforme dispõem os art. 77.º e 78.º, do CP, há que atender às penas concretamente aplicadas 
aos vários crimes ou seja, às penas parcelares, o que implica a decomposição de anteriores penas 
únicas fixadas, sem qualquer violação do caso julgado, já que se trata de decisões, por natureza, 
provisórias, no sentido de que o conhecimento superveniente de outros factos criminosos que 
integrem aquele cúmulo impõe a sua reformulação. 
IV- O acórdão padecerá de nulidade por omissão de pronúncia quando o tribunal deixe de 
pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar, como resulta do art. 379.º, n.º 1, al. c) e art. 
425.º, n.º 4, ambos do CPP. 
V- No caso em apreço, impunha-se ao Tribunal a quo analisar todas as penas em que o recorrente 
foi condenado nos vários processos e integrar nos blocos de condenações e respectivos cúmulos 
todas as penas passíveis de integração. O acórdão recorrido não se pronunciou sobre a integração 
no cúmulo jurídico, mais concretamente no 2.º bloco de condenações, da pena em que o recorrente 
foi condenado no proc. n.º 1105/14.6PCBRG, quando podia e devia ter assim procedido, 
incorrendo, nessa medida, em nulidade por omissão de pronúncia – vd. art. 379.º, n.º 1, al. c), do 
CPP. 
VI- Uma vez que se trata de uma nulidade por omissão de pronúncia, o Tribunal de revista – o STJ 
– não pode substituir-se ao Tribunal recorrido e suprir a nulidade, não só porque não se encontra 
narrada na matéria de facto, cabendo a selecção pertinente para a realização do cúmulo à 1ª 
instância, o que extravasa a competência deste Tribunal, mas, ainda, por uma tal substituição violar 
a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. 
VII- Para o efeito apontado, decide-se mandar baixar o processo ao Tribunal recorrido a fim de 
suprir a citada nulidade. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 293/08.5TBVLC.P2.S1 
I- A norma do art. 1817º, nº 1, do CC apenas se refere ao prazo de propositura da acção, dela não 
se podendo extrair o sentido de que a investigante pode ver limitado o reconhecimento da 
qualidade de filha aos efeitos pessoais, afastando os efeitos patrimoniais sucessórios. 
II- Se a investigante é reconhecida como filha, daí resultam inequivocamente todas as 
consequências hereditárias, ressalvados apenas os casos de indignidade, sob pena de violação do 
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princípio da indivisibilidade ou unidade do estado de filho, criando-se, no fundo, uma nova causa 
de indignidade não prevista na lei. 
III- A suppressio, para operar, exige mais do que o mero decurso do tempo e inactividade do titular 
do direito, pois constitui também uma forma de tutela da confiança do beneficiário, perante a 
inacção do titular do direito. 
IV- Nada se tendo provado sobre os motivos que levaram a autora a não propor a acção de 
investigação e faltando um comportamento seu, claro e inequívoco, susceptível de criar nos 
recorrentes a confiança de que o direito de investigação não seria exercido, o decurso do tempo e 
a inércia da autora poderão ter criado nos recorrentes a expectativa de que o direito não viria a ser 
exercido, mas não mais do que isso, não revelando abuso do direito.  
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 24 de Junho de 2021, Processo n.º 156/19.9T9STR-A.S1 
I - Nos termos do art. 613.º, n.º 1, do CPC, aplicável em processo penal por via do art.4.º do CPP, 
«Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria 
da causa». O que significa que, decidida a causa, não é possível ao tribunal que a emitiu alterar a 
decisão. 
II - Concede, porém, a lei que, excepcionalmente, possa a decisão ser alterada. O que, em processo 
civil – art. 613.º, n.º 2, do CPC – acontecerá quando se justifique rectificar erros materiais – art. 
614.º, do CPC –; reformá-la quanto a custas e multa ou, dela não cabendo recurso, corrigir erros 
manifestos na aplicação do direito ou na fixação dos factos – art. 616.º, n.ºs 1 e 2, do CPC –; e suprir 
nulidades – art. 615.º, n.ºs 1 e 2, do CPC 
III - Mais restritivo é o regime do processo penal: admitindo – aliás, por aplicação subsidiária da lei 
de processo civil –, a reforma quanto a custas e o suprimento de nulidades – mesmo se por 
referência ao elenco constante do art. 379.º, n.º 1, não inteiramente sobreponível ao do art. 615.º, 
n.º 1 ,do CPC –, arreda inapelavelmente – pelo menos, no entendimento jurisprudencial 
(claramente) dominante neste Supremo Tribunal de Justiça – a possibilidade da reforma quanto a 
erro manifesto, de direito ou de facto, e, no tocante à rectificação de erros materiais – para o que 
dispõe da norma, específica, do art. 380.º –, apenas admite eliminação do «erro, lapso, obscuridade 
ou ambiguidade» até ao ponto em que «não importe modificação essencial» do decidido. 
IV - Proferido acórdão a indeferir providência de habeas corpus, não pode ser atendido ulterior 
requerimento de arguição de inconstitucionalidade por logo ali esgotado o poder jurisdicional do 
tribunal quanto à matéria da causa e por a pretensão deduzida – no fim de contas, a reapreciação 
do pedido de habeas corpus, em ordem a, dando-se o dito por não dito, revogar o decidido –, nem 
caber no âmbito do suprimento de uma nulidade, nem se acomodar na previsão do art. 380.º, al. 
b), do CPP – e assim, desde logo por o seu, hipotético, deferimento implicar modificação essencial 
do decidido – e por não se tratar de pedido de reforma quanto a custas ou multa. 
 
Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 30 de Junho de 2021, Processo n.º 698/11.4TAFAR.E1-
A.S1 
I. O recurso extraordinário para fixação de jurisprudência, de carácter normativo, destina-se a fixar 
critérios interpretativos uniformes com a finalidade de garantir a unidade do ordenamento penal 
e, com isso, os princípios de segurança, da previsibilidade das decisões judiciais e a igualdade dos 
cidadãos perante a lei. 
II. A contradição das decisões definitivas (transitadas em julgado) tem de ser efetiva e explícita. 
III. Os julgados contraditórios têm de incidir sobre a mesma questão de direito. 
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IV. Aplicar, com sentido oposto, a mesma norma ou segmento normativo. 
V. A situações de facto idênticas. 
VI. Não pode visar a reapreciação da regularidade ou do mérito da decisão recorrida, transitada em 
julgado. Trata-se de verificar, partindo de factualidade equivalente, se a posição tomada no acórdão 
recorrido, quanto a certa questão de direito, seria a que o mesmo julgador tomaria, se tivesse que 
decidir no mesmo momento essa questão, no acórdão fundamento, e vice-versa. 
VII. O antagonismo jurisprudencial a dirimir neste caso consiste em saber se, à luz da disposto no 
art.º 125º n.º 1 al.ª a) do Cód. Penal, com o requerimento do condenado a pedir a substituição da 
pena de multa por prestação de trabalho a favor da comunidade se suspende – ou não - o decurso 
do prazo de prescrição da pena até que o pedido seja decidido. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 383/17.3GDSNT.L1-5 
- Como não é suposto que se pretenda obrigar o arguido a regressar definitivamente a Portugal, 
não é razoável e proporcional impor-lhe vindas periódicas da Suiça para reuniões com os serviços 
da DGRSP – que não se vê que tipo de plano e de acompanhamento poderão organizar – e para 
frequência dos referidos programas. 
- Há uma verdadeira impossibilidade de aplicação do regime de prova e da dita pena acessória, que 
in casu não só não satisfazem as exigências de prevenção, mas antes as prejudicam, interferindo 
com a inserção do arguido no país de residência, sem qualquer benefício para a protecção da 
ofendida, pelo que a suspensão da pena de prisão, subordinada  ao cumprimento do dever de o 
arguido proceder ao pagamento do montante indemnizatório fixado à vítima e acompanhada da 
pena acessória de proibição de contactos com a vítima, por qualquer meio, pelo período de dois 
anos, “sendo que qualquer assunto relacionado com a filha menor e/ou sobre o exercício das 
responsabilidades parentais deverá ser efectuado por escrito (correio electrónico ou mensagens 
"sms") ou por intermédio de terceira pessoa”, são bastantes para assegurar as finalidades inerentes 
às penas, razão por que o recurso merece provimento. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 1480/18.3T8LSB-A.L1-
7 
I. No processo especial de atribuição de casa de morada de família (Art. 990º do Código de Processo 
Civil), incumbe à requerente o ónus da prova da sua necessidade justificativa da atribuição da casa 
de morada de família em arrendamento (Artigos 1793º, nº1, e 342º, nº1, do Código Civil). Por sua 
vez, ao requerido compete o ónus da prova de que necessita mais da casa, enquanto facto 
impeditivo do direito da requerente (nº2 do Artigo 342º do Código Civil). 
II. A distribuição do ónus da prova acima precisada é a que mais se conforma com a acessibilidade 
que cada uma das partes tem à comprovação dos respetivos rendimentos, bem como a que mais 
induz à igualdade substancial das partes no processo. 
III. Um dos critérios materiais de decisão neste processo pode assentar na conduta pretérita de 
cada um dos cônjuges em relação ao outro, designadamente a conduta que se consubstancie na 
causa da rutura definitiva do casamento, bem como em violência doméstica, sendo tal critério 
operante quer em caso de paridade das necessidades dos ex-cônjuges quer em caso de inexistência 
de tal paridade. 
IV. Quanto à definição do valor de referência da renda, o paradigma que mais se apropria a 
situações desta índole é o Programa de Arrendamento Acessível, consagrado no Decreto-lei nº 
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68/2019, de 22.5, e na Portaria nº 176/2019, de 6.6, fixando-se nesta limites gerais de renda por 
tipologia e por concelho. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 15 de Abril de 2021, Processo n.º 215/20.5T8SRQ.L1-8 
1 - Não é de considerar inconstitucional a norma do artigo 1817º nº 1 do C.C. na parte em que, 
aplicando-se às ações de investigação de paternidade, por força do art. 1873º do C.C., prevê um 
prazo de dez anos para a propositura da ação, contado da maioridade ou emancipação do 
investigante. 
2 - Neste sentido, os Acórdãos do Plenário do Tribunal Constitucional 401/2011 e 394/2019. 
3 - Como consta do primeiro acórdão referido, “apesar da inexistência de qualquer prazo de 
caducidade para as acções de investigação da paternidade, …, poder corresponder a um nível de 
protecção máximo do direito à identidade pessoal, isso não significa que essa tutela optimizada 
corresponda ao constitucionalmente exigido.” 
4 - No sentido contrário à imprescritibilidade também se pronunciou o Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 15 de Abril de 2021, Processo n.º 266/20.0PGLRS.L1-9 
I- Face à recente situação de calamidade por pandemia, ante a propagação da doença contagiosa 
denominada Covid-19, foi declarado o Estado de Emergência e foi estabelecido o dever geral de 
recolhimento domiciliário, comum aos Decretos 2-A/20202, 2-B/2020 e 2-C/2020, seu art.º 5º, 
competindo às forças de segurança zelar e fiscalizar o cumprimento de tal dever, nos termos do 
art.º 46º do Decreto 2-C/2020; 
II- O facto de os arguidos estarem na via pública à conversa com outros indivíduos, em situação de 
convívio social, não é umas das excepções ao dever geral de recolhimento, nem, considerada a sua 
ratio, se pode considerar uma actividade de natureza análoga às demais elencadas, não se 
verificando qualquer motivo de força maior ou qualquer necessidade impreterível que tenha 
obrigado os arguidos a tal conduta - art.º 5º, n.º 1, al. u), pelo que deverão ser condenados pela 
pratica de um crime de desobediência, tendo sido advertidos previamente em data pretérita pelas 
forças de segurança, quando se encontavam em idêntica situação na via pública; 
III- A resistência e a desobediência a ordens legítimas das autoridades competentes, quando tal 
desobediência ou resistência implique uma violação dos deveres impostos no Decreto 2-C/2020, é 
sancionada nos termos da lei penal - art.º 46º, n.º 7; 
IV- Ora, sendo legítima a ordem para os cidadãos regressarem ao seu domicílio, e tendo as forças 
de segurança cominado/advertido a prática de um crime de desobediência para os cidadãos, estes, 
quando sejam novamente fiscalizados em incumprimento de tal dever, podem e devem  as forças 
de segurança, nesse caso, proceder desde logo à sua detenção e apresentá-los em Tribunal para 
serem sujeitos a julgamento sob a forma de processo sumário; 
V- De facto as autoridades têm o poder de, legitimamente, dar ordens aos cidadãos para que 
regressem ao seu domicílio, advertindo-os de que, caso voltem a incumprir tal dever geral, 
incorrerão na prática de um crime de desobediência, motivando a sua detenção e sujeição a 
julgamento pela prática de tal crime, e a cominação da prática de um crime de desobediência não 
tem de ser renovada cada vez que o cidadão incumpre o dever de recolhimento domiciliário. Neste 
contexto, perante o teor dos Decretos do Presidente da República e das Resoluções da Assembleia 
da República de 2/4 e 17/4, não é  defensável que a violação do dever geral de recolhimento não 
tem qualquer consequência penal,  e que não comporta a prática de um crime de desobediência, 
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ficando os poderes das forças policiais a meras “sensibilizações”, “aconselhamentos” e 
“recomendações”, pois que estas têm o poder de, legitimamente, dar ordens aos cidadãos para 
que regressem ao seu domicílio, advertindo-os de que, caso voltem a incumprir tal dever geral, 
incorrerão na prática de um crime de desobediência, motivando a sua detenção e sujeição a 
julgamento pela prática de tal crime; 
VI- De outra forma o Estado estaria a prescindir da sua autoridade, deixando que à boa vontade 
dos cidadãos o cumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, pois que o seu 
incumprimento apenas poderia dar lugar a uma recomendação ou aconselhamento para regressar 
ao domicílio, o que não só enfraqueceria desmesuradamente o comando ínsito na norma como 
frustraria a contenção da pandemia, sendo certo que a responsabilidade penal do cidadão 
encontrará sempre suporte legal nos art.º 7º, da Lei 44/86, art.º 5º do Decreto do Presidente da 
República n.º 20-A/2020, de 17/4, art.º 5º da Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020, 
de 17/4, art.º 46º, n.º 7, do Decreto 2 C/20202, de 17/4, ainda que se exija a prévia cominação por 
parte das autoridades policiais, nos termos do art.º 348º, n.º 1, b), do Código Penal, (como atrás de 
referiu já) a qual, no presente caso, efectivamente até existiu. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 20 de Abril de 2021, Processo n.º 1827/19.5YRLSB -B.L1-
5 
- Após o trânsito em julgado da sentença que determinou a aplicação de pena ou medida privativa 
da liberdade, compete ao tribunal de execução das penas acompanhar e fiscalizar a respectiva 
execução e decidir da sua modificação, substituição e extinção, sem prejuízo do disposto no artigo 
371.°-A do Código de Processo Penal". 
- Não estando perante nenhuma situação de reabertura da audiência para aplicação da lei penal 
mais favorável (o regime de que a recorrente pretende beneficiar é anterior ao trânsito em julgado 
da decisão que determinou que a mesma cumprisse a pena de 36 meses de prisão), a competência 
para aquela apreciação pertence ao Tribunal de Execução de Penas. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 22 de Abril de 2021, Processo n.º 250/14.2TXLSB-E.L1-9 
I-Tendo a arguida sido pessoalmente notificada em 11.1.2021 para comparecer no E.P. de Tires a 
fim de iniciar o cumprimento da pena em regime de prisão por dias livres , em que foi condenada 
nos autos, por sentença transitada em julgado em 27.5.2015, pela prática de crimes de furto 
simples, mas de acordo com a informação do E.P., de 10.3.2021, até essa data, não se tinha 
apresentado ainda no Estabelecimento Prisional para cumprimento de prisão por dias livres, a 
conclusão é que esta não tem o estatuto de reclusa ( uma vez que se encontra em liberdade), pois 
nem sequer iniciou o cumprimento da pena em que foi condenada; 
II-O perdão no quadro dos autos (Lei de emergência da doença Covid 19) sendo uma medida 
absolutamente excecional, que tem como único objetivo retirar das prisões reclusos condenados 
que estejam a dois ou menos anos do termo da pena ou das respetivas penas. 
Logo e ao contrário do estabelecido na Lei 29/99, de 12/5, o perdão (bem como o regime especial 
de indulto, o regime extraordinário de licença de saída administrativa e a antecipação 
extraordinária da colocação em liberdade condicional), só tem como destinatários reclusos 
condenados, por decisão transitada em julgado anterior à sua entrada em vigor; 
III-Quer face ao âmbito de aplicação da lei 9/2020 de 10 de Abril (e no seu artº 2), quer pelos 
destinatários por ela visados, a competência para a sua aplicação foi atribuída aos tribunais de 
execução de penas, o que consolida a  conclusão que só o arguido/a que esteja recluso poderá 
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beneficiar de tal medida excepcional, e não, quando esteja ainda em liberdade, pese embora 
decisão anterior à entrada em vigor desta Lei já transitada em julgado que a condenou numa pena 
detentiva da sua liberdade em meio prisional. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 27 de Abril de 2021, Processo n.º 929/13.6TBSCR-D.L1-
1 
1– Face à remissão operada pelo nº5 do art. 150º do CIRE para o art. 862º do CPC, o insolvente que 
veja a sua habitação apreendida e liquidada em processo de insolvência, diferentemente do 
executado, beneficia dos dois regimes: sempre com as devidas adaptações, o do diferimento de 
desocupação, previsto nos arts. 864º e 865º do CPC e o do nº6 do art. 861º que compreende os nºs 
3 a 5 do art. 853º do CPC. 
2– No entanto, o facto de o insolvente poder beneficiar – preenchidos os respetivos requisitos – de 
ambos os regimes de proteção da habitação não lhes retira o carater autónomo e perfeitamente 
independente: o diferimento de desocupação não pressupõe a comunicação do nº6 do art. 861º e, 
havendo dificuldade de realojamento, tal não implica a aplicação do diferimento de desocupação, 
se não estiverem preenchidos os respetivos pressupostos. 
3– Uma decisão judicial deve ser interpretada de acordo com o sentido que um declaratário normal, 
colocado na posição real do declaratário - a parte ou outro tribunal - possa deduzir do seu contexto, 
sem prejuízo de se ponderarem, simultaneamente, as regras próprias da interpretação da lei, face 
à particular natureza do ato a interpretar em causa (arts. 236º a 238º e 295º do Código Civil). 
4– Uma decisão judicial imediatamente subsequente à apresentação de um pedido de deferimento 
de desocupação, que constata a impossibilidade de exercício do contraditório e subsequentemente 
autoriza os insolventes a residir no imóvel até à venda, sem prejuízo do disposto no art. 150º nº5 
do CIRE, significa, para um declaratário normal envolvido no respetivo contexto, a permanência na 
habitação sem prejuízo do que venha a ser decidido, de mérito, no requerido incidente, não 
havendo qualquer possibilidade de ser entendido como uma decisão de mérito sobre o 
deferimento de desocupação. 
5– A regra prevista no nº6 do art. 861º do CPC, transposta para a insolvência, implica que, caso se 
suscitem sérias dificuldades de realojamento do insolvente, o Administrador da Insolvência 
comunica antecipadamente, ou seja, antes da diligência de entrega efetiva, o facto à camara 
municipal e às entidades assistenciais competentes. 
6– O disposto no nº6 do art. 861º do CPC não vincula nem o tribunal, nem o exequente, nem o 
agente de execução, Administrador da Insolvência ou credores, a assegurar o efetivo realojamento 
ao executado/insolvente e seu agregado familiar, mas apenas a informar previamente as entidades 
com competência para, em caso de dificuldade de realojamento, lhe prestarem apoio, no quadro 
das suas competências legais, a fim de a diligência de entrega do imóvel poder ter lugar na data 
designada. 
7– O direito à habitação previsto no art. 65º da CRP é incumbência do Estado e não de particulares 
pelo que, sendo também a propriedade privada um direito fundamental, o equilíbrio entre estes 
dois direitos se conforma com a solução legal do nº6 do art. 861º do CPC: os que suportam o 
prejuízo pelo diferimento da desocupação concedido não têm que suportar também os custos 
inerentes ao prolongar desse diferimento até à concretização, pelo Estado, da plenitude do direito. 
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Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 4 de Maio de 2021, Processo n.º 2617/17.5T9SXL-A.L1-
5 
I - A questão do pagamento da multa criminal deve ser apreciada sob três perspectivas distintas: (i) 
pagamento voluntário da multa; (ii) pagamento coercivo da multa; e (iii) pagamento para evitar o 
cumprimento de prisão subsidiária. 
II - No pagamento voluntário, o pagamento ou o requerimento para diferimento ou prestações têm 
que ser feitos em 15 dias após a notificação para o efeito (489., n.º 2, do CPP). Passado este prazo 
sem nada ter sido requerido, extingue-se o direito de pagar voluntariamente (por inteiro ou em 
prestações). Por isso é um prazo peremptório. 
III - O pagamento coercivo tem lugar já no âmbito de um processo executivo, que até corre no juízo 
ou tribunal que as tenha proferido: o mesmo juiz mas já sob as vestes de juiz de execução. O 
executado até pode pagar a quantia exequenda por sua iniciativa, extinguindo, deste modo, a 
execução, mas, para além de ter que suportar adicionais de custas processuais, já não será na 
posição processual de condenado em processo criminal, mas de executado em processo executivo. 
IV - Finalmente, o pagamento para evitar o cumprimento da pena de prisão subsidiária visa garantir 
a natureza e fins das penas criminais, das quais a prisão é a ultima ratio. Nesta situação, o 
condenado pode, por sua iniciativa, pagar a multa (no todo ou em parte) a todo o tempo. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 4 de Maio de 2021, Processo n.º 1015/16.2TXLSB-G.L1-
5 
I - Não abona a favor do recorrente a falta de espontaneidade relativamente às consequências que 
dos seus actos criminosos resultaram para as vítimas e comunidade em geral, revelando um 
comportamento egoístico e socialmente desajustado, indiferente aos males que causou, 
circunstância que é altamente censurável. 
II – O tribunal não pode decidir apenas em suposições e verbalizações. Tem que se convencer 
fundadamente que o condenado está com vontade de se reinserir socialmente, que tem 
competências para seguir a vida segundo o Direito e importa ainda avaliar a capacidade objectiva 
de readaptação social que, in casu, não revela. 
III - Não é argumento pedir a concessão da liberdade condicional só porque o arguido diz que vai 
sair de Portugal e residir em outro País; as preocupações com a sua inserção social e a ponderação 
de que conduzirá a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer crimes, são válidas 
independentemente do País para onde for residir. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 4 de Maio de 2021, Processo n.º 255/19.7GAVFX.L1-5 
- Não questionando o recorrente que a deliberação e votação decorreu com a presença de todos 
os elementos do coletivo, encontrando-se o acórdão assinado por todos, foi respeitado o disposto 
nos nºs1 e 2, do art.372, do CPP. 
- O nº3 deste preceito, invocado pelo recorrente, estabelece que após elaboração e assinatura da 
sentença “regressado o tribunal à sala de audiência, a sentença é lida publicamente pelo presidente 
ou por outro dos juízes”, mas não prevê a obrigatoriedade de todos os elementos do coletivo 
estarem presentes nesse ato, nem há qualquer razão que o imponha, pois já estando assinada a 
decisão, está assegurada a intervenção de todos na deliberação, seguindo-se apenas leitura da 
mesma. 
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- As alegações orais ocorrem após produção da prova (art.360, nº1, CPP), as últimas declarações do 
arguido após as alegações orais (art.361, CPP) e a deliberação após o encerramento da discussão 
(art.365 e segs. do CPP). 
- Ora, no caso concreto, não tendo a alteração não substancial dos factos e o contraditório exercido 
pelo arguido em relação a essa alteração, justificado a produção de mais prova, ou seja, não tendo 
dado lugar ao retomar a discussão, não se justificava que fosse permitido ao arguido alegar de novo, 
que prestasse novas declarações, nem que existisse nova deliberação, pois o contraditório antes 
exercido, assim como a deliberação já tomada, abrangeram todo o objeto do processo, tendo sido 
essa deliberação que justificou a alteração não substancial comunicada, após o que nada ocorreu 
de relevante. 
- Tendo sido assegurados ao arguido todos os direitos de defesa, assim como o contraditório e o 
direito a um processo equitativo, é manifesto que não foram ofendidos os princípios enunciados 
no nº4, do art.20 e nos nºs1 e 5, do art.32, da CRP, nem o disposto no art.6, da Convenção Europeia 
dos Direitos Humanos. 
- As descritas condutas repetidas, controladoras e ameaçadoras da pessoa da ofendida, foram 
causadoras de sofrimento e humilhação da mesma, evidenciando comportamento através do qual 
o arguido pretendeu afirmar a sua superioridade sobre ela, comportamento este que 
historicamente é demonstrativo de desigualdade entre mulheres e homens, que a Convenção de 
Istambul de 11Maio11 visou combater e que caracteriza o crime de violência doméstica pelo que 
se conclui que praticou, pois, o crime de violência doméstica por que foi condenado (art.152, nº1 
al.b, e nº 2 al.a, do Código Penal). 
- Se o arguido e a vítima mantinham uma relação análogo às dos cônjuges, o que por si constitui 
agravante decorrente da particular vivência, gerando essa relação laços de especial estreitamento 
e de implicação mútua, que deviam ter constituído uma forte barreira ou contra-motivação ética 
inibidora da prática dos atos que conduziram à morte da vítima, o que indicia uma maior dose de 
censurabilidade e se  o arguido se muniu discretamente de uma faca com o comprimento total de 
29 cm e, de forma dissimulada, abraçou a companheira, circundando-a com o braço esquerdo, ao 
mesmo tempo que, empunhando a dita faca com a mão direita, desferiu-lhe um golpe profundo na 
região dorsal, à esquerda, onde se localizam órgãos vitais, agiu forma traiçoeira, dissimulada, 
desleal, inesperada, súbita e sorrateira, sem dar à vítima uma oportunidade de defesa, ou seja, de 
forma insidiosa como previsto na al.i, do nº 2, do citado art.132º, sendo indiscutível, pois, a especial 
censurabilidade e perversidade da conduta do recorrente, tendo praticado o crime de homicídio 
qualificado por que foi condenado. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 4 de Maio de 2021, Processo n.º 756/19.7PTLSB.L1-5 
- Nesta fase do processo não está efectivamente arredada a aplicação do princípio in dubio pro reo 
e como o Tribunal Constitucional já teve a oportunidade de afirmar no seu acórdão n.º 439/2002, 
publicado no DR II Série, de 29/11/02, pág.ª 19592, tal princípio aplica-se igualmente em sede de 
instrução; “excluí-lo da valoração da prova que subjaz à decisão de pronúncia reduz 
desproporcionada e injustificadamente as garantias de defesa”. 
- Porém, se os factos alegados no requerimento de abertura de instrução, em termos de acusação 
alternativa (mesmo que superado o problema da sua indiciação), não são de molde a assegurar, 
desde logo em abstracto, a condenação do Arguido, pois que para aquela deficiência não há convite 
ao aperfeiçoamento e o tribunal de julgamento, como acima acabámos de conferir, também não 
está em condições legais de contornar a referida ausência de alegação então tal requerimento não 
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satisfaz as exigências dos art.ºs 287.º, n.º 2, in fine e 283.º, n.º 3, do Cód. Proc. Penal, e deveria ter 
sido rejeitado. 
- É nulo o requerimento do assistente para abertura da instrução que não faça referência explícita 
ao elemento subjectivo do crime que imputa, sendo que “uma instrução que não pode legalmente 
conduzir à pronúncia do arguido é uma instrução que a lei não pode admitir, até porque seria inútil, 
e não é lícito praticar no processo actos inúteis, conforme preceitua o artigo 137.º (actualmente 
art. 130.º) do Código de Processo Civil, ex vi o artigo 4.º do Código de Processo Penal”. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 13 de Maio de 2021, Processo n.º 53/20.5T8AMD.L1-8 
I - A saída da requerente da casa de morada de família, juntamente com as duas filhas, na sequência 
da prática pela pessoa com quem vivia em união de facto, de um crime de violência doméstica na 
sua pessoa, não constituiu impedimento para que a mesma venha a solicitar e o tribunal a deferir, 
a atribuição da casa de morada de família, com a consequente transmissão do direito ao 
arrendamento à mesma. 
II-Mister é, que se verifiquem os requisitos previstos nos arts. 1105 e 1793º do Código Civil, a saber, 
que o interesse da requerente e das filhas do casal sejam superiores à do requerido/recorrente e 
que as características da fracção sejam mais adequadas à sua vivência na fracção com as filhas. 
III-Cessada a união de facto, continuando o progenitor a residir sozinho numa casa arrendada à CM 
da Amadora, com três assoalhadas, em cujo contrato ainda consta o nome da ex unida de facto e 
das filhas, as quais vivem na casa da mãe daquela, dormindo as três no mesmo quarto, deve 
entender-se que estas últimas têm maior necessidade da fracção do que o recorrente/requerido, o 
qual, embora figure como arrendatário no contrato celebrado com a CM, tem rendimentos 
semelhantes à requerente/recorrida e não comunicou à edilidade a mudança de agregado familiar, 
ocorrida há mais de três anos. 
IV-Neste caso, a transmissão do direito ao arrendamento deve ser atribuído à requerente, tanto 
mais que as menores foram confiadas à mãe e o pai nunca pagou a fixada pensão de 200 Euros. 
V-Atenta a especificidade do contrato de arrendamento, celebrado ao abrigo da Lei DL nº 166/93, 
de 7 de Maio, com as alterações sucessivas, com regras especificas de fixação da renda, não deverá 
o tribunal fixar a renda mensal, notificando para o efeito a CM da Amadora. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 13 de Maio de 2021, Processo n.º 275/20.9PASCR.L1-9 
I- O que existe de comum entre a via pública e a via equiparada a via pública é que em ambas é 
facultado o trânsito público: as primeiras a ele estão afetas, e as segundas, a ele estão abertas, pelo 
que o critério a que obedece a classificação das vias públicas ou a estas equiparadas é o da sua 
afetação ou abertura ao trânsito público, respetivamente, que não o da dominialidade do terreno 
em que estão implantadas; 
II-Um parque de estacionamento de uma média ou grande superfície comercial não se destina 
habitualmente apenas a cargas ou descargas, mas ainda ao estacionamento dos veículos de todos 
quantos ali se desloquem, ou seja, ao público em geral e não apenas a determinada categoria de 
pessoas. Por isso, não obstante possa tratar-se de um terreno de domínio privado, está aberto à 
circulação da generalidade das pessoas, tratando-se assim de via equiparada a via pública , pelo 
que comete um crime de condução em estado de embriaguez, p.p. pelo artº 292 nº 1 do C.P., quem 
conduzir um veiculo automóvel num parque de estacionamento de uma superficie comercial,  com 
uma taxa de alcool no sangue superior a 1,20gl. 
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Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 20 de Maio de 2021, Processo n.º 586/18.3T8MFR.L1-6 
1– Não há lugar à reapreciação da matéria de facto pela Relação quando o facto concreto objecto 
da impugnação ou da pretendida ampliação não seja susceptível de, face às circunstâncias próprias 
do caso em apreciação, ter relevância jurídica. 
2– O nº 1 do artº 2187º do CC consagra a tese a subjectivista na interpretação dos testamentos: o 
intérprete deve, acima de tudo, procurar a vontade real do testador. Isto porque, não sendo o 
testamento um negócio receptício, não há que proteger o interesse do declaratário nem as 
“expectativas” do chamado à sucessão. Por isso, não tem aplicação, na interpretação do 
testamento a chamada tese objectivista expressa na teoria da impressão do destinatário, 
consagrada no artº 236º nº 1 do CC. 
3– A lei exige no artº 542º nº 2, al. d) do CPC, para que ocorra litigância de má-fé neste tipo de ilícito 
processual, que o uso manifestamente reprovável que a parte faz do processo esteja ordenado à 
prossecução de qualquer uma das finalidades descritas Isto é, o comportamento tem de ser um 
comportamento finalístico: a parte instrumentaliza o processo ou os meios processuais para 
alcançar um fim, seja este o de atingir um objectivo ilegal, o impedir a descoberta da verdade, o de 
entorpecer a acção da justiça ou o de protelar o trânsito em julgado da decisão. 
 
4– A circunstância deste tribunal da Relação ter negado provimento ao recurso não significa que os 
apelantes agiram com intenção específica de protelar o trânsito em julgado da sentença: a 
improcedência do recurso não é sinónimo de falta de fundamento sério para o recurso. 
5– Para efeito da al. a) do artº 542º nº 2 do CPC, para que se possa considerar que a parte litiga de 
má-fé, não basta que a pretensão deduzida, a defesa apresentada ou o recurso interposto seja 
considerado improcedente: exige-se que seja invocada uma posição jurídica impensável, 
desrazoável, baseada numa interpretação de uma norma ou de um instituto jurídico totalmente 
contrária à opinião comum dos Doutores e da jurisprudência sedimentada. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 1 de Junho de 2021, Processo n.º 71/18.3YUSTR-M-PICRS 
I–O processo judicial é um processo de natureza pública, ressalvados apenas, os atos e termos que 
mercê de lei aplicável estão a coberto de segredo de justiça ou de confidencialidade; e que como 
tal devem ser concretamente declarados por decisão fundamentada, por se tratar de uma exceção 
à regra da publicidade do processo. 
II–A forma publica do processo está assegurada no plano jurídico internacional, parte final do n.º 1 
do art. 6.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos no n.º 2 do art. 47.º da Carta dos direitos 
fundamentais, no art. 10.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e no n.º 1 do art. 14.º 
do Pacto internacional sobre os direitos Civis e Políticos e no direito interno nomeadamente, nos 
art. 163.º n.º 1 do Código de Processo Civil, Código de Procedimento Administrativo artigos 83º a 
85º e no Código de Processo Penal artigos 87 a 90º 
II No regime legal constante da Lei 19/2012, de 08/05 ( LdC) apenas nos casos previstos no artigo 
30º e 81º há lugar à tutela da confidencialidade. 
III–A publicidade do processo na LdC está consagrada no nº 3 do artigo 33º que estabelece que 
«Qualquer pessoa, singular ou coletiva, que demonstre interesse legítimo na consulta do processo 
pode requerê-la, bem como que lhe seja fornecida, a expensas suas, cópia, extrato ou certidão do 
mesmo, salvo o disposto no artigo anterior» 
IV–A regra é pois o direito de acesso às informações processuais (não cobertas pelo sigilo) às partes 
e mandatários judiciais e àqueles “que nisso revelem um interesse atendível”. 
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V–Não há lugar à classificação de “actos processuais não confidenciais”, por decisão do juiz. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 1 de Junho de 2021, Processo n.º 465/21.7TXLSB -B.L1-
5 
- Perante uma situação de reclusão, posterior à data de entrada em vigor da lei 9/2020, mas no 
decurso da sua vigência, as razões que determinaram o legislador a criar as normas de excepção, 
mantém a sua plenitude, devendo a pena do recluso, verificados os demais requisitos, ser objecto 
de apreciação para aferir da aplicabilidade do regime de perdão. 
- Face à Lei n.º 9/2020, de 10 de Abril, embora o recorrente se mostrasse, à data da entrada em 
vigor da mesma, já definitivamente condenado em pena de prisão, não se encontrava ainda recluso 
– isto é, não estava em cumprimento de pena, o que ocorreu após a revogação da suspensão de 
execução da pena de um ano prisão que lhe havia sido aplicada e determinado o cumprimento 
efectivo da mesma, pelo que reunia as condições para aplicação do perdão aí previsto. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 1 de Junho de 2021, Processo n.º 9590/11.1TDLSB.L2-5 
   I – Nos casos de acórdão do tribunal colectivo, o suprimento de nulidade, ao abrigo do disposto 
no artigo 379.º, n.º2, al. b), do C.P.P.,  deve ser efectuado por meio de acórdão. 
II – Nos termos do artigo 283.º, n.º3, al. b), do C.P.P., a acusação, além de outros elementos, deve, 
em princípio, ser precisa relativamente a «quando» foi cometido o crime, mas  tal não significa que 
essa indicação tenha necessariamente de se reportar a uma data concreta: o  que importa é que os 
limites temporais da acção se mostrem suficientemente demarcados, adstritos a um concreto 
período de tempo, circunstância que, conjugada com a descrição dos actos integrantes da conduta, 
dos respectivos intervenientes e local onde ocorreram, permita ao arguido conhecer 
concretamente a conduta que lhe é imputada e exercer os seus direitos de defesa. 
III – O crime de recebimento indevido de vantagem previstos no artigo 372.º, n.º1, do C.P., não 
exige a verificação de um nexo causal entre a vantagem e um acto ou omissão do funcionário 
público, antecedente ou subsequente, bastando que o funcionário solicite ou aceite uma qualquer 
vantagem «no exercício das suas funções» ou «por causa delas», não sendo necessário demonstrar 
que o recebimento de vantagem ilegítima se enquadrou no âmbito de um acto ou omissão 
praticada ou a praticar, ou seja, no âmbito de uma determinada actuação funcional, bastando uma 
conexão genérica com as funções. 
IV - O valor da vantagem indevida não é elemento normativo típico, apenas funcionando como 
agravação, consoante for de valor elevado ou consideravelmente elevado. 
V - A referência no n.º3 do artigo 372.º à exclusão das “condutas socialmente adequadas e 
conformes aos usos e costumes”, consagra uma cláusula de exclusão da tipicidade, cuja verificação 
supõe um juízo casuístico que atenderá às regras da experiência comum, aos eventuais usos e 
características de cada sector de actividade e ao circunstancialismo que envolve a vantagem em si 
e a sua aceitação, o que levará à exclusão, em princípio, de condutas manifestamente inaptas a 
lesar o bem jurídico protegido. 
VI - A corrupção passiva, tanto para acto ilícito como para acto lícito, exige que a solicitação ou 
aceitação da vantagem seja “para um qualquer acto ou omissão” - contrários aos deveres do cargo, 
no caso de corrupção passiva para acto ilícito;  não contrários aos deveres do cargo, no caso de 
corrupção passiva para acto lícito -, no exercício do cargo, ou seja, utilizando as suas competências 
de funcionário, bastando que a conduta se encontre numa conexão funcional imediata com o 
desempenho do respectivo cargo, abrangendo quer as condutas que se situem na sua esfera de 
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competência específica, quer as que sejam cometidas no âmbito dos “poderes de facto” que lhe 
advêm da posição que ocupa - no âmbito “fáctico” das suas possibilidades de intervenção. 
VII - As normas constantes dos artigos 7.º e 9.º, n.ºs 1, 2 e 3, da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, 
respeitantes ao regime probatório da factualidade subjacente ä perda alargada de bens a favor do 
Estado, não enfermam de inconstitucionalidade. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 6 de Junho de 2021, Processo n.º 49/19.0JBLSB.L1-3 
O crime de coacção caracteriza-se pelo constrangimento de outrem a uma acção ou omissão ou a 
suportar uma actividade, factos que se comportam a violação da liberdade de acção ou decisão e 
não a violação da liberdade de movimentos. 
O crime de rapto configura-se como um tipo específico que, tutelando, tal como o sequestro, a 
liberdade de movimentação, no sentido de deslocação efectiva ou potencial e de auto ou hétero 
locomoção, se distingue daquele na medida em que à vitima é subtraído o poder de disposição da 
sua liberdade de movimentação por ter sido colocada sob o domínio fáctico do raptor, ao mesmo 
tempo que é transferida de um local para outro. É, portanto, um crime especial de sequestro, de 
execução vinculada, de dano e de resultado, em que o tipo subjectivo se preenche por qualquer 
forma de dolo, desde que dirigida à intenção de, no caso, submeter a vítima a extorsão. 
O crime de extorsão consuma-se quando, igualmente por meio de violência ou de ameaça de um 
mal importante, se constrange outrem à prática de uma disposição patrimonial que acarrete 
prejuízo patrimonial a alguém, com a intenção de conseguir para o extorsionário ou para terceiro 
um enriquecimento ilegítimo. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 77/21.5PLLSB.L1-5 
I – Apesar de a leitura da sentença não ter sido documentada, daí não decorre qualquer 
consequência, primeiro porque o recorrente não arguiu em tempo a respectiva nulidade e depois, 
que é o mais importante, não ficou prejudicado por tal falta de documentação, na medida em que 
a sentença escrita foi depositada no mesmo dia da leitura, iniciando-se o prazo de recurso após tal 
depósito, o que significa que o recorrente teve atempadamente conhecimento do conteúdo 
integral da sentença. 
II – É importante que o tribunal não deixe quaisquer dúvidas que indagou e se pronunciou sobre 
todos os factos relevantes para a decisão. O tribunal a quo indagou o que disse o arguido, mas não 
considerou relevante para a decisão. E com razão. Não tem relevância para os autos saber se o 
arguido saiu para visitar o irmão ou se havia mais pessoas na rua sem utilizar máscara. Importante 
para a decisão da causa é saber se o arguido tinha máscara, se tinha motivo que constituísse 
excepção legal ao dever geral de recolhimento e se foi advertido para ir para casa sob pena da 
prática de crime de desobediência, o que recusou. Assim, não tendo sido apresentada contestação 
nem constando tal matéria da acusação, o tribunal não tinha o dever de enunciar os factos 
subjacentes à versão do arguido em julgamento, por ser absolutamente irrelevante para a decisão. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 2453/18.1T9LSB.L1-5 
I– Sendo os vícios elencados no art.º 410.º, n.º 2, do CPP relativos à prova, são exclusivos da 
sentença. A decisão instrutória assenta em juízos meramente indiciários. 
II– Com esta linguagem por ambos utilizada para vincar as suas divergências, é manifesto que de 
qualquer deles tem que se esperar o tal poder de encaixe que não se exigiria de um qualquer 
cidadão que não andasse envolvido nestes confrontos inapropriados e excessivos. Ao contrário do 
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que indica o assistente, a não pronúncia do arguido não banaliza a ofensa e os ataques à honra e 
consideração. Nada disso. A repetida utilização desta linguagem é que vulgariza os termos 
utilizados, deixando de se lhes poder atribuir a gravidade que objectivamente poderiam ter, mas 
que subjectivamente deixam de o ter, ao tornar-se num modo de ataque caricatural, sem querer 
imputar nada a ninguém, sendo apenas armas de arremesso na disputa interna do clube. E, sendo 
por ambos utilizada, estando ao mesmo nível de linguagem excessiva e inapropriada, nenhum deles 
se pode sentir especialmente atingido na sua honra e consideração. Foi o campo de batalha verbal 
que escolheram. Que é socialmente censurável, mas que a denominada tribo do futebol tolera, está 
habituada e até relativiza, não procurando sequer saber se são ou não reais os factos imputados. 
III– Seria absolutamente desproporcional utilizar o ius puniendi mais grave – o direito penal – para 
sancionar comportamentos de figuras públicas, muito mediáticas, que utilizam a linguagem 
excessiva e caricatural no exercício da liberdade de expressão, e que, por isso, devem ter um poder 
de encaixe maior quando são vítimas destes ataques. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 15 de Junho de 2021, Processo n.º 505/18.7PAMTJ.L1-5 
– Da leitura conjunta dos comentários efectuados pela arguida, é indiscutível que são ofensivos da 
honra e consideração do ofendido, por adequados a colocar em causa o bom nome e consideração 
do mesmo, perante todos quantos leram os comentários [a arguida não só adjectiva o assistente 
de "sabujo", como, ainda, refere "um porco que deixou de pagar a cão e gato, que deixou de pagar 
à SS... quando tem sido sustentado por partidos e câmaras"; "chama-se FR do diário da região e é 
mais um dos que mama para só dizer o que lhe mandam. Mas agora meteu-se com uma associação 
de animais da Moita...devia lá querer meter a mulher ou a amante e não o deixaram"] e que vão 
muito além daquilo que constitui a liberdade de expressão ou direito de critica. 
– Mais se provou que a arguida agiu ciente de que a expressão "sabujo" e as restantes imputações 
que fez, relativamente ao assistente, eram adequadas a colocar em causa a sua honra e dignidade 
profissional e pessoal, o que quis, pelo que, também, se mostra preenchido o elemento subjectivo 
do crime, a título de dolo directo. 
– O que a arguida pretendeu - atentas as circunstâncias em que pratica os factos dados como 
provados, no Facebook, referindo-se expressamente ao assistente - foi denegrir a sua imagem 
pública, pôr em causa a sua reputação, o que conseguiu, sendo a sua conduta objetivamente idónea 
para tal. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 15 de Junho de 2021, Processo n.º 238/17.1PKSNT.L1-5  
– A pena conjunta tenderá a ser uma pena voltada para ajustar a sanção - dentro da moldura 
formada a partir de concretas penas singulares – à unidade relacional de ilícito e de culpa, fundada 
na conexão auctoris causa própria do concurso de crimes, tendo presentes os princípios da 
proporcionalidade, da adequação e proibição do excesso. 
– Com a Lei n.º 129/2015, de 3 de Setembro, o que o Código Penal estabelece como pena acessória 
surge, também, configurado como imposição de regras de conduta para protecção da vítima no 
âmbito da pena (de substituição) de suspensão da execução da pena de prisão. 
– O regime-regra nos casos de condenação de um agente pela prática do crime de violência 
doméstica, em pena de prisão suspensa na sua execução, será o da sua subordinação à observância 
de regras de conduta, ou ao acompanhamento de regime de prova, mas sempre se incluindo regras 
de conduta de protecção da vítima. 
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– Mesmo que não fosse no âmbito da pena acessória, sempre se impunha a subordinação da 
suspensão à observância de regras de conduta, ou ao acompanhamento de regime de prova, mas 
sempre se incluindo regras de conduta de protecção da vítima, revestidas de real eficácia, surgindo, 
no caso, a pena acessória imposta ( proibição de contacto com a vitima, com fiscalização por meios 
técnicos de controlo à distância e de proibição de uso e porte de armas) surge como um adjuvante 
da pena principal, na realização das finalidades de prevenção especial, numa lógica de prevenção 
do conflito e de prevenção/intimidação que efectivamente proteja a vítima do risco de reincidência, 
como meio indispensável/imprescindível para a proteção dos seus direitos. 
– Não resultando a condenação de um pedido de indemnização civil de demandante, mas da fixação 
oficiosa de indemnização a vítima de violência doméstica, nos termos da mencionada Lei n.º 
112/2009, de 16 de Setembro, entendemos que, da conjugação com o n.º2 do artigo 400.º do 
C.P.P., não existindo “enxerto cível”, o tribunal a quo não se encontrava limitado pelo valor do 
pedidoe, por conseguinte, poderia ter fixado uma indemnização superior ao valor da sua alçada. 
Por isso, entende-se à luz da "ratio legis" do disposto artigo 400º, nº 2, do C.P.P., que será de 
atender, apenas, à circunstância de a decisão impugnada ser desfavorável para o recorrente em 
valor superior a metade da alçada do tribunal da primeira instância – como acontece no caso em 
apreço -, em ordem a aferir da sua recorribilidade. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 15 de Junho de 2021, Processo n.º 5/19.8ZCLSB-C.L1-9  
Não é necessário a nomeação de interprete e de defensor oficioso, na circunstância e ocasião da 
realização de uma busca domiciliária emanada de um mandando judicial, à residência um suspeito 
estrangeiro que não entenda a língua portuguesa escrita e falada, uma vez que tal diligência não se 
enquadra na noção de um acto judicial nos exactos termos dos artigos  92º, n.º 2 e 64º, n.º 1, alínea 
d) , 176º, 177º e 251 nº 1 a)  do Código de Processo Penal que implique a nomeação de interprete 
e de um defensor oficioso, tanto mais que na altura, o agora arguido, não detinha tal estatuto, 
sendo meramente um “suspeito”. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 16 de Junho de 2021, Processo n.º 5/13.1JBLSB.L1-3  
Tendo em conta que os combatentes do EVDaesh matam e torturam vítimas de forma 
indiscriminada, com um completo desprezo pela vida humana, tendo-o feito durante anos nas 
guerras civis que se desenrolaram no …. e na …., mas também na actualidade, quer de forma 
organizada, como em ….. (…..) e na ….., quer de forma isolada, através de células/indivíduos/lone 
wolfs, em diversos pontos da Europa (sobretudo, …., … e ….), não pode, o sistema jurídico-penal 
dar outra resposta que não seja um inequívoco sinal de segurança e de reposição de confiança nas 
normas jurídicas violadas, todas elas estruturantes da nossa vida em sociedade. 
Na determinação da medida concreta da pena importa não perder de vista que o comportamento 
dos arguidos, ao apoiar um grupo terrorista, mas sem ao mesmo pertencer, possui, ainda assim, 
uma gravidade e danosidade mais reduzida do que o comportamento de quem se torna 
efetivamente seu membro, integrando e participando sistematicamente nas suas atividades, 
eventualmente praticando algum dos mencionados “crimes-fins”, revelando um maior grau de 
comprometimento com o projeto terrorista prosseguido pelo grupo. 
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Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 17 de Junho de 2021, Processo n.º 1131/18.6PCSNT.L1-
9 
1.Como se pode ler no acórdão da RP de 24 de Maio de 1995, CJ XX tomo 3º, 262, …”  o crime de 
abuso de confiança é um crime de realização intencionada comportando já a valoração objectiva 
de um fim ou de uma intenção do agente – intenção de apropriação de coisa alheia. II . Continuando 
a coisa em poder do agente, não tendo por ele sido alienada nem consumida, a simples negativa 
de restituição não significa necessariamente apropriação ilegítima. 
2. Não ficou provada a sua intenção de apropriação com inversão do título, tanto mais que o aluguer 
foi de coisa móvel sujeita a registo, não sendo possível a inversão do título sem alteração do registo. 
3. Como pode ler-se no acórdão do STJ de 10 de Janeiro de 1985, BMJ 343, 173, citado pelo insigne 
Conselheiro Dr. Maia Gonçalves, in Código Penal Anotado, 13ª edição, Almedina, 1999, o abuso de 
confiança do uso, actividade não punida face ao Código de 1886, continua a não ser punida pelo 
novo Código Penal. 
 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fb6b16ff7f9caa538025871300
33151c?OpenDocument   
1.O cumprimento da injunção imposta no processo, determinou o arquivamento dos autos, e a 
impossibilidade de o mesmo ser reaberto nos termos, e para os efeitos do disposto no artº 282º, 
nº 3 do CPP; 
2.Como pode ler-se na nota 4 ao artigo 282º do CPP, o arquivamento é definitivo, não podendo ser 
reaberto em caso algum, precludindo em homenagem ao princípio do ne bis in idem, a reabertura 
do processo. In Código do Processo Penal Comentado, nota da autoria do Exmo Conselheiro Maia 
Costa; 
3. Tendo sido deduzida acusação contra o arguido pelos mesmos factos que constavam do processo 
em que foi imposto o cumprimento da injunção, e, após, determinado o arquivamento dos autos, 
o arguido deve ser absolvido por aplicação do princípio do “ne bis in idem”. 
 
Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 394/21.4T8AMD.L1-
7 
I- A circunstância de a criança ter pouco mais de um ano não obsta ao estabelecimento de um 
regime provisório de exercício das responsabilidades parentais que compreenda um sistema de 
residência alternada. 
II- Porém, e porque as crianças desta idade ainda não compreendem os conceitos de “ontem”, 
“hoje” e “amanhã”, a alternância da residência deve, sempre que possível adaptar-se a tal 
circunstância. 
III- Tal adaptação passa por estabelecer períodos de alternância inferiores a uma semana. 
IV- Residindo ambos os progenitores em localidades próximas e próximas do infantário da criança, 
aquele equilíbrio pode obter-se mediante um esquema de alternância do tipo 2-2-3, em que a 
criança fica com um dos progenitores na 2ª e 3ª feiras, com o outro às 4ªs e 5ªs, e o fim-de-semana 
(de 6ª a 2ª feira) com o primeiro, invertendo-se a situação na semana subsequente. 
V- A circunstância de a criança sofrer de alergias graves e poder necessitar de tomar medicação de 
emergência não obsta ao estabelecimento daquele regime de residência alternada, posto que não 
sendo nenhum dos progenitores profissional de saúde, nem tendo especiais qualificações neste 
domínio, e tendo a Mãe aprendido a ministrar aquele medicamento, também o Pai poderá adquirir 
iguais competências. 
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Tribunal da Relação de Lisboa, Acórdão de 28 de Junho de 2021, Processo n.º 836/14.5PASNT-B.L1-
9 
I– O perdão previsto no art.º 2.º, n.ºs 1, 2, 4 e 7 da Lei n.º 9/2020 é aplicável apenas a reclusos, ou 
seja, a condenados por decisão transitada em julgado em data anterior à entrada em vigor dessa 
lei, o seja, até 10/04/2020 - artºs 7º nº 2 e 11º, que se encontrem em cumprimento da pena de 
prisão à data da sua entrada em vigor (11/04/2020), dele não beneficiando condenados por decisão 
transitada em julgado que ainda não se encontrem em cumprimento de pena à data da entrada em 
vigor desta lei e não a condenados por decisão transitada até àquela data mas que ainda não se 
encontrem a cumprir a pena à data da entrada em vigor da lei; 
II– Nestes termos a lei supra referida exclui os condenados, por decisão transitada, em pena de 
prisão, que ainda não tenham iniciado o seu cumprimento, ou seja, não tenham ainda ingressado 
em estabelecimento prisional, uma vez que aquela visa evitar a disseminação do virus SARS –COV 
2 na população prisional, ou seja em meio prisional; 
III– É entendimento uniforme que “as leis de amnistia (num sentido amplo, aqui incluindo as leis 
que consagram perdões de penas), como providências de excepção, devem ser aplicadas nos seus 
precisos termos, sem extensões nem restrições que nelas não venham expressas, não sendo 
admitidas na determinação do seu sentido a interpretação extensiva, restritiva ou analógica, mas 
apenas uma interpretação declarativa. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 12 de Abril de 2021, Processo n.º 402/13.2TVPRT.P1 
I – A validade do pacto de não concorrência, previsto no artigo 136 do Código do Trabalho – pacto 
que só faz sentido que vigore após a cessação do vínculo laboral e não na sua pendência – impõe a 
estipulação de uma compensação ao trabalhador no próprio pacto, que há de ser escrito, 
compensação essa que tem de estar determinada ou, pelo menos, ser determinável. 
II – A obrigação de não concorrência do trespassante do estabelecimento tem como finalidade a 
consolidação do estabelecimento na esfera do adquirente, mas não pode impedir o direito à livre 
escolha da profissão ou o direito ao trabalho do alienante. 
III – A cláusula penal, mesmo quando se mostra ter natureza compulsória, pode/deve ser reduzida 
pelo tribunal, se a sanção nela prevista se revelar manifestamente excessiva. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 8061/17.7T8STB.P1 
I - A sonegação de bens prevista no artigo 2096º do Código Civil trata-se de um fenómeno de 
ocultação de bens, que pressupõe um facto negativo (omissão de declaração) cumulado com um 
facto positivo (o dever de declarar por parte do omitente), exigindo-se ainda que essa ocultação 
seja dolosa. 
II - A disciplina do artigo 2096º do Código Civil, com as sanções neste previstas, pode ser aplicada 
quer a ocultação tenha lugar existindo processo de inventário quer não. 
III - Não havendo processo de inventário, terá de recorrer-se ao processo comum de declaração. 
IV - A sonegação de bens pode ocorrer em momento anterior ao óbito, designadamente quando, 
através da movimentação de contas bancárias do falecido, se teve o objetivo de se subtrair valores 
existentes nestas contas à futura massa hereditária. 
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Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 14 de Abril de 2021, Processo n.º 102/16.1TRPRT.P1 
I - Segundo o disposto no n.º 1 do art.º 373º do C. Penal, “o funcionário que por si, ou por interposta 
pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, 
vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para a prática de um qualquer ato 
ou omissão contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, 
é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos.”. 
II - O preceito prevê a chamada corrupção passiva própria ou corrupção passiva para ato ilícito que, 
como a própria designação deixa transparecer, é marcada pelo caráter ilícito da conduta do 
funcionário. 
III - “Se o ato ou omissão não forem contrários aos deveres do cargo e a vantagem não lhe for 
devida, o agente é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos”, caso em que se fala de corrupção 
passiva imprópria ou corrupção passiva para ato lícito. 
III - A lei penal portuguesa constrói, pois, dois tipos legais de corrupção autónomos. 
IV - A corrupção é um crime de «participação necessária» (bilateral ou de encontro), em que o 
preenchimento do respetivo tipo legal exige sempre — quer para a consumação quer para a simples 
tentativa — a intervenção cumulativa do corruptor e do funcionário corrupto, o que conduz a que 
a oferta de suborno não aceite pelo funcionário não seja punida como corrupção ou tentativa de 
corrupção (ativa), mas antes como «instigação à corrupção». 
V - A criminalização da corrupção é exigida pela proteção dos valores indispensáveis à realização 
livre da pessoa, elevando-se à categoria de bem jurídico-penal a própria esfera da autoridade 
pública, tutelando a autonomia intencional do Estado enquanto momento imprescindível na 
preservação de quaisquer expectativas de convivência social. 
VI - O bem jurídico protegido com a incriminação é a autonomia intencional do Estado e o núcleo 
da corrupção reside, justamente, na manipulação ou violação dessa autonomia. 
VII - Estando o Estado (entendido num sentido amplo, incluindo o poder político, judicial, executivo 
e administrativo), incumbido da prossecução de interesses considerados essenciais ao bem-estar 
das pessoas, a sua realização mostra-se ameaçada se aqueles que estão adstritos de os fazer 
prosseguir ― os funcionários, na sua aceção ampla que resulta do artigo 386.º ― derem primazia 
a interesses particulares seus, ao invés de privilegiar o interesse público pautando a sua conduta 
por critérios de legalidade, imparcialidade, objetividade e independência. 
VIII - Trata-se de crimes de dano e não de perigo. 
IX - Ao transacionar com o cargo, o empregado público corrupto coloca os poderes funcionais ao 
serviço dos seus interesses privados, o que equivale a dizer que, abusando da posição que ocupa, 
se «sub-roga» ou «substitui» ao Estado, invadindo a respetiva esfera de atividade. 
X - Na corrupção, o núcleo do ilícito reside no “mercadejar” com a função ou nesse perigo, o que 
acaba por modelar o tipo legal, quer na corrupção passiva, quer na corrupção ativa, podendo 
mesmo dizer que é no “mercadejar” com a função que se esgota o ilícito. 
XI - A corrupção passiva própria prevista no n.º 1 do artigo 373.º, é, de um prisma material, um tipo 
agravado ou qualificado em que se “lhe acrescenta a natureza ilícita da atividade visada pelo 
suborno”. 
XII - Desde que foi tipificado o recebimento indevido de vantagem ― o que ocorreu em 2001, pela 
Lei n.º 118/2001, de 28 de novembro, embora estivesse integrado no artigo 373.º, n.º 2 ― o delito 
base dos crimes de corrupção consta do artigo 372.º, justamente o crime de recebimento indevido 
de vantagem, pelo que este é um crime de dano, em que a atuação do funcionário não se limita a 
colocar em perigo a autonomia intencional do Estado como efetivamente a viola e lesa. 
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XIII - Trata-se de um crime de mera atividade, que se esgotando no mercadejar da função. 
XIV - A atividade proibida concretiza-se no mero solicitar ou aceitar o suborno, isto é, na 
manifestação (expressa ou tácita) de vontade do funcionário em ser corrompido, consumando-se 
o delito no momento em que essa solicitação ou aceitação chega ao conhecimento do destinatário, 
“ainda que este não «compreenda» o seu sentido”, bastando que, “atento o respetivo teor, ela se 
apresente compreensível por um terceiro, segundo os parâmetros da adequação social”. 
XV - Na corrupção ativa, estamos perante um crime de dano quando o corruptor “dá” o suborno; e 
perante um crime de perigo quando “promete” o suborno. 
XVI - Na promessa de suborno, a consumação do crime de corrupção ativa não depende do efetivo 
recebimento da vantagem ou do suborno, não sendo sequer necessário que o corruptor tenha a 
intenção de efetivamente cumprir a promessa e entregar o suborno ou a peita ao funcionário. 
XVII - A consumação do crime, tal como na corrupção passiva, não está dependente da prática, pelo 
funcionário, de qualquer ato ou omissão contrária aos seus deveres funcionais, sendo irrelevante 
até, para este efeito, que nunca sequer tenha tido a intenção de o praticar ou omitir. 
XVIII - A corrupção não é um crime de comparticipação necessária; e é um crime de execução 
instantânea. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 14 de Abril de 2021, Processo n.º 6928/17.1T9VNG.P1 
I – As elevadas exigências de prevenção geral fixadas na pesada sinistralidade rodoviária nacional 
com um elevado número anual de vítimas mortais, constituindo um pungente problema normativo, 
social e económico do país, que associada à culpa exclusiva do arguido na causalidade do sinistro, 
não poderia determinar a escolha da pena de multa, a qual não cumpre as referidas exigências, 
ficando aquém do ponto comunitariamente suportável da tutela do bem vida humana. 
II – A opção pela pena de multa justifica-se em situações distintas, com culpa contida: 
concretamente, quando ocorrem atenuantes especiais; ou nos casos em que se apura concurso de 
culpas, com culpa menor do arguido na densidade causal sobre a produção do sinistro. 
III – O conceito de culpa como elemento do crime não coincide com a categoria da culpa como 
parâmetro da medida da pena. 
IV – A importância da culpa não se esgota na fixação do limite máximo de ponderação da pena 
concreta prevista no nº 2 do art.40 do CP. Antes, os parâmetros da culpa tem incidência mais 
interventiva, em diversas operações de mensuração das penas; na opção da pena de substituição 
aquando da suspensão do regime de execução da pena de prisão; nos casos de atenuação especial 
da pena, e na pena única nos cúmulos jurídicos. 
V – Na decisão da medida da pena, a lei convoca expressamente juízos de culpa para além do 
momento da prática do facto, interessando a conduta anterior, o homem do presente, com as suas 
mudanças de atitude e a prognose futura. 
VI – Para a fixação do limite máximo de ponderação cfr.art.40º nº 2 do CP, a culpa afere a conduta 
anterior ao facto e deslocando-se para jusante, assimila e desempenha um efeito integrador e 
atualista das atitudes posteriores, assumindo uma importância superior ao momento que se 
cristalizou na prática do facto típico. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 15 de Abril de 2021, Processo n.º 17294/18.8T8PRT-A.P1 
I - No âmbito da propriedade dos bens comuns do casal, também chamada comunhão de mão 
comum ou propriedade coletiva, não assiste aos contitulares o direito a uma quota ideal sobre cada 
um dos bens integrados na comunhão, mas sim o direito a uma fração ideal sobre o conjunto do 
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património comum, como é o direito à meação do património do casal, apenas concretizável pela 
partilha. 
II - Na compropriedade, o consorte é titular de uma quota ideal que recai especificamente sobre o 
bem indiviso, assistindo-lhe o direito de exigir a divisão da coisa comum, nos termos dos artigos 
1403º, 1412º e 1413º do Código Civil. 
III - O património comum do casal assim persiste até à partilha de bens; não se converte num regime 
de compropriedade ou semelhante. 
IV - Havendo uma dívida da responsabilidade de ambos os ex-cônjuges (executados), relacionada 
com o património comum do casal, cada um deles não responde apenas na medida de 50% da 
mesma, mas, solidariamente com o outro, pela sua totalidade, sem prejuízo do potencial acerto de 
contas entre eles. 
V - Pela habilitação (por procedimento simplificado de habilitação, por escritura pública ou por 
incidente processual) faz-se a prova de quem são os sucessores do autor da herança, de que não 
há quem lhes prefira na sucessão ou quem concorra com eles. Ficam dotados de um instrumento 
jurídico que os legitima na prática de atos sobre o património da herança, permitindo também 
preparar a partilha. 
VI - Enquanto a herança permanece indivisa, os herdeiros, que não têm qualquer direito próprio a 
qualquer dos bens que a integram, exercem em conjunto o direito inerente àquele património 
autónomo. 
VII - Se os herdeiros habilitados vendem um imóvel (fração autónoma) da herança indivisa, o 
produto da venda passa a integrar, em sua substituição, o património hereditário a partilhar que 
não se confunde com o património individual dos herdeiros. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 26 de Abril de 2021, Processo n.º 12397/20.1T8PRT.P1  
I – A Constituição não admite a redução do conceito de família à união conjugal baseada no 
casamento, isto é, à família “matrimonializada”; constitucionalmente, o casal nascido da união de 
facto juridicamente protegida também é família; 
II – O Juízo de Família e Menores, face à previsão da alínea g) do nº1 do art. 122º da LOSJ, é o 
materialmente competente para a preparação e julgamento de uma acção em que é pedido o 
reconhecimento da existência de união de facto. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 26 de Abril de 2021, Processo n.º 903/18.6T8PNF-A.P1  
  I - Os prazos processuais podem ser progressivos ou regressivos, sendo estes os de contagem 
inversa, com materialização no nº2, do art. 423º (“os documentos podem ser apresentados até 20 
dias antes da data em que se realize a audiência final”) e no nº2 do art. 598º, do CPC, (“O rol de 
testemunhas pode ser alterado ou aditado até 20 dias antes da data em que se realize a audiência 
final”). 
II - A regra geral de contagem de um prazo processual é a da continuidade, consagrada no art. 138º, 
do CPC, suspendendo-se, no entanto, durante as férias judiciais (v. nº1). 
III - E terminando um prazo progressivo em dia em que os tribunais estejam encerrados, transfere-
se para o primeiro dia útil seguinte (v. nº2, do referido artigo), regime não aplicável aos prazos 
regressivos, por a disposição que os consagra constituir norma específica, a impor a observância de 
concreta anterioridade, que não pode, por isso, deixar de ser observada. 
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Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 28 de Abril de 2021, Processo n.º 205/20.8JAPRT.P1 
I – Conquanto a reabertura da audiência seja apenas admissível para a produção de prova 
suplementar e que do nº 1 do artigo 358º do CPP decorra que a alteração não substancial a 
comunicar deverá ter-se verificado no decurso da audiência, nada obsta a que, constatada a 
necessidade de efetuar um tal tipo de comunicação apenas na fase de deliberação do tribunal, 
possa ser determinada a reabertura da audiência para proceder a uma tal comunicação, assim se 
retrocedendo à fase da discussão, ainda que restrita a um tal aspecto, bem como aos que com ele 
eventualmente se mostrarem conexos. 
II - Sendo da competência do tribunal coletivo deliberar no sentido de determinar as comunicações 
de alteração não substancial dos factos, e actos subsequentes daí decorrentes, essa deliberação, 
cuja comunicação meramente incumbiria ao Juiz Presidente, teria necessariamente de ter lugar em 
sede de audiência, que deveria ter sido retomada para o efeito. 
III - Os despachos proferidos, nesse âmbito, singularmente pelo Juiz Presidente, são nulos, por 
violação da competência do tribunal coletivo, nulidade essa que é insanável e de conhecimento 
oficioso. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 28 de Abril de 2021, Processo n.º 358/15.7PCLSB.P1 
I – Comete o crime de Branqueamento p. e p. pelo nº 2 do art.º 368º-A do CP, na redação dada pela 
Lei n.º 59/2007, de 04-09, quem “converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de 
conversão ou transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, direta ou indiretamente”. 
II – Além dos elementos objectivos é necessário ainda que o agente tenha actuado com o fim de 
dissimular a origem ilícita dos valores patrimoniais obtidos ou de evitar que o autor ou participante 
dessas infrações fosse criminalmente perseguido ou submetido a uma reação criminal, pelo que, 
além do elemento subjetivo típico correspondente ao conhecimento e vontade de converter, 
transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência de vantagens, 
ilicitamente obtidas por si ou por terceiro, direta ou indiretamente, necessária será ainda a 
existência fáctica concreta de um elemento subjetivo típico adicional, incongruente com o tipo 
objetivo acima descrito, qual seja o de o autor ter agido com a intenção de dissimular a origem 
ilícita das vantagens concretamente obtidas. 
III – Nos casos em que o autor do crime de branqueamento é também o do facto precedente, a sua 
atuação deverá documentar-se com uma especial perigosidade, que sirva para qualificar o 
comportamento branqueador, de molde a que o mesmo vá, em termos de desvalor jurídico-penal, 
mais além do que os comportamentos considerados normalmente abrangidos pela punição do 
facto precedente. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 28 de Abril de 2021, Processo n.º 1132/18.4PBMTS.P1 
 I – O crime de ofensa à integridade física supõe a produção de um resultado que é a ofensa do 
corpo ou da saúde de outra pessoa e que tem de ser imputado à conduta ou à omissão do agente, 
de acordo com as regras gerais de apuramento da causalidade. 
II – Conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência das Relações, as lesões insignificantes 
estarão excluídas do referido tipo legal, tendo em conta que os tipos penais não são neutros mas 
antes exprimem já, e de uma forma global, um sentido social de desvalor. 
III – Se alguém coloca as mãos nos ombros de outrem, empurrando essa pessoa para trás, mas não 
lhe provocando quaisquer dores, tal empurrão não pode deixar de considerar-se insignificante do 
ponto de vista da afetação da integridade física, enquanto bem jurídico aqui tutelado. 
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Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 12 de Maio de 2021, Processo n.º 751/19.6PEGDM.P1 
I – A prática de um ato exibicionista perante pessoa que nele não consente e com ele se sente 
importunada é, só por si, de acordo com o legislador, um ato violador da liberdade sexual dessa 
pessoa, ou da sua autodeterminação sexual, se se tratar de um menor de catorze anos. 
II – A esse tipo de atos não se seguem normalmente outros mais gravemente violadores da 
liberdade e autodeterminação sexuais e nem por isso deixou o legislador de conferir a tais atos 
relevo criminal. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 12 de Maio de 2021, Processo n.º 11715/17.4T9PRT.P1 
I - Tendo o assistente apresentado denúncia pelo crime de difamação, de natureza particular, e o 
Ministério Público, ao encerrar o inquérito e decidir o arquivamento dos autos, ter omitido o 
cumprimento integral do artigo 285º do Código de Processo Penal, incorreu em nulidade insanável 
de falta de promoção do processo quanto a tal ilícito criminal. 
II – Tal omissão determina a invalidade do acto e despacho de arquivamento, o que afecta todos os 
actos subsequentes que assim devem ser anulados. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 12 de Maio de 2021, Processo n.º 130/10.0SJPRT.P1 
I - É manifesto que após a reforma do Código Penal de 1995 a revogação da suspensão da pena pelo 
cometimento de um novo crime no período da suspensão, passou a depender de um pressuposto 
material, traduzido na revelação de que as finalidades que estavam na base da suspensão não 
puderam, nem podem mais, ser alcançadas. O acento tónico passou a estar colocado, não no 
cometimento de crime durante o período da suspensão da prisão e na correspondente condenação 
em pena de prisão, mas no facto de o cometimento do segundo crime e respetiva condenação 
revelarem a inadequação da suspensão para prosseguir as finalidades da punição. 
II - Com o segmento final do art.º 56º, n.º 1, b), do Cód. Penal, a revogação, ope legis, da suspensão 
como efeito automático da prática de um novo crime no período dessa suspensão está posta de 
lado e delimitada aos casos em que esse facto imponha a conclusão de que se frustrou o juízo de 
prognose que havia fundamentado a suspensão, a ponderar, ainda e de novo, à luz dos fins das 
penas – tal como deve suceder com o incumprimento, em geral, de obrigações ou deveres impostos 
ao condenado como condições da suspensão da execução da pena de prisão –, suscitando-se a 
apreciação judicial sobre a personalidade e condições de vida do arguido, a sua conduta anterior e 
posterior ao crime e o circunstancialismo que envolveu o cometimento pelo mesmo do(s) novo(s) 
crime(s), à luz dos fins das penas e, ainda, dos critérios consagrados no art.º 50.º, n.º 1, do Cód. 
Penal. 
III - Os princípios da proporcionalidade e da necessidade da pena cobrem todo o processo aplicativo 
e subsistem até à extinção da sanção imposta. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 12 de Maio de 2021, Processo n.º 1771/18.3T9PRT.P1 
I - Para aplicação da sanção acessória de proibição de exercício de função são dois os pressupostos 
exigidos, um de natureza formal e outro, de natureza material. 
O primeiro diz respeito à condenação numa determinada pena: 3 anos de prisão; o segundo 
relaciona-se com a conexão do crime praticado com as funções exercidas, ou por o crime ter sido 
cometido com flagrante e grave abuso da função ou com manifesta e grave violação dos deveres 
que lhe são inerentes (alínea a), ou por o crime praticado, apesar de cometido fora da função, 
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revelar indignidade no exercício do cargo, ou implicar a perda da confiança necessária ao exercício 
da função (alíneas b) e c). 
II - A perda de vantagens, tal como está estabelecida no art. 110º do Código Penal, abrange os 
designados “efeitos patrimoniais” do crime. Neste conceito estão incluídas quer as vantagens 
obtidas “com o crime”, numa visão tradicional de “fruto”, quer aquelas que são obtidas “pela 
prática do crime”, ou seja, tudo aquilo que possa ser considerado preço ou recompensa de carácter 
económico que alguém entrega a outrem para que cometa um ilícito penal. 
Demonstrado aquele incremento na esfera patrimonial do arguido declara-se a perda a favor do 
Estado daquela quantia de € 4.604,33, quantia que se condena a pagar. 
A aplicação do mecanismo de “perda alargada” de bens, previsto na Lei nº 5/2002, de 11-01, 
assenta na verificação dos seguintes requisitos: 
a) Condenação pela prática de um crime do catálogo (art. 1º da Lei nº 5/2002, de 11-01). 
b) Património do condenado. 
c) Incongruente com o seu rendimento lícito. 
Uma vez verificados os pressupostos atrás elencados (condenação por crime de catálogo, 
património, incongruente com o rendimento lícito), o legislador presume, para efeitos de confisco, 
que a diferença entre o valor do património detectado e aquele que seria congruente com o 
rendimento lícito do arguido provém de actividade criminosa. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 12 de Maio de 2021, Processo n.º 3577/19.3T8VFR.P1 
I - O legislador no referido sistema de pontos procurou um regime adequado ao princípio da 
proporcionalidade e adequação à gravidade da infracção, sendo a subtracção de pontos efectuada 
em termos proporcionais à gravidade da infracção cometida, pelo que, tal não ofende o princípio 
da igualdade. O recorrente apresenta situações em que uma das infracções é uma contra-
ordenação e quer compara-las com a situação dos autos em que estamos perante duas 
condenações de natureza criminal, pelo que, tratando-se de situações diversas e de gravidade 
diversa, não são comparáveis, nem a divergência de consequências viola o referido princípio da 
igualdade. 
II - O direito de conduzir viaturas automóveis em vias públicas não é um direito inato e absoluto, e 
por isso, carece de regulamentação e só pode ser exercido por quem se encontra habilitado para o 
efeito. Trata-se de uma actividade que pode tornar-se perigosa para a segurança dos restantes 
utentes das estradas e por esse motivo, tem de ser sujeita a um, permanente e justificado, controlo 
das condições da sua manutenção. 
III - A conservação do título de condução fica, pois, sujeita à adopção de um correcto 
comportamento rodoviário. A ANSR é a entidade competente para a emissão das licenças que 
habilitam ao exercício da condução e também para a fiscalização de que as condições para esse 
exercício se mantêm inalteradas. 
IV -Verificando-se a perda de pontos o Presidente da ANSR actua sem qualquer discricionariedade 
na emissão da declaração de cassação, uma vez que tal perda operada em consequência das 
condenações sofridas, sinaliza o condutor em causa como detentor de um grau de perigosidade tal 
que o impede de continuar a exercer o direito a conduzir. Não se trata de perder um direito 
adquirido, porque tal direito nunca foi absoluto e incondicional, estando sujeito a condições e a 
controlo perpétuo. 
Assim, não se verifica a violação do citado art. 30 nº4 da CRP. 
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V - Relativamente à violação do princípio do ne bis in idem também não se verifica com a declaração 
de cassação do título de condução. O que determina a cassação é a consequência da perda de 
pontos que emerge automaticamente das condenações sofridas pelo infractor e essa declaração 
não é, em si mesma, uma outra condenação. Não se trata de uma nova condenação pelos mesmos 
factos, mas do efeito do preenchimento de condições negativas, que assinalam o condutor em 
causa como perigoso para o exercício da condução. Não ocorre, pelo exposto, a violação do art.29 
nº5 da CRP, nem se vislumbra que o sistema instituído no art. 148 do CE viole qualquer preceito ou 
princípio com consagração constitucional. 
VI - A perda de pontos não é uma coima, nem uma sanção acessória, mas apenas um sinal 
decorrente da condenação sofrida de que o condutor se revela perigoso no exercício da condução, 
e por isso, não lhe é aplicável o citado art. 189 do CE, não tendo ocorrido qualquer prescrição. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 17 de Maio de 2021, Processo n.º 9717/17.0T8PRT.P1 
I – É temerária e sem justificação a conduta do sinistrado, que utiliza produtos químicos sem fazer 
uso das botas de protecção isolante que a empregadora lhe disponibilizou e lhe transmitiu que não 
devia utilizar aqueles produtos sem fazer uso daquelas botas de protecção. 
II – O seu comportamento, enquadra-se na situação prevista no art. 14º, nº 1, al a) da Lei nº 98/2009 
de 04.09, por incumprimento de condições de segurança estabelecidas pela empregadora e, por 
isso, esta, não está obrigada a reparar os danos decorrentes das queimaduras químicas de 3º grau 
que sofreu, causadas por aqueles produtos, dado ter deixado de usar as botas de protecção e a 
partir de determinada altura, fê-lo com as botas que costuma usar. 
III – A entidade responsável não tem de reparar os danos decorrentes do acidente que provier de 
acto ou omissão do sinistrado que importe violação, sem causa justificativa, das condições de 
segurança estabelecidas pelo empregador. 
IV - A descaracterização do acidente de trabalho, prevista na alínea a) do nº 1 daquele art. 14º, 
exige a conjunção cumulativa dos seguintes requisitos: a existência, por um lado, de condições de 
segurança e o seu desrespeito por parte do destinatário/trabalhador; em actuação voluntária, 
embora não intencional, por acção ou omissão, e sem causa justificativa; por outro lado, impõe-se 
que o acidente seja consequência, em termos de causalidade adequada, dessa conduta. 
V - A ausência de “causa justificativa” não comporta um juízo de “negligência grosseira”, bastando, 
para a sua conformação, a violação consciente, por parte do trabalhador, das condições de 
segurança específicas da empresa e/ou decorrentes da lei. 
VI - Sabendo o A./sinistrado que não devia utilizar produtos químicos sem fazer uso das botas de 
protecção fornecidas pela empregadora, tendo sofrido lesões e sequelas determinativas de uma 
IPP, por não usar aquelas, durante a utilização daqueles, é de considerar descaracterizado o 
acidente de trabalho sofrido, por violação por parte do mesmo das regras de segurança 
estabelecidas pela empregadora e legalmente impostas. 
VII – Em matéria de acidentes de trabalho a lei consagra a exclusão da responsabilidade do 
empregador em determinadas situações, estatuindo expressamente que aquele não tem de 
reparar os danos decorrentes do acidente sempre que se verifiquem as circunstâncias enunciadas 
no nº 1, do art. 14º, da Lei nº 98/2009, de 4 de Setembro. 
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Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 24 de Maio de 2021, Processo n.º 2495/19.0T8VLG-A.P1 
I – Para obter um título executivo e assim exigir o pagamento coercivo de um valor pecuniário 
correspondente à indemnização por incumprimento prevista em cláusula penal inserida em 
contrato de adesão, o procedimento injuntivo não é meio processual adequado; 
II - Além de não ser uma obrigação pecuniária stricto sensu, a indemnização prevista na cláusula 
penal que a recorrente acionou por via da injunção não emerge directamente do contrato, mas da 
sua resolução por incumprimento; 
III - Situando-se a pretensão indemnizatória da recorrente no campo da responsabilidade civil 
contratual, é, expressamente, excluída do âmbito de aplicação do regime da injunção, como prevê 
o artigo 2.º, n.º 2, al. c), do Dec. Lei n.º 62/2013, de 10 de Maio, que transpôs para o ordenamento 
jurídico interno a Directiva n.° 2011/7/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
Fevereiro de 2011. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 26 de Maio de 2021, Processo n.º 775/18.0GBVFR.P1 
I – O mal objeto da ameaça tem de ser um mal futuro. 
II - O mal iminente é ainda mal futuro, porque é um mal que ainda não aconteceu, que há de ser, 
que há de vir, embora esteja próximo, prestes a acontecer. 
III – Sendo o mal iminente, poderemos estar perante uma tentativa de execução do respetivo ato 
violento, isto é do respetivo mal (já que segundo a alínea c) do artigo 22º do Código Penal, o anúncio 
daquele mal pode, segundo a experiência comum, ser de natureza a fazer esperar que se lhe sigam 
atos das espécies indicadas nas alíneas anteriores, isto é, atos que preencham um elemento 
constitutivo de um tipo de crime, ou que sejam idóneos a produzir o resultado típico); mas daí se 
não segue, necessariamente, que deixe de existir uma ameaça. 
IV – A relação existente entre o tipo de crime fundamental de ameaça e o agravado em nada se 
distingue daquela que se verifica em outros tipos de crime simples e qualificados, sendo unânime 
o entendimento de que a eventual exigência de queixa do tipo fundamental não se estende ao tipo 
qualificado, que é distinto daquele (é o que sucede, por exemplo, no caso dos crimes de furto 
simples e qualificado, previstos nos artigos 203º e 204º do Código Penal; nos crimes de ofensa à 
integridade física simples e qualificada, previstos nos artigos 143º, 144º e 145º do Código Penal e 
nos crimes de dano simples e dano qualificado, previstos nos artigos 212º e 213º do Código Penal) 
V - Assim, no tipo de crime de ameaça agravado, a remissão feita pelo artigo 155º, nº 1 para o artigo 
153º, não abrange o seu nº 2, que contém a disposição «o procedimento criminal depende de 
queixa», antes se cinge, tão só, aos «factos previstos» no citado preceito, ou seja, à previsão do nº 
1 onde se descrevem «factos». 
VI – O crime de ameaça agravado tem, pois, natureza pública. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 26 de Maio de 2021, Processo n.º 2387/19.2Y2VNG.P1 
I - A razão de ser do disposto no n.º 4 do art.º 24.º da Lei n.º 34/2004, de 29.07, isto é, a razão de a 
lei exigir que o prazo que estiver a correr seja interrompido com a junção aos autos do documento 
comprovativo da apresentação do requerimento a solicitar o apoio judiciário na modalidade de 
nomeação de patrono é, não apenas evitar anulações de atos processuais praticados no 
desconhecimento da apresentação “tempestiva” do requerimento de apoio judiciário na 
modalidade de nomeação de patrono junto da Segurança Social, mas fundamentalmente conferir 
certeza jurídica aos prazos perentórios estabelecidos na lei processual aplicável. 
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II - Acresce que não se mostra gravoso para o requerente do apoio judiciário, em termos de lesar o 
seu direito de aceder à Justiça, exigir que ele documente nos autos a apresentação do requerimento 
de apoio nos serviços de segurança social, no prazo judicial em curso, para que este se interrompa, 
pois que se trata de uma diligência que não exige quaisquer conhecimentos jurídicos e que, 
portanto, a parte pode praticar por si só, com o mínimo de diligência a que, como interessado, não 
fica desobrigada pelo facto de se encontrar numa situação de carência económica. 
III - Atendendo ao disposto no art.º 59.º, n.º 3, RGCO, não só a impugnação judicial deve ser 
apresentada à autoridade administrativa que aplicou a coima, como o prazo para a apresentação 
dessa impugnação judicial conta-se a partir do momento do conhecimento pelo arguido dessa 
decisão administrativa que aplicou a coima. 
IV - O disposto no n.º 4 do art.º 24.º da Lei n.º 34/2004, de 29.07 é aplicável, ao contrário do 
defendido pelo ora recorrente, no âmbito da impugnação judicial de uma decisão administrativa, 
interpretação consentânea com o disposto no art.º 9.º, do Cód. Civil, porquanto a interpretação da 
lei não deve cingir-se apenas ao seu elemento literal. 
V - O que releva para efeitos de interrupção do prazo previsto no art.º 59.º, n.º 3 do RGCO, não é a 
formulação do pedido junto dos serviços da Segurança Social, mas sim a junção aos autos do 
documento que comprove a formulação do pedido na concreta modalidade a nomeação de 
patrono, e apenas a junção de tal documento é suscetível de determinar tal interrupção. 
VI - A informação prestada ao Tribunal pela Segurança Social de que foi pedido e deferido o 
benefício de apoio judiciário, na modalidade de nomeação de patrono, só logra a interrupção do 
prazo em curso, na falta de cumprimento da correspondente obrigação por parte do requerente e 
beneficiário, se aquela der entrada em juízo quando ainda não havia decorrido esse prazo. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 27 de Maio de 2021, Processo n.º 449/10.0TMMTS-E.P1 
I - As responsabilidades parentais devem ser exercidas na prossecução do “interesse dos filhos”, e 
nos casos em que é demandada a intervenção do poder judicial, este deve decidir assegurando 
igualmente o interesse do menor, ainda que o faça em prejuízo dos pais ou de terceiros. 
II - O n.º 2 do artigo 3.º da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo enumera, a título 
exemplificativo, algumas das situações de perigo com as quais a criança ou o jovem se possa 
deparar, que podem justificar a adopção de alguma ou algumas das medidas previstas no artigo 
35.º do mesmo diploma, tendo em conta as finalidades visadas pelo artigo 34.º do mesmo diploma 
legal. 
III - O conceito de perigo previsto nas indicadas disposições deve ser entendido como o risco actual 
ou iminente para a segurança, saúde, formação moral, educação e desenvolvimento do menor. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 27 de Maio de 2021, Processo n.º 3089/17.0T8PRD.P1 
I - Uma criança com 8 anos de idade deve ser ouvida e influenciar a decisão que sobre o seu 
interesse e o seu destino pessoal vai ser proferida em sede de regulação do exercício das 
responsabilidades parentais. 
II - A fixação de um regime de residência alternada e guarda conjunta dos pais relativamente a um 
filho (com a referida idade) deve passar por um elevado critério de exigência, em que, não sendo 
imprescindível o acordo dos progenitores nesse sentido, à luz do art.º 1906º, nº 6, do Código Civil, 
raramente dele se abdicará, sempre num quadro de grande entendimento e proximidade afetiva e 
de residências que não deixe dúvidas sobre a vantagem que resultará para a criança, apesar de 
passar a ter a sua vida dividida por dois polos residenciais diferentes em vez de apenas um ponto 
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central da sua vida, uma única residência principal, onde concentra a reserva dos seus interesses e 
intimidade, como é devido e normal acontecer com a generalidade das pessoas e das crianças. 
III - Numa situação de conflito entre os pais que não conseguem ocultar do próprio filho, 
designadamente por causa da RRERP, em que um deseja a residência alternada semanal e o outro 
insiste na manutenção da guarda única pela mãe, com alargado direito da criança a visitas do pai, 
em casa deste, sentindo-se e manifestando-se a criança fundadamente feliz com a situação atual, 
não deve modificar-se a sua situação pessoal. 
IV - É adequado, nestas condições, propiciar um convívio da criança tão intenso quanto possível 
com o progenitor não guardião e com os outros familiares, num ambiente harmonioso e positivo 
de relações, por disso depender também o seu crescimento integral e saudável. 
V - Os pais devem proteger os filhos da exposição a qualquer divergência que entre eles surja 
quanto ao exercício das suas responsabilidades. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 7 de Junho de 2021, Processo n.º 876/20.5T8VLG.P1 
I - O conceito de condução sem habilitação legal, para efeitos do exercício do direito de regresso da 
seguradora, que o legislador utilizou na al. d), do nº1, do art. 27º, do DL nº 291/07, de 21-8 (Regime 
de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel), abrange, para além das situações de 
inexistência originária de título de condução e de cancelamento do mesmo (art.º 130.º, n.ºs 3 e 5, 
do Código da Estrada), os casos em que aquele haja caducado (n.º 1, do referido artigo), faltando 
habilitação legal para conduzir a todo o condutor que não seja detentor de carta de condução 
válida. 
II - E não exigindo a referida al. d), para o exercício do direito de regresso da Seguradora contra o 
segurado, condutor que deu causa ao acidente, em caso de falta de habilitação legal para conduzir, 
como requisito, a verificação de nexo de causalidade entre a falta de habilitação legal e o acidente 
- tão só a imputação subjetiva do acidente ao condutor que levou a que seguradora tivesse de 
ressarcir o lesado e a falta de habilitação legal daquele para conduzir -, não impende sobre a Autora 
ónus de alegação de tal nexo, pois que, não sendo requisito imposto, de facto constitutivo daquele 
direito se não trata. 
III - Tendo a carta de condução da Ré caducado no dia em que a mesma completou 65 anos de 
idade, e dispondo ela no dia seguinte ao acidente, ocorrido oito dias depois de tal caducidade, do 
“atestado médico comprovativo da aptidão física e mental para conduzir veículos ligeiros, 
necessário para a renovação da sua carta de condução”, deste facto conhecido, por presunção, se 
extrai que no dia do acidente nenhum acréscimo de risco se verificava a justificar direito de 
retenção, a impedir a sua constituição. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 7 de Junho de 2021, Processo n.º 8497/17.3T8VNG.P2 
I - Nos casos em que os sócios deliberem, em assembleia geral, a dissolução da sociedade comercial, 
esta dissolução só se verifica na data dessa deliberação, se tal deliberação social não tiver sido 
impugnada judicialmente. No caso de a deliberação de dissolução ter sido objecto de impugnação 
judicial, aquela só opera os seus efeitos na data do trânsito em julgado da sentença que não invalida 
a deliberação e confirma a dissolução deliberada (improcedência da acção), tendo a pronúncia 
judicial, então, verdadeira natureza constitutiva (cfr. art. 142º, nº 4 do CSC). 
II - Isto significa que, nestes casos de impugnação judicial da deliberação social de dissolução da 
sociedade, estando os efeitos da deliberação de dissolução pendentes até à pronúncia do tribunal, 
nunca esta acção de impugnação judicial se poderá extinguir, pois que, por força da deliberação de 
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dissolução, não se verifica qualquer impossibilidade da lide prosseguir. Bem pelo contrário, o que 
o legislador prevê é justamente que a acção de impugnação judicial tenha que prosseguir, de tal 
forma que a dissolução deliberada pelos sócios só poderá operar os seus efeitos na data do trânsito 
em julgado da sentença que vier a não invalidar a deliberação e a confirmar a dissolução deliberada 
(improcedência da acção). 
III - As deliberações sociais (onde se incluem a que deliberou a dissolução da Sociedade) adoptadas 
por alguns dos sócios em assembleia geral cujo aviso de convocação foi assinado por pessoa que 
não tinha competência para esse efeito (por se tratar de um gerente suspenso) - cfr. art. 56º, nº 2 
do CSC - são nulas (art. 56º, nº 1, al. a) do CSC) por vício do procedimento. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 7 de Junho de 2021, Processo n.º 2495/19.0T8VLG-A.P1 
I – Para obter um título executivo e assim exigir o pagamento coercivo de um valor pecuniário 
correspondente à indemnização por incumprimento prevista em cláusula penal inserida em 
contrato de adesão, o procedimento injuntivo não é meio processual adequado; 
II - Além de não ser uma obrigação pecuniária stricto sensu, a indemnização prevista na cláusula 
penal que a recorrente acionou por via da injunção não emerge directamente do contrato, mas da 
sua resolução por incumprimento; 
III - Situando-se a pretensão indemnizatória da recorrente no campo da responsabilidade civil 
contratual, é, expressamente, excluída do âmbito de aplicação do regime da injunção, como prevê 
o artigo 2.º, n.º 2, al. c), do Dec. Lei n.º 62/2013, de 10 de Maio, que transpôs para o ordenamento 
jurídico interno a Directiva n.° 2011/7/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
Fevereiro de 2011. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 7 de Junho de 2021, Processo n.º 936/17.0T8PRT-B.P1 
I - O artigo 244º, nº 2, do CPPT, na redação dada pela Lei nº 13/2016, visa proteger a casa de morada 
de família no âmbito de processos de execução fiscal, estabelecendo restrições à venda executiva 
de imóvel que seja habitação própria e permanente do executado. 
II - A proteção da casa de morada de família que aquele normativo pretende prosseguir é de 
exclusiva aplicação aos processos de execução fiscal, não tendo a virtualidade de impedir que outro 
credor com penhora, ainda que posterior, sobre o mesmo imóvel, promova na execução comum a 
realização da venda, distribuindo-se o produto da mesma, de acordo com o que resultar da 
sentença de graduação dos créditos. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 7 de Junho de 2021, Processo n.º 5019/19.5T8MTS.P1 
I - Não é necessário o autor ter a certeza absoluta de não ser o pai da ré menor materializada no 
resultado de um exame hematológico e só a partir desse conhecimento se começar a contar o prazo 
de três anos a que alude o artº 1842º nº 1 al. a) do CCivil para a propositura da acção de impugnação 
da paternidade pelo presumido pai, bastando apenas que tenha tido conhecimento de 
circunstâncias que o levassem a concluir pela sua não paternidade biológica. 
II - Atendendo a que o supra citado normativo concede ao presumido pai o prazo de três anos para 
intentar a acção de impugnação da sua paternidade presumida, é por demais evidente que, tendo 
o autor exercitado tal direito apenas em Outubro de 2019 quando tinha conhecimento de 
circunstancialismo que o faria crer não ser o pai desta, desde a gravidez da mãe da menor C…, a 
qual tem actualmente 17 anos de idade, mostra-se tal direito extinto, por caducidade. 
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III - As razões que estiveram na origem da declaração da inconstitucionalidade do artigo 1817º, nº1 
do CCivil, não estão presentes na norma do artº 1842º nº 1 al. a) do CCivil e, por conseguinte, julga-
se não inconstitucional a norma constante da alínea a) do nº 1 do artigo 1842º do CCivil. 
IV - Deste modo, não tendo o apelante intentado em devido tempo a acção de impugnação da 
paternidade destinada a destruir o vínculo de filiação estabelecido, a verdade biológica alcançada 
não terá nesta acção quaisquer consequências práticas, dado não poder fundamentar, por si só, 
um juízo de inconstitucionalidade relativamente à norma que fixa um prazo de propositura da acção 
de impugnação da paternidade. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 4837/05.6TBMAI-A.P1 
Salvo nos casos de comprovada fraude à lei, a constituição de mandatário judicial por parte daquele 
que requereu e obteve o patrocínio judiciário, na pendência do prazo de defesa, não inviabiliza, por 
si só, a interrupção do prazo previsto no artigo 24.º, n.º 4, da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 178/20.7SJPRT.P1 
O julgamento relativo à violação do princípio ne bis in idem terá de ser efectuado relativamente a 
factos nunca julgados após a apreciação do objecto do processo, assim definido pela acusação, 
defesa e, eventualmente, esforço de investigação do julgador (ao contrário das situações de caso 
julgado penal material que pressupõem, entre outros requisitos, a mesma temporalidade e 
contexto espacial) 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 9 de Junho de 2021, Processo n.º 110/19.0GAPFR.P1 
I - A decisão sumária, proferida pelo Relator, não impede o recorrente de ter um segundo grau de 
recurso, por decisão colegial. 
II – Não existem decisões judiciais que sejam “inconstitucionais”, antes existem decisões judiciais 
que, pela sua fundamentação, permitem a sua fiscalização concreta pelo Tribunal Constitucional, 
se verificados os requisitos legais. 
III - É legal a junção aos autos de gravação do filme que se encontrava no dispositivo electrónico do 
arguido, apreendido nos termos legais, a qual se encontra fundamentada no artigo 16º, nº 7, al. b), 
da Lei nº 109/2009, de 15 de Setembro, não dependendo a mesma de consentimento do arguido.       
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 17 de Junho de 2021, Processo n.º 452/14.1T8PVZ.P1 
I - Ao celebrar um contrato de prestação de serviços de cirurgia estética, o médico vincula-se, em 
regra, a prestar ao paciente a informação necessária para ele decidir livremente, proteger os 
interesses e a saúde do paciente, e, na execução do acto médico, cumprir com zelo e rigor as legis 
artis, actuando com diligência, conhecimento científico, aptidão e perícia. 
II - Numa cirurgia estética de natureza voluptuária a produção de um resultado inestético, 
designadamente na parte mais visível e notória do corpo humano que é o rosto, é um resultado 
que consubstancia um incumprimento da obrigação do médico. 
III - Perante esse resultado indesejado, para excluir a ilicitude da sua conduta o médico necessita 
de demonstrar que ele foi fruto dos riscos associados à cirurgia, dos imponderáveis da mesma, dos 
factores incontroláveis que a cirurgia convoca, e que quanto aos factores que podia e devia 
controlar a sua actuação não merece qualquer censura. 
IV - Se o médico se propõe reduzir ou eliminar as cicatrizes inestéticas através de tratamento a 
laser, cuja necessidade de utilização estava acautelado no consentimento informado, e o paciente 
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se recusa a realizar esse tratamento, o tribunal pode não atribuir qualquer indemnização pelas 
consequências danosas das cicatrizes. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 17 de Junho de 2021, Processo n.º 941/17.6T8PVZ.P1 
I - A existência de um negócio simulado pressupõe a verificação simultânea de três requisitos: a 
intencionalidade da divergência entre a vontade e a declaração, o acordo simulatório (pactum 
simulationis) e o intuito de enganar terceiros (que se não deve confundir com o intuito de 
prejudicar). 
II - O ónus da prova de tais requisitos, porque constitutivos do respectivo direito, cabe, segundo as 
regras gerais nesta matéria, a quem invoca a simulação. 
III - O contrato de compra e venda torna-se perfeito com a emissão das respectivas declarações 
negociais dirigidas pelas partes entre si. 
IV - O facto de um preço convencionado não ter sido pago não desmonta ou descaracteriza o 
contrato de compra e venda. Quanto muito o não pagamento do preço convencionado demonstra 
incumprimento de uma obrigação. 
V - Assim, se o devedor não realiza a prestação a que está adstrito, o que ocorre é um 
incumprimento contratual e nunca a simulação do negócio jurídico. 
VI - O mero incumprimento do plano prestacional do preço convencionado no contrato de compra 
e venda com reserva de propriedade só por si, não conduz à resolução do negócio, sendo que 
apenas o incumprimento definitivo poderá relevar para a pretendida resolução contratual, o que 
sucede no caso vertente. 
VII - A mera privação do uso da coisa não é indemnizável, devendo o lesado alegar e provar a 
privação do uso da coisa por acto ilícito de terceiro e a existência de uma concreta utilização 
relevante da coisa. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 17 de Junho de 2021, Processo n.º 822/18.6T8PRT.P1 
I - Não configura contrato de conta-corrente, previsto no artigo 344.º, do Código Comercial, a 
organização contabilística de uma empreitada em valores devidos e valores a creditar. 
II - Inexiste prova de abuso de direito, na vertente de venire contra factum proprium, se um 
determinado valor é apresentado como sendo um crédito a favor dos donos da obra e, cerca de 
dois meses e meio depois, não reveste essa qualidade em contas apresentadas pela empreiteira, 
quando: 
. se desconhece se a primeira versão desse valor foi apresentada como definitiva; 
. houve reuniões posteriores para se atingir um consenso sobre tal matéria; 
. se desconhece o motivo da aparente alteração da posição da mesma empreiteira. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 17 de Junho de 2021, Processo n.º 2358/19.9T8MTS.P1 
I - As declarações de parte são um meio de prova livre, a analisar criticamente no âmbito de cada 
processo (artigo 466.º do Código de Processo Civil), sendo insuficientes para estabelecer a prova 
de um facto, favorável à parte, quando se revelam frágeis e desacompanhadas de outro meio de 
prova ao seu alcance e que as sustente. 
II - O actual regime do divórcio, instituído pela Lei n.º 61/2008, de 31.10, eliminou a culpa como 
fundamento do divórcio sem o consentimento do outro cônjuge e alargou os fundamentos 
objectivos da ruptura conjugal através da cláusula geral prevista no artigo 1781.º, alínea d), do 
Código Civil. 
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III - A ruptura definitiva do casamento a que alude a mencionada alínea d) pode ser demonstrada 
através da prova de quaisquer factos, incluindo os passíveis de preencher as previsões das alíneas 
a) a c) do mesmo preceito sem o período temporal neles previsto, desde que sejam graves, 
reiterados e demonstrativos de que, objectiva e definitivamente, deixou de haver comunhão de 
vida entre os cônjuges. 
IV - No actual quadro legal, a mera pretensão unilateral de obter a dissolução do casamento não é 
suficiente para obter o divórcio. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 17 de Junho de 2021, Processo n.º 137/19.2T8VFR.P1 
I - A sentença penal definitiva constitui, em relação a terceiros (pessoas não intervenientes no 
processos penal) presunção ilidível no que se refere à existência de factos classificados nos termos 
do art.º 623º do Código de Processo Civil. Tais factos podem ser abalados pela prova de factos 
contrários (art.º 350º do Código Civil), em sede de discussão da causa na 1ª instância e, 
eventualmente, no recurso, por via da impugnação da decisão proferida em matéria de facto 
provada e não provada, ao abrigo dos art.ºs 640º e 662º do Código de Processo Civil. 
II - Fora do quadro da impugnação da decisão em matéria de facto, não podem os AA. trazer à 
colação, em sede de recurso, matéria de facto dada como provada no processo penal, com a 
simples afirmação de que não foi ilidida. A sua invocação em processo civil contra a seguradora (um 
terceiro) demandada em responsabilidade civil, nestes termos e por esta via de recurso, poderia 
mesmo conduzir ao absurdo de fixar uma versão do acidente divergente, ou até contraditórias em 
alguns aspetos, quanto às suas circunstâncias. 
III - Age sem culpa o peão que, estando a correr próximo do limite direito da estrada com dois 
sentidos de marcha, longo traçado reto, dentro de uma localidade, sem bermas nem passeios e 
entre construções urbanas, é vítima de atropelamento por um veículo ligeiro quando este, 
transitando em sentido contrário, está a ultrapassar um veículo estacionado na sua hemifaixa de 
rodagem, ocupando espaço destinado ao trânsito que se realizava no sentido em que o peão seguia. 
A tal não obsta o facto de o peão estar a usar auscultadores e circular pelo lado direito da via. 
IV - Na fixação do quantum indemnizatório, em sede de responsabilidade civil por atos ilícitos, será 
sempre conveniente ponderar outras decisões judiciais, mais ou menos semelhantes, em ordem ao 
cumprimento de um regime jurisprudencial de segurança, igualdade e equidade na realização da 
justiça, sejam eles não patrimoniais (art.º 496º do Código Civil) ou patrimoniais (art.º 566º, nº 3, do 
Código Civil). 
V - É razoável e equitativo fixar em € 85.000,00 o valor do dano morte de um homem com 35 anos, 
casado e com dois filhos, dedicado à família, por cujos membros (mulher e filhos) nutria amor e 
afeto. 
VI - Na quantificação da indemnização por dano intercalar (sofrido entre o momento da lesão e o 
momento da morte da vítima) atenta-se nas circunstâncias do caso concreto, designadamente na 
quantidade e gravidade das lesões sofridas pela vítima mortal, na intensidade das dores, no período 
de tempo durante a qual as dores se prolongam e ainda no eventual pressentimento da morte. 
VII - Se a vítima teve lesões graves, foi sujeita a cirurgia torácica e faleceu cerca de sete dias depois 
do acidente, pressentiu a morte e sofreu com isso e com dores, mas também acabou por ter sido 
colocada em estado de coma induzido a partir de momento desconhecido até ao momento da 
morte, assim se tendo aliviado o seu sofrimento, temos como razoável e equilibrado fixar o valor 
do dano intercalar na quantia de € 20.000,00. 
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VIII - Num quadro de uma família jovem, em que os dois filhos tinham 3 anos e 5 anos de idade na 
data do acidente que vitimou o pai, afetuoso para com eles e cônjuge, é de fixar o dano psicológico 
causado a cada um dos filhos na quantia de € 25.000,00, e o dano da mesma natureza causado à 
viúva na quantia de € 30.000,00. 
IX - Na quantificação das indemnizações dos familiares por perda do contributo remuneratório da 
vítima falecida, haverá que ter sempre presente a figura da equidade, a qual visa alcançar a justiça 
do caso concreto, flexível, humana, independente de critérios normativos fixados na lei, de forma 
que se tenha em conta, as regras da boa prudência, do bom senso prático, da justa medida das 
coisas e da criteriosa ponderação das realidades da vida. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 5685/15.0T8GMT-J.P1 
I - Se o possuidor iniciou o seu domínio material sobre uma fracção de um prédio na sequência de 
um negócio por via do qual isso lhe foi simplesmente autorizado, uma posse útil para habilitar a 
aquisição dessa fracção por usucapião só nasce a partir de actos que traduzam uma inversão do 
título da posse, circunstância que ocorrerá através de um ou mais actos de oposição daquele que 
possuía em nome de outrem, contra este, isto é, por oposição do detentor do direito contra aquele 
em cujo nome possuía. 
II - A usucapião não poderá ocorrer se o possuidor nem demonstra ter pago a totalidade do preço 
acordado para a compra da fracção, nem demonstra a ocorrência de outras circunstâncias 
subsumíveis ao conceito de inversão do título da posse. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 2109/18.5T8VFR.P1 
I - No processo de liquidação de participações sociais em consequência de morte, exoneração ou 
exclusão de sócio (arts. 1068º e 1069º do Cód. de Proc. Civil), a circunstância de estar prevista a 
citação da sociedade significa que esta tem a possibilidade de exercer o contraditório relativamente 
à pretensão do autor, podendo opor-se-lhe. 
II - Só depois da apreciação das questões suscitadas pela sociedade em sede de 
contestação/oposição se deverá prosseguir com a designação de perito para proceder à avaliação. 
III - Se a apreciação destas questões levar à conclusão de que a avaliação judicial é impertinente, 
não haverá sequer lugar à nomeação de perito. 
IV - Age em abuso do direito o sócio que, na sequência da sua exclusão da sociedade, intenta ação 
de liquidação de participações sociais pretendendo, através de avaliação judicial, que lhe seja pago 
pelas quotas valor superior ao seu valor nominal, quando nada liquidou pela sua aquisição, sendo 
ainda certo que estas só lhe foram cedidas para evitar que fossem penhoradas/apreendidas por 
terceiros. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 4682/17.6T8VNG.P1 
I - A união de facto não foi equiparada ao casamento e as normas respeitantes a este instituto 
jurídico não devem, em princípio, ser aplicadas à união de facto por via da analogia. 
II - Não existe entre os membros da união de facto um dever de assistência, sendo que as suas 
relações patrimoniais estão sujeitas ao regime geral das relações obrigacionais e reais. 
III - Do regime da união de facto não resulta a obrigação de prestação de alimentos para os 
membros da união, em caso de separação e não tendo a autora demonstrado que esse direito a 
alimentos tenha sido pactuado com o réu, não o pode exigir com essa fonte convencional. 
 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/e19bc672226d982b8025871a0038d952?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/024f13d434b8cb088025871a003432ef?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f0ee01e66be70a7f8025871900483144?OpenDocument


 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 4738/15.0T8MAI-A.P1 
I – Estando as partes de acordo em que, através da celebração de um negócio de compra e venda 
de participações sociais, pretendiam proceder à transmissão da titularidade da empresa, deve 
concluir-se que celebraram um contrato atípico de transmissão indirecta da titularidade da 
sociedade. 
II – Neste tipo contratual o adquirente tem o ónus de proceder a uma apreciação, a uma auditoria 
à sociedade que pretende comprar, ou, nas palavras do direito anglo-saxónico, um ónus de “due 
diligence”, sendo-lhe potencialmente aplicável a estatuição do art.º 570.º do Código Civil. 
III – Não se tendo provado a existência de um vício ou não-conformidade consistente na 
discrepância entre a qualidade real ou existencial da sociedade vendida e a qualidade devida “ex 
contractu”, não se justifica sequer que se equacione a possibilidade legal de aplicação do erro sobre 
a base do negócio, previsto no art.º 252.º do Código Civil, ou o regime de compra e venda de coisas 
oneradas e defeituosas, nos termos previstos nos art.º 905.º e ss. do Código Civil. 
IV – Por outro lado, não tendo as partes optado pela estipulação de uma cláusula de garantia, deve 
entender-se que não pretenderam distribuir por qualquer forma o risco de transmissão da 
sociedade. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 23 de Junho de 2021, Processo n.º 1000/19.2PRPRT-H.P1 
I – Aferindo os critérios definidos no nº1 do art.109º do CP para pesar o perigo de lesão do 
instrumento e da sua nova utilização, a par da objetividade da natureza do “instrumento”, 
assumem particular destaque “as circunstâncias do caso”, enquanto critério que faz apelo à 
subjetividade do agente na funcionalidade delitual que conferiu ao bem; e ao juízo de prognose 
intimamente associado às exigências de prevenção especial apuradas. 
II – Após o trânsito da sentença pode o tribunal decretar o perdimento do instrumento do crime 
nos termos do art.109º do CP, dado que a norma do art.186º nº2 do CPP é meramente 
procedimental e ordenatória dos atos sobre os bens, nunca podendo prejudicar a apreciação 
tutelar prevista no art.109º do Cód. Penal, não contendo qualquer cominatório revogatório do 
regime substantivo previsto no art.109º do CP. 
III – O regime substantivo previsto no art.109º do Cód. Penal integra uma tutela preventiva muito 
relevante para os fins preventivos do regime sancionatório penal e o legislador com a norma do 
art.186º do CPP não teve a intenção de alterar o regime penal nem para isso tinha qualquer motivo 
relevante.” 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 23 de Junho de 2021, Processo n.º 1444/20.7T8AVR.P1 
I - A impossibilidade prática e imediata de subsistência da relação laboral, verifica-se quando 
perante um comportamento ilícito, culposo e com consequências gravosas na relação laboral, 
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. 
II - O dever de lealdade assume especial importância na relação de trabalho subordinado e, logo, a 
sua violação é susceptível de só por si tornar imediatamente impossível a manutenção do contrato 
de trabalho. 
III - A diminuição de confiança, resultante da violação do dever de lealdade não está dependente 
da verificação de prejuízos nem da existência de culpa grave do trabalhador, já que a simples 
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materialidade desse comportamento, aliado a um moderado grau de culpa, pode em determinado 
contexto levar razoavelmente a um efeito redutor das expectativas de confiança. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 23 de Junho de 2021, Processo n.º 159/04.8IDAVR.P1 
I – O elemento literal é desde logo relevante, uma vez que, no domínio do direito penal, a descrição 
do tipo tem uma especial função de garantia: o tipo legal de crime descreve as condutas ilícitas e, 
portanto, são apenas essas as condutas relevantes para se aferir a consumação do facto. 
II - Uma das condutas típicas é precisamente a “celebração de negócio simulado”. Ou seja, o 
facto/conduta voluntária descrito no tipo era a celebração de negócio simulado. Foi esta realidade 
empírica que o legislador recortou como elemento do tipo. Tal significa que, para o tipo de ilícito 
agora em causa, a conduta típica traduzia-se na celebração do negócio simulado, desde que o 
mesmo visasse “ (…) a não liquidação, entrega ou pagamento do imposto ou a obtenção indevida 
de benefícios fiscais, reembolsos ou outras vantagens patrimoniais susceptíveis de causarem 
diminuição das receitas tributárias” (n.º 1 do mesmo preceito legal). 
III - A entrega da declaração tributária (ou a sua omissão, quando devida) não tem qualquer 
correspondência literal, mínima que seja, na descrição típica. O elemento literal é ainda relevante 
para refutar a relevância do argumento que alguma doutrina retira do actual artigo 103º, n.º 3 do 
RGIT. Neste preceito legal, actualmente em vigor, a fraude fiscal é descrita em termos algo 
semelhantes ao preceito legal vigente na data da prática dos factos, mas com uma diferença. No 
n.º 3 é referido expressamente que, “ (…) Para efeitos do disposto nos números anteriores, os 
valores a considerar são os que, nos termos da legislação aplicável, devam constar de cada 
declaração a apresentar à administração tributária”. Este preceito é normalmente invocado para 
dar especial relevo à declaração a apresentar à administração tributária, considerando-a um acto 
de execução do crime, ou até mesmo (para alguns) um elemento determinante do número de 
crimes cometidos: tantos crimes, quantas as declarações a apresentar. Esta posição, no essencial, 
entende que a fraude fiscal visa proteger o cumprimento da obrigação de apresentar declarações 
exactas. 
IV- O bem jurídico protegido na fraude fiscal não é a exactidão da declaração a apresentar à 
administração tributária, mas o património do Estado. Daí que só exista crime quando o fim visado 
pelo agente seja a não liquidação, entrega ou pagamento do imposto, ou a obtenção indevida de 
benefícios fiscais, reembolsos ou outras vantagens patrimoniais, susceptíveis de causarem 
diminuição das receitas tributárias. A finalidade da acção típica deve ser (segundo o n.º 1 do 
preceito incriminador) a de causar diminuição de receitas tributárias. O bem jurídico protegido é, 
portanto, a preservação da receita tributária efectivamente devida e não o mero cumprimento das 
obrigações acessórias de declaração tributária. 
V - Deste entendimento decorre que um negócio simulado gera apenas um crime de fraude fiscal, 
cometido pelos vendedores e compradores, ainda que esse facto gere várias declarações tributárias 
(para efeitos de Sisa e IRC), pois todas elas convergem para a lesão do mesmo bem jurídico. Os 
agentes apenas cometem um facto típico (negócio simulado), visando a diminuição de receitas 
tributárias. A responsabilidade de cada interveniente pode ser diferente, porque diferente é 
também o prejuízo que visam causar ao Estado. No entanto, o facto gerador da diminuição de 
receitas, almejado pelos simuladores, é apenas um: o negócio simulado. O vendedor visa esconder 
receitas para efeito de IRC, enquanto o comprador visa pagar um imposto de Sisa de valor inferior. 
Contudo, o bem jurídico lesado por ambos (vendedor e comprador) é exactamente o mesmo (a 
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obtenção da receita tributária efectivamente devida) e, por essa razão, é cometido apenas um 
crime de fraude fiscal. 
VI- O momento da consumação do crime de fraude fiscal, previsto no art. art. 23° do RJIFNA, 
aprovado pelo Decreto-Lei n° 20-A/90, de 15 de Janeiro, cometido através da celebração de negócio 
simulado, é o da data da sua celebração e, consequentemente, o prazo da prescrição começa a 
correr nessa data. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 23 de Junho de 2021, Processo n.º 344/19.8YRPRT 
I - Tendo em atenção a matéria de facto assente, não se verificam causas de recusa facultativa da 
execução do MDE. 
II - Muito embora o requerido tenha sido julgado sem a sua presença, a República Francesa garantiu 
que, na sequência da sua entrega, o mesmo será imediata e expressamente informado da decisão 
condenatória e do direito de, no prazo de 10 dias, requerer novo julgamento presencial, ou interpor 
recurso. Deste modo, e porque consta do próprio MDE a menção a que se refere o art. 12-A, n.º 1, 
al. d) da Lei 65/2003, de 23/8, a referida circunstância (julgamento sem a sua presença) não obsta 
à execução do MDE que, por esse motivo, não pode ser recusada. 
III - Nestes termos, não existindo causas de recusa da prestação do consentimento a que alude o 
artigo 7º, n.º 4º da Lei n.º 65/2003, de 23/8, o mesmo deve ser concedido, isto é, deve prestar-se 
consentimento para procedimento criminal contra o requerido, pela infracção mencionada no 
presente MDE contra ele emitido em 11/05/2021, em derrogação do princípio da especialidade, 
nos termos do art. 7º, n.º 2, g) da Lei 65/2003, de 23/8. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 23 de Junho de 2021, Processo n.º 1994/18.5T9PRT.P1 
I – Em face do julgamento a que foi submetido e do acórdão proferido e dos efeitos do recurso na 
pena, afigura-se-nos que ocorre uma atenuação das exigências cautelares, pois o arguido foi 
condenado em pena suspensa, tendo sido o arguido já julgado, pelo que o receio de que o arguido 
se furte à execução da pena de prisão não existe, sendo certo que foi por acção sua que o acórdão 
não transitou, fazendo cair as medidas de coação que, prima facie, impediria o arguido de se 
deslocar para o estrangeiro para trabalhar – artº 214º 1 e) CPP, pois as medidas de coacção 
extinguem-se “ e) Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, à exceção do termo de 
identidade e residência que só se extinguirá com a extinção da pena.” 
II - O pedido formulado pelo arguido - autorização para ir trabalhar para o estrangeiro (UK) como 
barman – contende apenas com a obrigação imposta de apresentações periódicas no posto policial 
da área da residência, mantendo-se as demais obrigações. Nesta perspectiva, em face do estado 
actual dos autos, em que o arguido não precisa estar presente em audiência, por se encontrar em 
recurso, e da decisão proferida, que não pode ser imposta em recurso pena mais gravosa, cremos 
que ocorre uma alteração na situação processual do arguido que determina uma atenuação das 
exigências cautelares que as medidas em causa visavam acautelar. 
Nessa medida afigura-se-nos adequado, que alterando a medida em causa, obrigação de 
apresentação no posto policial, se permita ao arguido deslocar-se para trabalhar para o estrangeiro 
(UK), indicando ali a sua residência de modo a ser notificado dos ulteriores termos processuais 
(conforme obrigação emergente do TIR). 
III - Tal não interfere com as obrigações impostas ao arguido que eventualmente resultem da 
decisão condenatória, nem o exoneram da sua observância, sem prejuízo de a sua execução poder, 
em caso de acordos e tratados internacionais, ser pedida ao Estado da residência e trabalho. 
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Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 23 de Junho de 2021, Processo n.º 746/16.1PWPRT.P1 
I - Porque a pena de multa aplicada diretamente não perde a sua natureza de pena principal (ver o 
regime previsto no artigo 47.º do Código Penal) é que, apesar de, em caso de incumprimento poder 
ser (na altura própria), convertida em prisão subsidiária, nos termos do artigo 49.º, n.º 2, do mesmo 
Código «o condenado pode a todo o tempo evitar, total ou parcialmente, a execução da prisão 
subsidiária, pagando, no todo ou em parte, a multa a que foi condenado.» 
II - A prisão subsidiária a que se refere o artigo 49.º, n.º 1, do Código Penal, para além de não ser 
uma “pena de substituição”, não se confunde com a pena de prisão enquanto pena principal, apesar 
de a sua execução poder ser suspensa, nos termos do n.º 3 da mesma disposição legal (e não do 
disposto no artigo 50.º do mesmo Código). 
III - O prazo estabelecido no artigo 489.º, n.º 2, do Código de Processo Penal é perentório (artigo 
139.º, n.º 3 do Código de Processo Civil), devendo ter-se presente que a prorrogabilidade dos prazos 
tem de estar prevista na lei (ver artigo. 141.º deste Código). 
IV - O facto de outras normas preverem e admitirem, em caso de incumprimento no prazo do 
pagamento (como sucede com as etapas previstas nos artigos 491.º e 491.º-A do Código de 
Processo Penal) a possibilidade de haver ainda pagamento voluntário em qualquer momento 
posterior (por exemplo, na etapa do processo executivo, quando se trata da cobrança coerciva da 
multa ou, posteriormente, na fase de execução da prisão subsidiária) não impede que se considere 
como perentório o prazo estabelecido no artigo. 489.º, nº 2, desse Código. 
 
Tribunal da Relação do Porto, Acórdão de 30 de Junho de 2021, Processo n.º 377/19.4GAMCN.P1 
I – É a unidade resolutiva, a par da homogeneidade de atuação, e da proximidade temporal, que 
constitui a razão de ser da unificação dos atos de tratos sucessivos num só crime. 
II – A interrupção dos atos criminosos durante mais de 22 anos (de 1994 a 2016) não autoriza a sua 
unificação e, consequentemente, que se considere por verificado um único crime, daí que haja a 
necessidade de extrair as devidas consequências quanto ao decurso do tempo sobre os atos que 
decorreram entre 1994 e 2016. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 7 de Abril de 2021, Processo n.º 4093/15.8T9CBR.C1 
I – O tipo de crime de insolvência dolosa, hoje previsto no artigo 227.º do CP, deixou de exigir que 
a actuação do devedor seja causa directa e necessária da situação posterior de declaração de 
insolvência, bastando apenas a ocorrência de uma das actuações descritas no n.º 1 do referido 
preceito legal, realizada com a intenção de prejudicar os credores. 
II – A situação de insolvência, com o respectivo reconhecimento judicial, constitui agora uma 
condição objectiva de punibilidade. 
III – A diminuição real do activo patrimonial da insolvente pode resultar das acções típicas previstas 
na al. a) do n.º 1 do artigo 227.º do CPP 
IV – O desaparecimento de parte do património do devedor não exige o desaparecimento absoluto, 
no sentido de tornar impossível o seu acesso ou conhecimento do paradeiro dos bens, devendo 
antes ser considerado na acepção de subtracção dos bens da esfera jurídica do devedor ao 
direito/conhecimento dos credores e às respectivas acções legais. 
V – De facto, uma das formas de desaparecimento de parte do património consiste no 
esvaziamento patrimonial da sociedade insolvente ou em vias de assim se tornar com recurso à 
alteração jurídica do património, através da transferência de todo o activo (bens e direitos) da 
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massa insolvente para uma entidade com personalidade jurídica diferente, privando-se, por essa 
via, os credores da cobrança coerciva dos seus créditos e deixando a devedora na impossibilidade 
de prosseguir com a sua actividade de modo a obter proventos para satisfação das suas dívidas. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 7 de Abril de 2021, Processo n.º 380/12.5TXCBR-B.C1 
I – O perdão de penas consagrado no artigo 2.º da Lei n.º 9/2020, de 10 de Abril, só é concedido a 
reclusos, condenados por sentença transitada em julgado em data anterior à da entrada em vigor 
daquele diploma legal, ficando, consequentemente, excluídos da medida de graça referida os 
condenados que não tenham ingressado em estabelecimento prisional. 
II – Esta interpretação normativa não viola o princípio constitucional da igualdade decorrente do 
artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 7 de Abril de 2021, Processo n.º 292/06.1IDBRG.C1 
I – A suspensão do processo penal tributário, prevista no artigo 47.º do RGIT (redacção da Lei n.º 
53/-A/2006, de 29-12), fundada na pendência de impugnação judicial ou de oposição à execução 
fiscal, só se justifica nos casos em que a existência da infracção penal depende da resolução de uma 
questão de natureza fiscal. 
II – O que impõe a prévia análise, mediante despacho judicial, dos fundamentos, no caso versado 
nos autos, da impugnação apresentada. 
III – Sendo assim, para a determinação da suspensão da prescrição do procedimento criminal, por 
efeito da suspensão do processo penal, releva o despacho que fixa esta suspensão. 
IV – Se se impõe a prolação de um despacho que, ponderando os fundamentos da impugnação ou 
da oposição à execução pendente nos tribunais administrativos ou fiscais, verifique se os mesmos 
têm, em concreto, relevância para a questão suscitada no processo penal, determinando a 
suspensão desse processo se concluir pela existência daquela relevância, então também a 
suspensão da prescrição só pode ocorrer a partir do momento em que tal despacho é proferido. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 7 de Abril de 2021, Processo n.º 86/20.1T90FR-A.C1 
I – Por força do disposto no n.º 3 do artigo 67-A do CPP, as vítimas de condutas constitutivas do 
crime de violência doméstica integram-se, ope legis, na categoria de “vítimas especialmente 
vulneráveis”. 
II – Daí decorre a faculdade concedida ao juiz de tomada antecipada de declarações das referidas 
vítimas, devendo a pretensão solicitada para a realização do dito acto ser deferida, excepto quando, 
objectiva e manifestamente, se revele totalmente desnecessária. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 84277/18.3YIPRT.C1 
I) São nulos os contratos celebrados entre a sociedade e os seus administradores, directamente ou 
por pessoa interposta, salvo se tiverem sido previamente autorizados por deliberação do conselho 
de administração e com o parecer favorável do conselho fiscal ou da comissão de auditoria. 
II) No conceito de “interposta pessoa” está incluída, designadamente, a sociedade na qual o 
administrador tem uma participação maioritária ou detida maioritariamente pelo seu cônjuge. 
III) A nulidade referida em I) não se aplica quando se trate de acto compreendido no próprio 
comércio da sociedade e nenhuma vantagem especial seja concedida ao contraente administrador. 
IV) Um negócio está “compreendido no próprio comércio da sociedade” quando seja acto da 
espécie daqueles em que tipicamente se traduz a actividade que constitui o objecto da sociedade. 
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V) O negócio não proporciona ao administrador nenhuma “vantagem especial” quando é celebrado 
em condições idênticas às aplicáveis a qualquer terceiro que celebra com a sociedade negócio da 
mesma espécie, sem, portanto, qualquer cláusula intuitu personae. 
VI) Tratando-se de negócios incluídos nas relações comerciais que se integram na actividade social 
de ambos os contraentes, não será legítima a invocação da nulidade referida em I) sem a alegação 
simultânea de que tal transacção tenha envolvido a concessão de qualquer vantagem especial para 
a contraparte. 
VII) Os fundamentos de facto de uma determinada decisão adquirem valor de caso julgado quando 
haja de respeitar e observar certas conexões entre o objecto decidido e um outro objecto, 
nomeadamente, em caso de relações de prejudicialidade entre objectos e de relações 
sinalagmáticas entre prestações. 
VIII) Existe prejudicialidade nas situações em que o conhecimento do fundo ou mérito da acção está 
dependente da prévia resolução de uma outra questão que, segundo a estrutura lógica ou o 
encadeamento lógico da sentença, carece de prévia decisão. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 20 de Abril de 2021, Processo n.º 686/19.2T8CLD.C1 
I – Na teoria do negócio jurídico, a propósito da falta e vícios da vontade, de que os mesmos possam 
enfermar, encontramos a categoria dos negócios em que se pode verificar uma divergência 
intencional entre a vontade e a declaração. 
II - Dentro desta categoria deparamo-nos legalmente com as figuras da simulação, reserva mental 
e declarações não sérias. 
III - A diferença essencial é que nas duas primeiras existe uma declaração negocial com o intuito de 
enganar terceiros ou o declaratário e na última figura não se quer enganar ninguém (arts. 240º, nº 
1, 244º, nº 1, e 245º, nº 1, do CC). 
IV - Há declaração não séria se o declaratário conhecia a falta de seriedade da declaração ou ela era 
exteriormente perceptível. 
V - São declarações negociais não sérias (art. 245º, nº 1, do CC) as jocosas, cénicas, etc, não havendo 
nelas o intuito de enganar, e há mesmo a expetativa do declarante que não sejam tomadas a sério. 
VI - Estão em causa situações em que existe um comportamento juridicamente valorado como 
declaração negocial, sem que contudo o seu autor o haja dirigido à produção de quaisquer efeitos 
jurídicos. 
VII - Aquela “expetativa” deve alicerçar-se em algo de substancial seja objetivamente (todos 
percebem a falta de seriedade) seja subjetivamente (o concreto destinatário deveria aperceber-se 
disso dado, por exemplo, o historial de brincadeiras entre ambos existente): de sorte que a 
declaração seja patentemente não séria. 
VIII - É nada ou pouco compaginável com as regras da experiência comum que os outorgantes façam 
declarações não sérias em sede de uma escritura pública, nomeadamente qual será o objetivo de 
os interessados efetuarem uma partilha não séria, e ainda acrescentarem, adicionalmente, que as 
tornas já foram pagas/recebidas, fazendo-o por mera brincadeira, gozo ou encenação - salvo 
simulação -, ou ser só um outorgante, o declarante, a brincar com o outro, o declaratário, na 
expetativa que este não desconheça essa encenação ou declaração jocosa, tanto mais que a 
celebração de uma escritura pública é, desde logo, um acto solene em relação ao qual o cidadão de 
entendimento médio o assume como acto sério, de elevada responsabilidade, e que, ademais, 
pressupõe a prévia marcação do acto, apresentação de documentos, presença de notário, leitura 
do documento, e pagamento do respetivo custo. 
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Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 20 de Abril de 2021, Processo n.º 214/20.7T8MGR.C1 
I – Não basta o reconhecimento do direito de propriedade do autor para que a obrigação de restituir 
a coisa reivindicada seja imposta. 
II – Assim, se o detentor ou possuidor da coisa reivindicada demonstrar que é titular de algum 
direito (real ou obrigacional), licitamente constituído e, por isso, compatível com o direito do 
proprietário, não existirá fundamento para ordenar a restituição da coisa reivindicada. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 20 de Abril de 2021, Processo n.º 6575/19.3T8CBR.C1 
I – A herança jacente – herança aberta, mas ainda não aceite nem declarada vaga para o Estado – 
é coisa diversa da herança que, não obstante permanecer ainda em situação de indivisão (por não 
ter sido efetuada a partilha), já foi aceite pelos sucessíveis que foram chamados à titularidade das 
relações jurídicas que dela fazem parte, sendo que só a primeira detém personalidade judiciária [cf. 
art. 12º, al.a) do n.C.P.Civil]. 
II – A herança indivisa ou não partilhada apenas goza de personalidade judiciária enquanto se 
mantiver na situação de jacente. 
III – A existência de “cabeça-de-casal” [ou, sob outro ponto de vista, a aceitação desse cargo], não 
pressupõe, só por si, a aceitação da vocação sucessória. 
IV – Não existindo nos autos elementos que permitam ao julgador concluir, com certeza, que a 
herança foi aceite, não pode este considerá-la com falta de personalidade judiciária.  
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 23 de Abril de 2021, Processo n.º 1024/20.7T8GRD-
A.C1 
I) É passível de incorrer em abuso de direito o trabalhador que instaura uma acção de impugnação 
da regularidade e licitude do despedimento em que venha a demonstrar-se a seguinte matéria 
alegada pelo empregador: em reunião com o empregador em que participou pessoalmente, o 
trabalhador aceitou expressamente a extinção do seu posto de trabalho, tendo igualmente aceite 
a compensação acordada para o efeito; por via disso, o empregador jamais equacionou que o 
trabalhador pudesse arguir a ilicitude do seu despedimento com fundamento naquela extinção do 
posto de trabalho; foi pago ao trabalhador a compensação devida pela extinção do posto de 
trabalho que com o mesmo foi acordada. 
II) Na identificação do objecto do litígio e fixação dos temas da prova a que se proceda, deve 
seleccionar-se para a matéria de facto aquela que seja relevante para a decisão da causa, segundo 
as várias soluções plausíveis de direito. 
III) Na decisão sobre a matéria de facto deve continuar a respeitar-se a regra de que deve ser tida 
em consideração e emitir-se pronúncia sobre toda a matéria de facto que for processualmente 
atendível e que releve para a correcta decisão da causa segundo as várias soluções plausíveis para 
a questão de direito 
IV) Assim, a acção referida em I) não pode ser julgada no despacho saneador e sem que ao 
empregador seja conferida a possibilidade processual de em audiência de julgamento provar 
aquela matéria de facto por si alegada. 
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Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 27 de Abril de 2021, Processo n.º 2141/18.9T8CTB-
A.C1 
I- Os documentos juntos aos autos por iniciativa das partes só podem ser retirados do processo (e 
como tal não admitidos) se forem (legalmente) extemporâneos ou então se mostrarem 
impertinentes ou desnecessários. 
II- Os documentos serão impertinentes quando se destinarem a provar factos estranhos/alheios à 
matéria da causa. 
III- Os documentos são desnecessários quando se destinarem a provar factos sem qualquer 
interesse ou relevância para a decisão da causa. 
IV- São a admitir os documentos que, apresentados dentro dos prazos legalmente estipulados para 
o efeito, se destinem a provar factos (quer os essenciais, quer os instrumentais) que servem de 
fundamento à ação ou a defesa ou a contrariar a prova desses mesmos factos. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 27 de Abril de 2021, Processo n.º 75109/20.3YIPRT.C1 
I- O artigo 20º do DL nº. 269/98, de 01/09, na sua atual redação dada pelo DL nº. 34/2008, de 26/02 
(que estipula que “na falta de junção do documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça, 
é desentranhada a respetiva peça processual.”), apenas se aplica aos procedimentos de injunção e 
não também às ações declarativas deles transmutadas. 
II- Ações declarativas essas transmutadas que passam a reger-se, após a sua distribuição, e no que 
concerne particularmente ao processamento e pagamento das obrigações tributárias (vg. da taxa 
de justiça), pelas disposições do Código de Processo Civil (CPC), ainda que devidamente adaptadas, 
e do Regulamento das Custas Processuais (RCP). 
III- Não pagando o autor o complemento da taxa justiça devida, nos termos do disposto no artº. 7º, 
nº. 6, do RCP, pela transmutação do procedimento de injunção para a ação declarativa no prazo ali 
estatuído, deve aplicar-se, por via analógica, o regime consagrado para o efeito no artº. 570º do 
CPC, e particularmente no seu nº. 3. 
IV- Tendo, entretanto, depois de expirado aquele prazo legal, o autor pago o referido complemento 
da taxa de justiça, sem que, todavia, tenha pago o acréscimo de multa previsto no nº. 3 do citado 
artº. 570º, deve o mesmo, antes de mais, ser notificado para, no prazo de 10 dias, proceder ao 
pagamento da multa (sem que tal implique de imediato o desentranhamento da petição). 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 27 de Abril de 2021, Processo n.º 8638/15.5T8CBR-
B.C1 
I – A herança ilíquida e indivisa, como consta do auto de penhora, e bens imóveis á mesma 
pertencente, constitui um património autónomo, sendo que com o acto de aceitação os herdeiros 
apenas assumem uma quota ideal e abstrata do todo hereditário, pois só com a partilha, ainda que 
com efeitos retrativos à abertura da herança, é que cada um dos herdeiros fica a conhecer e obtém 
a qualidade de sucessor dos concretos bens que lhe foram atribuídos. 
II - No artigo 781º do Código de Processo Civil (correspondente ao anterior artigo 862º) estabelece-
se as especialidades do procedimento da penhora que tenha por objecto o quinhão em património 
autónomo ou direito a bem indiviso não sujeito a registo, prescrevendo-se a este respeito no n.º 1 
que: “Se a penhora tiver por objecto quinhão em património autónomo ou direito a bem indiviso 
não sujeito a registo, a diligência consiste unicamente na notificação do facto ao administrador dos 
bens, se o houver, e aos contitulares, com a expressa advertência de que o direito do executado 
fica à ordem do agente de execução, desde a data da primeira notificação efectuada”. 
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III - No caso em apreço não subsistem dúvidas de que a penhora incidiu não sob uma quota-parte 
dos imóveis detidos em compropriedade, mas sobre o quinhão hereditário da executada, do qual 
fazem parte a quota em imóveis, pelo que se entende que a penhora se efetua por notificação, nos 
termos previstos no artigo 781º do Código de Processo Civil, não estando sujeita a registo. 
 
IV - Não é o registo condição de eficácia ou constitutivo desta penhora, pois que ainda que do 
quinhão penhorado façam parte imóveis, móveis ou direitos sujeitos a registo, tal penhora não se 
encontra sujeita a registo, no sentido em que tal registo não é necessário à sua oponibilidade 
perante terceiros, por não se concretizar em bens certos e determinados, integrando assim a 
exceção consagrada na al. c) do nº 2 do artigo 5º do Código de Registo Predial. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 3 de Maio de 2021, Processo n.º 1250/20.9T8VIS.C1 
i) Proferida decisão-surpresa, com violação do princípio do contraditório, em desrespeito pelo 
estatuído no art. 3º, nº 3, do NCPC, incorre-se numa nulidade processual, nos termos do art. 195º, 
nº 1, do mesmo diploma, e não numa nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, do art. 
615º, nº 1, c), do referido código; 
ii) Uma coisa é a nulidade processual, por ex. a omissão de um acto que a lei prescreva, relacionada 
com um acto de sequência processual, e por isso um vício atinente à sua existência, outra bem 
diferente é uma nulidade da sentença ou despacho, e por isso um vício do conteúdo do acto, por 
ex. a omissão de pronúncia, um vício referente aos limites; tão pouco se confundindo a dita 
nulidade com um erro de julgamento, que se caracteriza por um erro de conteúdo; 
iii) “Das nulidades reclama-se, dos despachos recorre-se”, pelo que o recorrente devia ter arguido 
a respetiva nulidade perante o juiz da causa, e não interpor recurso, invocando aquela nulidade da 
sentença, já que não é invocável o esgotamento do poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da 
causa, o qual só ocorre quanto ao objecto da decisão, nem o trânsito em julgado se dando enquanto 
a arguição estiver pendente, para se dever entender que o juiz deixa de poder conhecer da nulidade 
oportunamente arguida; e se a nulidade vier a ser declarada, a sentença deixa de poder subsistir 
(art. 195º, nº 2, 1ª parte do NCPC); 
iv) Quando um despacho judicial se pronuncia no sentido de não dever ser praticado certo acto 
prescrito por lei, a questão deixa de ter o tratamento das nulidades processuais para seguir o 
regime do erro de julgamento, por a infração praticada passar a ser coberta pela decisão proferida; 
v) Desde que haja contestação, o juiz não pode, por força do disposto no art. 186º, nº 3, do NCPC, 
julgar inepta a petição, por falta de indicação da causa de pedir, se chegar à conclusão de que o R., 
naquele articulado interpretou corretamente a dita petição, e isto quer o mesmo R. tenha ou não 
suscitado a questão da ineptidão. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 5 de Maio de 2021, Processo n.º 221/20.0T8MGL.C1 
Não padece de inconstitucionalidade material, por violação das disposições contidas nos artigos 
18.º, n.º 2, 29.º, n.º 5, e 30.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa, a previsão normativa 
do artigo 148.º, n.º 4, al. c), do Código da Estrada. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 11 de Maio de 2021, Processo n.º 140/13.6TBCLB-D.C1 
1. O processo de incumprimento da regulação do exercício das responsabilidades parentais 
constitui uma instância incidental relativamente ao processo (principal) de regulação - trata-se de 
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um incidente de incumprimento do acordado, ou decidido, relativamente a qualquer questão do 
regime de regulação. 
2. No incidente de incumprimento - forma processual secundária que apresenta o carácter de 
episódio ou acidente -, instruído ao abrigo do art.º 41º, n.º 3 do RGPTC, o regime de notificação do 
requerido rege-se pelas normas próprias do Processo Civil (art.º 33º, n.º 1 do RGPTC). 
3. Perante a dita natureza incidental, pese embora a notificação pessoal do requerido/recorrente, 
impunha-se notificar a sua Exma. Patrona para os termos do incidente, sob pena de violação do 
preceituado no art.º 247º do CPC, estabelecendo-se no n.º 1 deste art.º que as notificações às 
partes em processos pendentes são feitas na pessoa dos seus mandatários judiciais (mandato que 
atribui poderes ao mandatário para representar a parte em todos os actos e termos do processo 
principal e respectivos incidentes - art.º 44º, n.º 1 do CPC), regra que vale para qualquer notificação 
dependente à parte que haja constituído (ou foi nomeado) advogado. 
4. A previsão do art.º 41º, n.º 3 do RGPTC não respeita a notificação convocatória nem envolve um 
acto de conteúdo idêntico ao da citação, pelo que, a partir da nomeação do patrono (ou da 
constituição de advogado), a representação do requerido é assumida pelo advogado a quem devem 
ser dirigidas as notificações - interpretação conforme à Constituição e que privilegia uma efectiva 
garantia de acesso ao Direito e aos Tribunais, assegurando um contraditório profissionalmente 
adequado, potenciador duma lide mais justa e equilibrada. 
5. A violação do contraditório inclui-se na regra geral sobre as nulidades processuais do n.º 1 do 
art.º 195º do CPC, por ser indiscutível que a sua inobservância é susceptível de influir no exame ou 
na decisão da causa. 
6. A cognição de determinada questão sem prévio contraditório inquina a decisão de ilegalidade 
por inobservância de uma formalidade processual, implicando a anulação da decisão proferida. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 12 de Maio de 2021, Processo n.º 48/19.1GBGRD.C1 
No caso de revogação da suspensão provisória do processo a que alude o art.º 282.º, n.º 1, al. b) 
do CPP, por forma a dar-se cumprimento ao princípio do contraditório, o arguido deve sempre ser 
ouvido. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 19 de Maio de 2021, Processo n.º 30/19.9IDVIS-C1 
Por contrariar lei especial, concretamente a norma do artigo 14.º do Regime Geral das Infracções 
Tributárias (Lei n.º 15/2001, de 05-06-2001), a suspensão da execução da pena de prisão 
decorrente da prática de crime previsto naquele regime jurídico não pode ficar condicionada ao 
pagamento de quantia inferior à da prestação tributária devida. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 21 de Maio de 2021, Processo n.º 1333/20.5T8LRA.C1 
I) Em caso de despedimento por extinção do posto de trabalho, o trabalhador tem direito a uma 
compensação pela cessação do contrato de trabalho. 
II) Presume-se que o trabalhador aceita o despedimento quando recebe do empregador a 
totalidade dessa compensação. 
III) Esta presunção pode ser ilidida desde que, em simultâneo, o trabalhador entregue ou ponha, 
por qualquer forma, a totalidade da compensação paga pelo empregador à disposição deste último 
IV) À expressão “em simultâneo” constante da lei tem de ser atribuída a maleabilidade necessária 
para poder abarcar um conjunto de situações que exigem uma apreciação flexível respeitante a 
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eventuais factos que poderão ser alegados pelo trabalhador para afastar a presunção da aceitação 
do despedimento. 
V) Não pode considerar-se ilidida a presunção se decorreram 13 dias entre a data da 
disponibilização da compensação por depósito na conta bancária do trabalhador (09/04/2020) e a 
data da devolução dessa compensação pelo trabalhador (23/04/2020), tendo o trabalhador sido 
informado pelo empregador de que a compensação seria depositada na sua conta até à data da 
cessação do contrato (04/05/2020) e não logrando o trabalhador provar a data em que teve 
conhecimento da transferência do montante da compensação para a sua conta. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 26 de Maio de 2021, Processo n.º 334/10.6JAPRT-A.C1 
As penas de prisão suspensas não têm um prazo de prescrição autónomo do da pena originária, 
não lhes sendo aplicável o disposto no art.º 122º/1-d) do CP. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 1 de Junho de 2021, Processo n.º 1614/17.5T8GRD.C1 
I - Para efeitos de indemnização a título do chamado dano biológico na sua vertente patrimonial só 
relevam as implicações de alcance económico. 
Outras incidências na qualidade de vida do lesado, mas sem um alcance daquela natureza, devem 
ser ponderadas em sede de danos não patrimoniais. 
II - Em caso de défice funcional permanente, que não seja impeditivo de exercício da atividade 
profissional do lesado, mas que implique, ainda assim, um maior esforço no desempenho dessa 
atividade e/ou a supressão ou restrição de outras oportunidades profissionais ou de índole pessoal, 
no decurso do tempo de vida expetável, mesmo fora do quadro da sua profissão habitual, não se 
mostra viável, em regra, estabelecer o quantum indemnizatório com base em cálculo aritmético de 
rendimentos específicos, devendo recorrer-se à equidade dentro dos padrões delineados pela 
jurisprudência em função do tipo de gravidade das sequelas sofridas. 
III - A indemnização por danos não patrimoniais prevista no artigo 496.º, n.º 1 e 4, do Código Civil, 
e a fixar por equidade, tendo em atenção os fatores referidos no artigo 494.º do mesmo Código, 
visa não só compensar o dano sofrido, mas também reprovar, de algum modo, a conduta culposa 
do autor da lesão. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 1 de Junho de 2021, Processo n.º 3553/20.3T8CBR.C1 
1. - O procedimento cautelar de suspensão de deliberações sociais (art.º 380.º, n.º 1, do NCPCiv.) 
depende do preenchimento de três pressupostos cumulativos: ser o requerente sócio da associação 
ou sociedade que tomou a deliberação; ser essa deliberação contrária à lei, aos estatutos ou ao 
pacto social; poder da sua execução resultar dano apreciável. 
2. - Impende sobre o requerente do procedimento cautelar o ónus da alegação e prova dos factos 
concretos tendentes a demonstrar, ainda que em termos de prova sumária, o periculum in mora, a 
existência do perigo dos prejuízos e da sua gravidade. 
3. - Uma deliberação social expulsiva (de sociedade ou associação), tendo em conta a sua natureza 
e os seus efeitos práticos e jurídicos, ocasiona um total afastamento da pessoa excluída, que fica 
impedida de exercer quaisquer direitos como membro do ente coletivo (quanto a deliberações, 
acompanhamento/informação e controlo/fiscalização). 
4. - O que aconselha à adoção de especiais cautelas quanto ao perigo – e sua prevenção – de dano 
apreciável no caso de deliberação de exclusão de sócio ou associado, por se tratar de situação que 
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tipicamente envolve um risco agravado para o excluído, ao ficar no desconhecimento da gestão e 
direção do ente coletivo. 
5. - Tratando-se de associação de reconhecido interesse público, com mais de 500 alunos, que 
procedeu a avultadas aquisições imobiliárias, existindo um clima de conflito entre associados e 
ficando o associado expulso impedido, por isso, de escrutinar os negócios aquisitivos e a gestão da 
pessoa coletiva, é de concluir, em juízo de prognose cautelar, pela possibilidade de dano apreciável 
para o efeito de suspensão daquela deliberação expulsiva. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 1 de Junho de 2021, Processo n.º 178/15.9T8TND.C2 
1. - Em impugnação pauliana quanto a acto oneroso (contrato de compra e venda de imóveis), cabe 
ao autor (credor) o ónus da alegação e prova dos requisitos legais de procedência da ação, 
designadamente a má-fé do devedor (transmitente dos bens) e do terceiro (adquirente dos 
mesmos). 
2. - No âmbito de tal má-fé subjetiva bilateral, não se exige a demonstração da intenção de 
prejudicar ou o conhecimento da situação de insolvência do devedor, bastando o 
conhecimento/convicção do devedor/alienante e do terceiro/adquirente de que o acto 
transmissivo ocasiona dano ao credor (diminuição da garantia patrimonial do seu crédito), o que é 
compatível com o dolo, mas também com a negligência consciente. 
3. - Provando-se que, aquando da outorga da escritura de compra e venda, em que foi transmitido 
o direito de propriedade sobre quatro imóveis – que integravam herança aberta e indivisa, 
relativamente à qual os transmitentes eram os únicos herdeiros, sendo que um destes não era 
devedor do demandante na ação pauliana –, os alienantes devedores apenas dispunham de um 
direito à herança indivisa, o que os não inibiu de realizarem a venda dos quatro concretos prédios, 
assim afastados do perímetro da herança, com decorrente esvaziamento do direito dos devedores 
ao acervo hereditário, tem de admitir-se ao credor, sob pena indefesa na proteção do crédito, a 
impugnação do acto, mas apenas na proporção do seu direito à herança (no caso, ¼ indiviso sobre 
o valor da herança), projetado sobre aqueles bens alienados que a compunham, e não em termos 
de a pauliana e decorrente ineficácia afetar a totalidade da venda. 
4. - Desse modo, permanecendo intocado o acto no respeitante à transmissão operada pela 
alienante não devedora – de cuja má-fé não cabia, por isso, conhecer –, quanto à fração/proporção 
remanescente a que tinha direito (e que, assim, podia transmitir, de acordo com as regras da 
aquisição derivada), não ocorre violação do direito constitucional à propriedade privada 
(contemplando também o poder de transmitir o direito dominial a outrem), nem de princípios do 
direito dos contratos. 
5. - Apurando-se que a sociedade adquirente tinha como administrador o filho dos transmitentes 
devedores, tendo aquele conhecimento das dívidas ao credor e das garantias dadas pelos seus pais, 
bem como de que os bens detidos pelos progenitores eram insuficientes para o pagamento do 
devido, verificado está o requisito da má-fé, comum a tais transmitentes e adquirente, com 
referência ao acto impugnado pelo autor/credor, que assim viu ameaçadas as possibilidades de 
cobrança do seu crédito, relativamente ao direito de que os devedores eram titulares. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 1 de Junho de 2021, Processo n.º 54/03.8TBSCD-E.C1 
I – A lei nº 122/2015, de 1 de setembro, clarificou que a obrigação de pagamento da pensão de 
alimentos se mantém depois da maioridade do filho e até que este perfaça 25 anos de idade, 
ressalvadas as situações em que o respetivo processo de educação ou formação profissional estiver 
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concluído antes daquela data, se tiver sido livremente interrompido ou quando não seja razoável 
impor ao progenitor tal obrigação. 
II – A alegação singela e linear feita pela A./requerente, em incidente de incumprimento das 
responsabilidades parentais (prestação de alimentos) deduzido contra o seu progenitor, de que 
«Após um ano de interregno nos seus estudos, a Requerente decidiu prossegui-los», era 
perfeitamente compatível com a interpretação de que se tratou de uma mera suspensão da 
atividade formativa, durante um ano, por causas justificadas, como seja a insuficiência económica 
ou impossibilidade prática no prosseguimento dos estudos ao nível do ensino 
superior/universitário, sem mais, no momento da conclusão do ensino secundário. 
III – Na verdade, o melhor entendimento/interpretação sobre a “interrupção por livre iniciativa” 
não pode ser dissociado duma ação do agente consciente, informada e livre de qualquer 
constrangimento, quer ao nível económico, quer social, pelo que, se o mesmo não tiver condições 
económico-sociais para prosseguir os estudos no imediato, impondo-se ou sendo incontornável 
uma suspensão na formação académica por tal motivo, não é caso da ressalva legal de “livre 
interrupção dos estudos”. 
IV – A prolação de despacho de indeferimento liminar, por manifesta improcedência do pedido, só 
pode ser proferido se não houver interpretação possível ou desenvolvimento possível da 
factualidade articulada que viabilize ou possa viabilizar o pedido, ou seja, se a evidência da 
improcedência tiver um caráter absoluto e objetivo, para poder sê-lo, se nenhuma outra construção 
jurídica for possível, além da expressa no despacho de indeferimento liminar. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 2 de Junho de 2021, Processo n.º 760/13.9TXPRT-L.C1 
O ordenamento jurídico (artigo 2.º, n.º 7, da Lei n.º 9/2020, de 10-04) não exige que a pena 
decorrente do crime determinante da revogação do perdão seja de prisão, podendo ser de multa. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 2 de Junho de 2021, Processo n.º 163/18.9T9CNF.C1 
I – Estaremos perante mal futuro, indispensável à ocorrência do crime de ameaça, sempre que nada 
– na descrição factual – permita assentar numa execução iminente, ou seja, desde que não se 
assista já à “tentativa”, tal como configurada no artigo 22.º do CP. 
II – O vocábulo “mato-te”, surgindo, nas circunstâncias ocorridas, desgarrada de conduta 
reveladora de iminência de acção (mal anunciado), deve ser entendido como projectando uma 
intenção futura da prática de um mal. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 9 de Junho de 2021, Processo n.º 149/19.6T9MBR.C1 
I - O tribunal não é livre de aplicar ou deixar de aplicar uma pena de substituição, pois não detém 
uma faculdade discricionária; antes, o que está consagrado na lei é um poder/dever ou um poder 
vinculado, tal como sucede, v.g., com a suspensão da execução da pena. 
II - O regime de aplicação das penas substitutivas quer para a pessoa física quer para a pessoa 
coletiva, não divergem quanto à necessidade ou obrigatoriedade de o tribunal se pronunciar sobre 
a verificação dos respetivos requisitos para a sua aplicação, divergindo tão somente a espécie de 
alguma das penas substitutivas aplicáveis. 
III – Donde que a omissão do tribunal recorrido quanto à possibilidade de eventual aplicação de 
alguma destas penas substitutivas à arguida, enquanto pessoa coletiva, constitui nulidade por 
omissão de pronúncia, nos termos do n.º 1, alínea c) do art.º 379.º do CPP. 
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Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 9 de Junho de 2021, Processo n.º 2121/13.0TACBR-
A.C1 
I – A figura do Administrador de Insolvência tem alcance ao nível da questão patrimonial da 
empresa. Portanto, a representação do administrador da insolvência circunscreve-se aos aspectos 
de natureza patrimonial que interessem à insolvência; quanto aos restantes aspectos, 
nomeadamente, os que se referem à responsabilidade criminal da sociedade, que ainda não se 
encontra extinta, a representação continua a ser dos seus gerentes ou administradores. 
II – Corolário, pois, o de que a notificação para prestação de Termo e Identidade e Residência (que 
assume uma dimensão criminal) apenas possa ser prestado por quem for constituído arguido. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 9 de Junho de 2021, Processo n.º 880/20.3TXPRT-A.C1 
O perdão a que se refere a Lei n.º 9/2020, de 11 de Abril, desde que verificados os demais 
pressupostos aí exigidos, deve beneficiar não só quem detinha a qualidade de recluso na data da 
sua entrada em vigor, como também quem adquiriu essa qualidade, depois daquela data. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 9 de Junho de 2021, Processo n.º 54/18.3GCACB-A.C1 
I - Não constituindo um efeito de qualquer pena, a proibição de conduzir veículos motorizados a 
que se refere o art.º 69.º, do Código Penal é uma verdadeira pena acessória. 
II – Em cuja contagem não são de aplicar as normas previstas nos artigos 296.º e 297.º do Código 
Civil, mas sim, por analogia, as normas relativas à contagem da pena de prisão. 
III - O cumprimento desta pena acessória de inibição de conduzir inicia-se com a entrega voluntária 
da licença de condução ou, caso não se verifique tal entrega, com a sua apreensão. 
IV– Por isso, in casu, fixada a sua duração pelo período de seis meses, uma vez que o arguido 
entregou a carta de condução no dia 25.09.2020, foi nesse dia que se iniciou a execução da referida 
pena acessória. E, 
V - Por outro lado, no dia 25.03.2021 que terminava o seu cumprimento, nada impedindo, ademais, 
que durante este dia a licença de condução fosse restituída ao arguido. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 15 de Junho de 2021, Processo n.º 37/08.1TBSCD.C2 
I) O sócio e gerente de uma sociedade por quotas não pode ser responsabilizado por todo e 
qualquer prejuízo sofrido pela sociedade durante a sua gerência, mas, tão só, por aqueles que 
possam resultar dos seus comportamentos que integrem violação do dever de cuidado ou de 
lealdade, dentro de um juízo de causalidade adequada. 
II) O dever de gestão não compreende o dever de tomar decisões adequadas, tendo uma dimensão 
procedimental (deveres de vigilância e de auto esclarecimento ou de auto informação) e uma 
dimensão substantiva restringida a um conteúdo negativo de não tomar decisões irracionais. 
III) A retirada de bens de uma sociedade para as instalações de outra sociedade levada a efeito 
gerente de facto da primeira e de gerente de direito e detentor da quase totalidade do capital social 
da segunda, sem que procedesse à respectiva facturação e às inerentes comunicações às 
autoridades fiscais e aduaneiras, integra uma violação do dever de lealdade, consubstanciado no 
dever de todo o administrador de não utilizar em benefício próprio meios ou informações da 
sociedade. 
IV) Em consequência, será de responsabilizar aquele gerente pelo pagamento do preço de tais 
mercadorias, do qual a sociedade se encontra privada, nele se incluindo o valor de custo da 
mercadoria, o valor do IABA, o valor do IVA e o lucro que caberia à sociedade pela venda da 
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mercadoria, assim como será de responsabilizá-lo pelas coimas que a sociedade venha a pagar 
pelos ilícitos fiscais decorrentes do referido em III). 
V) O comportamento referido em III) constitui fundamento de exclusão judicial de sócio. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 15 de Junho de 2021, Processo n.º 2434/18.5TVIS-A.C1 
O artigo 157.º, n.º 6, do Código do Processo Civil sobre erros e omissões da secretaria não é de 
aplicar por analogia ao erro em que incorreram os C.T.T. ao registarem a data da entrega da carta 
de citação no serviço online de acompanhamento dos envios. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 15 de Junho de 2021, Processo n.º 1677/17.3T8LRA.C1 
I) Fora dos casos previstos nos artigos 2088.º, 2089.º e 2090.º, todos do Código Civil, o cabeça de 
casal só tem legitimidade substantiva para praticar os actos destinados a evitar a perda ou a 
deterioração dos bens da herança e os destinados a prover à sua frutificação normal. 
II) O cabeça de casal não tem legitimidade substantiva para outorgar, na posição de locador, em 
representação da herança, em contratos de arrendamento por prazo superior a seis anos, por isso 
extravasar dos meros poderes de administração que a lei lhe confere, mesmo que esteja em causa 
um arrendamento rural com o prazo mínimo legalmente previsto de sete anos. 
III) São anuláveis os contratos celebrados pelo cabeça de casal sem a legitimidade substantiva 
referida em II). 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 16 de Junho de 2021, Processo n.º 202/19.6GAMMV-
A.C1 
I - Perante o disposto no artigo 2.º, n.ºs 2, 3, 5, al. b), e 6, do Regulamento da Habilitação Legal para 
Conduzir – aprovado pelo DL n.º 138/2012, de 05-07 –, na redacção que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 37/2014, de 14-03, a emissão da 2.ª via da carta de condução tem como efeito jurídico 
necessário a revogação do anterior título. 
II – Deste modo, se o condenado, visando a observância das disposições normativas contidas no n.º 
3 do artigo 69.º do CP e no n.º 2 do artigo 500.º do CPP, entregou, na secretaria do tribunal, a 2.ª 
via da sua carta de condução – ao tempo, era também portador do título de condução 
anteriormente emitido (1.ª via) –, a qual permaneceu apreendida pelo tempo correspondente ao 
fixado judicialmente, mostra-se cumprida a pena acessória de proibição de conduzir imposta na 
sentença condenatória. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 16 de Junho de 2021, Processo n.º 1153/18.7PBVIS.C1 
I – Da disposição legal contida no n.º 8 do artigo 271.º do CPP não decorre a obrigatoriedade de 
nova prestação de depoimento em audiência de julgamento; a nova prestação de depoimento só 
deverá ser determinada caso essa repetição se torne necessária para a descoberta da verdade nos 
termos definidos no artigo 340.º do mesmo diploma legal. 
II – Estando em causa crime de violência doméstica, a boa interpretação do n.º 2 do artigo 21.º da 
Lei n.º 112/2009, de 16-09, implica, salvo quando exista a oposição referida no segmento final do 
dito normativo, por força do disposto no artigo 82.º-A do CPP, o arbitramento de indemnização à 
vítima. 
III – Ainda que a previsão do n.º 2 do artigo 82.º-A revista, neste caso específico, duvidosa utilidade 
– os factos pertinentes para o arbitramento oficioso da indemnização estão contidos na acusação 
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–, enquanto não for restringida a remissão do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 112/2009 para aquele 
preceito da lei adjectiva penal, mantém-se a imperiosidade de asseguramento do contraditório. 
IV – A não observância do contraditório consubstancia irregularidade processual, a qual, 
verificando-se a situação descrita no artigo 334.º, n.º 4, do CPP, sob pena de sanação, deverá ser 
invocada logo após o acto de leitura da sentença. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 230/11.0TMCBR-
K.C1 
I - O princípio do contraditório estabelecido no artigo 117.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro – 
Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo – fica assegurado quando o interessado é colocado 
na posição de poder agir por si ou por intermédio de advogado nos diversos actos do processo nos 
quais, segundo a lei, possa participar, o que em regra fica cumprido notificando o interessado, na 
pessoa do seu advogado, do dia, hora e local da diligência. 
II - Se o menor, com 10 anos de idade, manifesta, por actos e palavras, que não quer estar com o 
pai, que tem medo dele e se recusa a estar com ele, não assume relevo imediato se essa crença 
tem fundamento ou não tem, relevando sim o receio que invade o menor gerado por essa crença, 
pelo que se justifica a alteração provisória dos convívios entre ambos, passando estes a ser 
supervisionados pela segurança social com o fim de restabelecer a confiança do menor no seu pai. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 1477/18.3T8CTB-
A.C1 
I - A alteração do regime de regulação do exercício das responsabilidades parentais pressupõe a 
existência de circunstâncias supervenientes que tornem necessário alterar o que estiver 
estabelecido. 
II - No caso, sendo certo que o conjunto dos factos apontam para a defesa da continuidade da 
situação, a vontade do filho, só por si, não apoiada noutras razões sérias, não justifica a alteração 
proposta por um dos progenitores. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 2313/19.9T8PBL.C1 
I - Indicada na pi uma morada como sendo a do réu na qual ele foi citado, e, nesta sequência, 
constituindo advogado e contestando, e, inclusive, sendo, depois, nela notificado da renúncia do 
seu mandatário, a devolução da carta de notificação para o efeito do artº 570º, nº 5 do CPC, irreleva, 
devendo a notificação ser tida como efetuada – artº 249º, nº 2 do CPC. 
II - Assim, não tendo sido paga a taxa de justiça e multa, o desentranhamento da contestação e o 
julgamento com base na confissão ficta é legal, pois que inexiste qualquer nulidade processual. 
III - A taxa de álcool no sangue está sujeita a prova legal tarifada pois que apenas pode ser apurada: 
i) através de aparelhos analisadores oficialmente aprovados e anualmente verificados; ii) mediante 
análise ao sangue; iii) através de outros exames médicos que tenham essa capacidade analítica; e, 
assim, tal taxa não pode ser provada por confissão. 
IV - O desconto da margem de erro da taxa apurada apenas pode ser efetuado quando ela emergir 
dos aludidos aparelhos; quando dimanar destes exames, porque realizados segundo critérios 
científicos rigorosos, o valor a considerar é, exatamente, o neles apurado. 
V - Na ação de regresso instaurada pela seguradora ao abrigo da al. c) do nº1 do artº 27º do DL 
291/2007, de 21.08, à autora basta provar que o réu foi o responsável, aquilianamente, pelo sinistro 
e que conduzia com taxa de álcool superior à legalmente permitida, não lhe sendo exigível a prova 
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do nexo de causalidade entre esta taxa e o sinistro; é que tal excesso faz presumir, juris tantum, 
este nexo, e, assim, competindo ao réu, para se desonerar, ilidir esta presunção. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 1000/19.2T8CTB-
A.C1 
i) Se a exequente é sócia da executada, emprestou-lhe dinheiro, com obrigação de restituição, 
intitulou os 4 contratos de suprimentos, nas suas cláusulas usa-se sempre a expressão 
“suprimentos” e nos subsequentes aditamentos se refere sempre a expressão “suprimentos”, 
conjugando o nomen iuris dos contratos com a titularidade subjetiva dos mesmos (sócio e 
sociedade), está-se perante contratos de suprimentos; 
ii) O mesmo é confirmado pelo "carácter de permanência", enquanto elemento específico do 
contrato de suprimento (art. 243º, nº 1, do CSC), e que é definido por índices, que os nºs 2 e 3 do 
mesmo preceito enunciam, por um lado, a estipulação de um prazo de reembolso superior a um 
ano - quer a estipulação seja contemporânea da constituição do crédito, quer seja posterior - e, por 
outro lado, a não utilização da faculdade de exigir o reembolso devido pela sociedade durante um 
ano, contado da constituição do crédito; 
iii) Fundando-se uma ação declarativa em suprimentos de um sócio à sociedade, cuja constituição 
está vedada a não sócios, é de considerar que o tribunal materialmente competente para julgar a 
ação é o Tribunal de Comércio, nos termos do art. 128º, nº 1, c), da Lei 62/13, de 26.8 (LOSJ), pois 
quando um sócio acciona a sociedade invocando um contrato de suprimento está no exercício de 
um direito social; 
iv) Não assim quando se esteja perante uma ação executiva (de valor superior a 50.000€), com base 
em títulos executivos que titulam tais suprimentos, pois aí tal competência pertence aos Juízos 
Centrais Cíveis, nos termos do art. 117º, nº 1, b), da mesma Lei; 
v) Se um título era executivo face ao art. 46º, nº 1, c), do anterior CPC, então, face ao Ac. do Tribunal 
Constitucional nº 408/2015, que determinou (com força obrigatória geral) que: “declara, com força 
obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma que aplica o art.º 703.º do Código de Processo 
Civil, aprovado em anexo à Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho, a documentos particulares emitidos 
em data anterior à sua entrada em vigor, então exequíveis por força do art.º 46.º, n.º 1, alínea c) 
do Código de Processo Civil de 1961, constante dos artºs 703.º do Código de Processo Civil e 6.º, 
n.º 3, da Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho”, então ele manteve a sua natureza; 
vi) Se, posteriormente, as partes efetuaram vários aditamentos, também por escrito particular, em 
que alteraram apenas a data do reembolso, aditamentos todos eles efetuados antes da data de 
entrada em vigor do NPCC, em 1.9.2013, estas alterações complementam o título executivo; 
vii) Se num último aditamento, também por escrito particular, datado de 31.12.2013, se alterou, 
de novo, a data do reembolso, embora este último aditamento seja datado de 31.12.2013, posterior 
à referida data de 1.9.2013, o aludido título executivo, constituído à sombra do anterior CPC, não 
perde, por esse facto, o seu carácter de título executivo que já tinha, já que esta última alteração 
se refere apenas à data de vencimento da obrigação e não à sua própria existência – constituição 
da obrigação pecuniária; 
viii) Na realidade, o prazo de vencimento da obrigação ou a sua exigibilidade é requisito de eficácia 
do título executivo ou requisito de prossecução da execução (arts. 802º e 804º do anterior CPC e 
713º e 715º do NCPC), mas não da constituição ou validade de tal título, daí que a aludida última 
alteração ao título executivo, datada de 31.12.2013, posterior à entrada em vigor do NCPC, já não 
interfira com a sua prévia existência e constituição; 
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ix) Se a executada/embargante foi dissolvida, por deliberação dos sócios e está em marcha um 
processo de liquidação extrajudicial, dispondo a lei (art. 245º, nº 3, a), do CSC) que os suprimentos 
só podem ser reembolsados aos seus credores depois de inteiramente satisfeitas as dívidas daquela 
para com terceiros, norma que é imperativa, então estamos perante uma condição suspensiva legal 
que faz com que a obrigação não seja exigível, por força do art. 715º, nº 1, do NCPC (conjugado 
com o art. 270º do CC); 
x) Assim sendo, para prosseguir a execução, cabia à recorrente/exequente o ónus da sua 
demonstração (nos termos do apontado 715º, nº 1, do NCPC) – “Quando a obrigação esteja 
dependente de condição suspensiva …, incumbe ao credor alegar e provar …, no próprio 
requerimento executivo, que se verificou a condição…”. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 2351/06.1TBFIG-
F.C1 
I – A lei nº 122/2015, de 1 de setembro, clarificou que a obrigação de pagamento da pensão de 
alimentos se mantém depois da maioridade do filho e até que este perfaça 25 anos de idade, 
ressalvadas as situações em que o respetivo processo de educação ou formação profissional estiver 
concluído antes daquela data, se tiver sido livremente interrompido ou quando não seja razoável 
impor ao progenitor tal obrigação. 
II – A propósito deste conceito de “razoabilidade”, importará sempre ponderar se o filho maior 
poderá prover, ainda que parcialmente, às suas necessidades educacionais através de outros meios 
ou instrumentos que dispensem o direito a alimentos. 
III – Sendo certo que o critério sempre assentará, sendo disso caso, na imputação da não conclusão 
da formação profissional à culpa grave do filho, na medida em que a obrigação de alimentos a favor 
do filho deve continuar a ser paga pelo progenitor, para além da maioridade daquele, desde que se 
mantenha a situação de necessidade, sem culpa do beneficiário. 
IV – Por outro lado, só a violação grave do dever de respeito por parte do filho para com o pai 
poderá constituir causa de cessação da obrigação de prestar alimentos após a maioridade, nos 
termos do art. 1874º do C.Civil. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 29 de Junho de 2021, Processo n.º 888/20.9T8ACB-
D.C1 
I) Apesar da dissolução do casamento por divórcio o património comum subsiste até à partilha, não 
passando os bens comuns a pertencer aos cônjuges em compropriedade. 
II) Dissolvido o casamento, o direito reconhecido ao titular do património comum a dele retirar a 
sua meação não é um direito a metade de cada um dos bens que integram o património comum do 
casal ou, sequer, a dele retirar, sem mais, bens que preencham metade do respectivo valor 
III) O direito à meação referido em II) tem de ser concretizado mediante a liquidação e partilha do 
património comum. 
IV) O direito do cônjuge ou ex-cônjuge a separar a sua “meação nos bens comuns”, por via do 
procedimento previsto no artigo 141.º, n.º 1, alínea b) do CIRE, consiste no direito atribuído ao 
cônjuge ou ex-cônjuge de fazer separar a sua meação do património comum, com a consequente 
suspensão da liquidação relativamente aos bens comuns apreendidos, separação essa que será 
exercitada posteriormente mediante o procedimento de inventário previsto no n.º 1 do artigo 
1135.º do CPC. 
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V) Não é possível a penhora ou apreensão da meação de cada um dos concretos bens que fazem 
parte do património comum. 
VI) Tratando-se de dívida da responsabilidade de ambos os cônjuges, o credor pode accionar 
qualquer um deles pela sua totalidade, respondendo pela mesma, em primeiro lugar, os bens 
comuns do casal e, na falta ou insuficiência destes, solidariamente, os bens próprios de qualquer 
um deles. 
VII) O credor de uma dívida da responsabilidade comum dos ex-cônjuges, com garantia real sobre 
um bem comum apreendido para a massa insolvente, pode reclamá-la na sua totalidade, ainda que 
a insolvência respeite unicamente a um deles. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 30 de Junho de 2021, Processo n.º 538/19.6JACBR.C1 
I – A instrução deve ser requerida, quer relativamente a factos quer a questões jurídicas, com a 
finalidade definida no artigo 286.º, n.º 1, do CPP, qual seja, a de obtenção de uma decisão de 
pronúncia ou de não pronúncia. 
II – Assim, o requerimento para abertura da instrução apresentado pelo arguido não pode 
extravasar o pretendido escopo de não ser submetido a julgamento. 
III – O critério definidor da submissão (ou não) da causa a julgamento funda-se num juízo valorativo 
abrangente de todo o processo e não apenas incidente sobre fragmentos do mesmo. 
IV – Deste modo, a diferente qualificação jurídica dos factos como único fundamentação da 
instrução só a poderá legalmente sustentar se tiver como objectivo a não pronúncia do arguido 
quanto a todos os crimes que lhe são imputados na acusação. 
V – Dito de outro modo, se a diversa qualificação jurídica dos factos descritos na acusação não é 
passível de produzir aquele resultado (não pronúncia do arguido), mantendo-se a imputação de um 
ou mais crimes, sempre a causa terá necessariamente de ser submetida a julgamento, sendo, em 
consequência, a instrução legalmente inadmissível. 
 
Tribunal da Relação de Coimbra, Acórdão de 30 de Junho de 2021, Processo n.º 343/15.9JALRA-
A.C1 
I – Residindo o arguido no estrangeiro e sendo a respectiva localização conhecida nos autos, a forma 
de assegurar a regularidade da notificação do despacho que designa dia para a audiência de 
discussão e julgamento quando por outro meio não tenha sido possível notificá-lo, passa 
necessariamente pela expedição de carta rogatória com accionamento dos mecanismos de 
cooperação judiciária internacional. 
II – Não tendo a notificação sido efectuada por essa forma, não estão reunidos os pressupostos 
para a declaração de contumácia do arguido. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 6 de Abril de 2021, Processo n.º 3805/19.5T8STB-B.E1 
No processo de contra-ordenação laboral, o valor da coima superior a 25 UCs, ou equivalente, para 
efeitos de recorribilidade da decisão para a Relação, afere-se em função da coima aplicada a cada 
infracção e não da coima única. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 1732/16.7T9STB-A.E1 
Lendo o requerimento para abertura da instrução apresentado pela assistente, consta-se, sem 
margem para dúvidas, que em tal requerimento não está explicitado o valor correspondente ao 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/dea58630da88e3608025870700366399?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/8b8a4b6805b7b2d5802587070036315b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/8b8a4b6805b7b2d5802587070036315b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/6ef88d242cc38ace802586d500710257?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/dd71f3bcc4ed73d3802586d50070bd9f?OpenDocument


 
“prejuízo patrimonial” sofrido pela assistente, seja ele qual for (incluindo, obviamente, o valor 
“consideravelmente elevado” invocado agora na motivação do recurso). 
Face ao preceituado no artigo 348º-A, nº 1, in fine, do Código Penal, não poderia ocorrer, caso 
existisse ou fosse operante o crime de burla, concurso efetivo de crimes (entre o crime de burla 
qualificada e o crime de falsas declarações). 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 151/14.4T3GDL.E1 
As garantias de defesa do arguido e o direito dele ao contraditório não vinculam o Tribunal a 
canalizar para a matéria de facto provada e não provada toda e qualquer alegação factual feita pelo 
arguido, mormente, na contestação. 
Pelo contrário, não deverá o Tribunal abdicar, em caso algum, do poder-dever de fazer a triagem 
entre os factos alegados que relevam para a decisão e os que não relevam. 
Uma vez efectuada tal triagem, o Tribunal só deverá emitir juízo probatório sobre os factos que 
sejam relevantes para a decisão. 
Os «aspectos circunstanciais», entendidos como as circunstâncias de tempo, modo e lugar da 
prática do crime e outras que possam interessar à determinação da sanção, têm de fazer parte da 
acusação (art. 283º nº 3 al. b) do CPP), pelo que terão de ser carreadas para a matéria de facto 
provada e não provada, formulando-se sobre elas juízo probatório, como efectivamente sucedeu, 
embora sem grande abundância de detalhes, devido às contingências da prova. 
Diferentemente sucede com os factos instrumentais são aqueles só relevam para prova positiva ou 
negativa de outros factos e, por isso, não deve ser emitido sobre eles juízo probatório, como sejam 
os argumentos tendentes a desacreditar o depoimento da ofendida AC ou mostrar que os factos 
incriminados não podiam ter acontecido, tal como foram dados como provados, sem que tivessem 
sido detectados. 
A este respeito, apenas se nos oferece dizer o exercício pelo arguido das suas garantias de defesa, 
do direito ao recurso e do contraditório não implica que o Tribunal «ad quem» tenha que apreciar 
especificadamente a totalidade dos argumentos apresentados pelo recorrente, ao nível da 
apreciação da prova. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 490/19.8T9EVR.E1 
Só com o que se sabe, a matéria de facto provada não é suficiente para a decisão quanto à pena a 
aplicar, na parte em causa relativa a pena de substituição (a aplicação de pena de prisão de um ano 
é inquestionável), ou até ao regime de cumprimento, designadamente em regime de permanência 
na habitação, tudo dependendo, quanto a esta, da actual situação habitacional do arguido, questão 
deveras importante a ser averiguada através do relatório social que deverá ser determinado. 
É necessário, pois, completar a matéria de facto no que a isto se refere, existindo, assim, o vício de 
insuficiência para a decisão da matéria de facto provada. 
Só após as diligências necessárias para o efeito, designadamente com a elaboração de relatório 
social, e subsequente reabertura da audiência, estará o tribunal recorrido em condições de decidir 
acerca da eventual substituição da pena de prisão de um ano que foi fixada por outra pena 
substitutiva, designadamente suspensão da execução da mesma, ou da eventual opção por regime 
de cumprimento da mesma que não em reclusão. 
Nos termos do nº 1 do artº 426º do C.P.P., terá que ser determinado o reenvio parcial do processo 
para novo julgamento apenas quanto à referida questão da pena. 
 
 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/41f9bd2009396e91802586d50070bd9e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/cb76a89430c23cee802586d50070bd9d?OpenDocument


 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 914/18.1T9ABF-B.E1 
Em processo penal, é admissível a remessa a juízo de peças processuais através de correio 
electrónico, nos termos do disposto no artigo 150.º, n.º 1, alínea d), e n.º 2, do Código de Processo 
Civil, na redacção do Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27.12, e na Portaria n.º 642/2004, de 16.06, 
aplicáveis conforme o disposto no artigo 4.º do Código de Processo Penal. 
Todavia, a validade endoprocessual do requerimento remetido a juízo por correio electrónico está 
condicionada à observação das regras constantes da Portaria n.º 642/2004, de 16/06, 
nomeadamente, nos seus artigos 3.º, n.ºs 1 a 3 e 10.º. 
Na situação em apreço, os dois requerimentos de abertura da instrução foram remetidos a juízo 
por correio electrónico, cf. fls. 156 e fls. 161, mas sem a aposição de assinatura electrónica e sem 
validação cronológica – MDDE, em qualquer deles. 
Daqui decorre que o modo de envio dos requerimentos não se ajusta à norma de permissão que se 
extrai do artigo 3.º, n.ºs. 1 e 3, da Portaria 642/2004. 
A realização de um convite por parte do Tribunal, para junção dos originais, redundaria na 
obnubilação de dever legalmente imposto (o previsto n.º 3 do artigo 4.º do DL 28/92) e na 
“implosão” do prazo peremptório de 20 dias para requerer a abertura da instrução previsto no 
artigo 287.º, n.º 1, do Código de Processo Penal. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 173/20.6GCSTB-A.E1 
As medidas de coação a aplicar no processo penal obedecem, por um lado, à regra da tipicidade, 
no sentido de que é a lei que define quais são e para que servem as apontadas medidas e por outro, 
à regra de taxatividade, isto é, medidas são só aquelas que a própria lei indica e enumera, o que é 
compreensível. 
Na verdade, se com o recurso a medidas de coação se atinge a liberdade dos cidadãos, limitando-
lhe os seus movimentos pessoais, não seria admissível que o seu uso pudesse facilmente cair em 
abuso, deixando-se à discricionariedade do aplicador do direito a definição do que, do como e do 
quando, essa liberdade podia ser sacrificada. 
Consagra-se, assim, o princípio da proporcionalidade, que se desdobra em três subprincípios: da 
necessidade; da adequação e da proporcionalidade em sentido restrito ou da proibição de excesso. 
O princípio da necessidade procura condicionar a aplicação de qualquer medida de coação à 
indispensabilidade da sua utilização para a satisfação das exigências processuais de natureza 
cautelar, em detrimento de outras menos gravosas. 
Portanto, quando se decide aplicar uma medida de coação, o juiz deve formar um juízo prévio no 
sentido de equacionar se, no caso, se torna absolutamente necessário sujeitar alguém a uma 
medida desse tipo e se a medida pensada satisfaz e responde às exigências cautelares do processo. 
O princípio da adequação serve para fornecer o critério de seleção da medida que melhor se ajusta 
às exigências processuais do caso concreto. 
Como refere o Professor Germano Marques da Silva, em “Curso de processo Penal”, II, pág. 270, 
uma medida de coação é adequada “se com a sua aplicação se realiza ou facilita a realização do fim 
pretendido e não o é se o dificulta ou não tem absolutamente nenhuma eficácia para a realização 
das exigências cautelares”. 
Por fim, o princípio da proibição de excesso exige que as medidas de coação sejam proporcionais à 
gravidade do crime que se persegue e às sanções que previsivelmente lhe venham a ser aplicadas. 
 
 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/af459e8cf5630c55802586d50070bd9c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/c7b0b0013e4f682d802586d50070bd9b?OpenDocument


 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 1173/18.1T9STC.E1 
1 - Deduzida pelo Ministério Público acusação por crime de violência doméstica, não pode o mesmo 
notificar a ofendida para deduzir acusação particular por injúria e com referência a factualidade já 
contida na acusação por violência doméstica, para a eventualidade de, em julgamento, apenas ser 
produzida prova de factos que integrassem a prática de um crime de injúria. 
2 - A assistente não teria que deduzir acusação particular pela prática do crime de injúria, porque 
os factos já integravam a acusação de violência doméstica, mas devia prevenir a situação e 
acompanhar a acusação do M.º P.º, o que também veio a fazer no devido momento. 
3 - Uma impugnação da matéria de facto quer ao abrigo do art.º 412.º, n.º 3 e 4, quer ao abrigo do 
art.º 410.º, n.º 2, é-o da matéria de facto que consta da acusação ou da pronúncia, não da matéria 
de facto que já devia lá obrigatoriamente constar mas não consta. Ou seja, a impugnação da 
matéria de facto não serve para colmatar omissões de matéria de facto que devesse constar da 
acusação ou da pronúncia. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 471/16.3JALRA.E1 
A condição a que se subordina a suspensão da execução da prisão deve revelar-se, não obstante a 
sua natureza reparadora, como razoavelmente possível e pessoalmente sustentável, sob pena de, 
se assim não for, as subjacentes finalidades ficarem prejudicadas e facilmente conduzirem, afinal, 
ao incumprimento e às consequências contrárias ao que, em si mesma, aquela pena de 
substituição, na sua aplicação, tem em vista. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 36/19.8PEFAR.E1 
1 - Vem sendo entendimento reiteradamente afirmado na jurisprudência dos nossos Tribunais 
Superiores, relativamente à detenção de objetos furtados por parte do arguido, em situações em 
que este, no uso do direito ao silêncio que lhe assiste, opta por não prestar declarações, em 
julgamento, que aquela circunstância, desacompanhada de qualquer outro indício – em especial 
quando existe alguma dilação temporal entre a data da subtração dos objetos e a data da apreensão 
dos mesmos –, não permite levar a concluir, com a segurança necessária e para além de qualquer 
dúvida razoável, que o arguido foi o autor do crime de furto e que foi por essa via que obteve os 
objetos apreendidos em seu poder. Ou seja, essa apreensão não permite afastar a possibilidade de 
ocorrência de uma outra causa que não a autoria do furto, para os bens furtados tenham chegado 
à posse do arguido, podendo tê-lo sido, por exemplo, por via de recetação, dolosa ou negligente. 
2 – De forma diferente ocorrem em situações em que o arguido, estando na posse dos objetos 
furtados, opta por prestar declarações acerca das circunstâncias como ficou em poder de tais 
objetos, constituindo essas declarações um meio de prova e estando sujeitas a livre apreciação do 
tribunal, por força do disposto no artigo 127º do CPP, com as consequências daí decorrentes, em 
termos de poderem ou não, em conjugação com a demais prova produzida e com as regras da 
experiência comum e da normalidade da vida, ser acolhidas/valoradas pelo julgador ou não o ser, 
por não merecerem credibilidade. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 44/18.6PTSTB.E1 
1 - Tendo o veículo conduzido pelo arguido embatido na lateral do motociclo tripulado pelo 
ofendido, tendo provocado a queda deste e ficando o ofendido caído no solo, criou um concreto 
perigo de lesão grave da integridade física do mesmo, tendo o ofendido sofrido traumatismo do pé 
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esquerdo, com amputação traumática da 2ª falange, exigindo socorro médico imediato, o que era 
apreensível, por qualquer pessoa, colocada perante a situação. 
2 - A circunstância de não ter resultado provado que o ofendido correu perigo de vida e de as lesões 
que sofreu não se integrarem na previsão do artigo 144º do Código Penal – ofensa à integridade 
física grave –, não afasta a verificação da «grave necessidade», estando-se perante um crime de 
perigo concreto, que abrange também o perigo de grave lesão da integridade física, não se exigindo, 
para o preenchimento do tipo, que esse resultado venha efetivamente a ocorrer. 
Em conformidade com o que supra se referiu, bastará que se configure um quadro factual, donde 
resulte a perceção, para qualquer pessoa, de que o ofendido necessita de ser de imediato socorrido, 
por serem previsíveis, face aos sinais exteriores evidenciados, que venham a existir consequências 
graves para o ofendido, designadamente, lesão substancial ou grave, da integridade física, o que, 
se verifica, no caso vertente. 
3 - Tendo o arguido, apesar de estar consciente do tinha acontecido, ou seja, de que embateu com 
o seu veículo no motociclo conduzido pelo ofendido, prosseguido a marcha, abandonando o local, 
pondo-se em fuga, agindo voluntariamente, sem querer saber do estado em que ficou o ofendido, 
não lhe prestando qualquer socorro, nem promovendo a prestação de socorro por outrem, apesar 
de ter admitido que o sinistrado ficaria num estado em que careceria de socorro, para debelar os 
ferimentos de que pudesse padecer, com o que se conformou, sabendo o arguido que essa sua 
conduta era proibida e punida por lei, encontram-se também preenchidos os elementos subjetivos 
do crime de omissão de auxílio, p. e p. pelo artº 200º, nºs 1 e 2, do C.P., tendo o arguido agido com 
dolo eventual. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 43/16.2GGABT.E1 
1 - O recorrente não pode solicitar em sede de recurso a não transcrição da condenação no registo 
criminal se essa questão não tiver sido decidida num ou noutro sentido pelo tribunal recorrido, com 
ou sem colocação da questão em primeira instância pelo recorrente. 
2 - Revelando os autos que tal questão não foi colocada pelo recorrente ao tribunal da decisão, 
nem este, oficiosamente, dela conheceu, trata-se de questão nova no recurso e de que a Relação 
não pode conhecer. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 156/20.6GDEVR.E1 
1 - A pena de prisão suspensa na sua execução não deixa de ser uma pena privativa de liberdade, 
já que a suspensão pode ser posteriormente revogada, o que implica o cumprimento do tempo de 
prisão fixado (artigo 56.º, n.º 2, do CP). 
2 - Assim, a sentença proferida em processo sumário que aplique a referida pena de prisão suspensa 
na sua execução, deve ser escrita nos termos do nº 5 do artº 389º-A do C.P.P., sob pena de nulidade 
da mesma nos termos do artº 379º, nº 1, al. a), do C.P.P., vicío esse que é do conhecimento oficioso 
como atualmente decorre do disposto no n.º 2 indicado artigo 379.º. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 6/19.6GAFAR.E1 
1 - Tendo sido proferido o despacho no âmbito do art. 311º do CPP, e recebida a acusação e 
designada data para julgamento, o conhecimento do mérito sobre a mesma só é possível após o 
culminar da produção da prova e do encerramento da discussão da causa, com observância dos 
procedimentos previstos na lei processual, no momento processual destinado à elaboração da 
sentença (artigos 356.º e ss.), sem prejuízo da eventual necessidade de, caso entretanto se verifique 
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uma questão prévia que obste ao conhecimento de fundo, proceder à respetiva apreciação no 
momento previsto no n.º 1 do artigo 368.º do Código de Processo Penal. 
2 - Em suma, depois de recebida a acusação deduzida pelo Ministério Público, só após a produção 
da prova e a produção das alegações orais em audiência de julgamento se pode apreciar o bem 
fundado da acusação, através da análise do seu mérito, proferindo decisão condenatória ou 
absolutória, mas sempre dentro das balizas traçadas pela acusação oportunamente proferida e 
recebida. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 82/13.5PBTMR.E1 
O recurso para tribunal superior não constitui o meio processualmente adequado para arguir a 
nulidade decorrente da inobservância do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 120.º do Código 
de Processo Penal, uma vez que não estamos perante invalidade insanável/de conhecimento 
oficioso – artigos 119.º e 120.º, n.º 1, do Código de Processo Penal –, invalidade reportada à 
sentença – artigo 379.º, n.º 2, do Código de Processo Penal – nem invalidade oportunamente 
suscitada na 1.ª Instância. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Abril de 2021, Processo n.º 41/13.8TXEVR-M.E1 
A liberdade condicional pressupõe um juízo de prognose favorável sobre o comportamento futuro 
do delinquente em liberdade. E não restando dúvida quanto ao seu propósito de efetiva reinserção 
social, não pode deixar de se ponderar, aquando da sua concessão ou denegação, a personalidade 
do condenado, a sua vida anterior, a sua evolução durante a execução da pena de prisão e as 
circunstâncias concretas do caso que conduziram à imposição da pena de prisão. 
E da ponderação destes elementos tem de se esperar que o condenado, uma vez em liberdade, 
conduzirá a sua vida de modo socialmente responsável, sem voltar a cometer ilícitos criminais. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 27 de Abril de 2021, Processo n.º 302/13.6PAPTM-A.E1 
I - A presença simultânea do condenado e do técnico (previstas no art.º 495.º, n.º 2 do Código de 
Processo Penal) permite estabelecer uma relação dialética em que o contraditório se pode 
concretizar em termos dinâmicos, possibilitando a prestação imediata de qualquer esclarecimento 
ou dúvida que a tomada de declarações possa suscitar. Também habilitará o tribunal, em face do 
conteúdo de tais declarações, a, eventualmente, decidir modificar os deveres impostos (art.º 51.º, 
n.º 3 do CP), determinar a sujeição do condenado a tratamento médico ou a cura em instituição 
adequada (art.º 52.º, n.º 3 do CP) ou, de forma geral, a tomar qualquer das decisões previstas nos 
artigos 55.º e 56.º do CP. 
II - Caso o tribunal não fixe (nos termos do n.º 2 do art.º 50.º do CP), como condição de suspensão 
de execução da pena, deveres, regras de conduta ou regime de prova e o potencial motivo de 
revogação seja apenas e tão-só a prática de crime (cfr. art.º 56.º, n.º 1, alínea b) do CP), cumpre 
questionar porque motivo se exigiria sempre, para além da presença do condenado, 
concomitantemente, a presença de um técnico “que apoia a fiscaliza o cumprimento das condições 
da suspensão” que, in casu, não foram impostas? 
III – É significativa, em termos sistemáticos, a colocação do teor do n.º 3 do art.º 495.º do Código 
de Processo Penal após o recorte procedimental traçado pelos números 1 e 2 do art.º 495.º do CPP, 
pois, caso a lei tivesse pretendido aplicar o procedimento do n.º 2 quanto às duas situações (falta 
de cumprimento de condições - n.º 1 - e condenação por crime durante a suspensão – n.º 3), seria 
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sistematicamente lógico que fixasse os dois deveres de comunicação previamente ao procedimento 
instituído para as duas etiologias da revogação da suspensão de execução da pena. 
IV - Com a ordenação numérica referida em III do artigo em questão, pretendeu excluir a referida 
etiologia da prática de crime, ficando os procedimentos previstos nos números 1 e 2 
hermeneuticamente recortados para as situações de falta de cumprimento das condições da 
suspensão que aí se mencionam. 
V – Não se afigura existir, nas situações de condenação pela prática de crime durante o período da 
suspensão, necessidade de um “especial” acautelamento do princípio do contraditório (em 
qualquer dos casos desconhecido pelo legislador até 2007) concretizado numa audição presencial, 
pois a lei fundamental apenas consagra (no art.º 32.º, n.º 5) o princípio do contraditório tout court, 
não tendo a imediação e oralidade o mesmo grau de proteção, admitindo-se, em determinadas 
situações, que possa ser dispensada a presença do arguido (art.º 32.º, n.º 6). 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 27 de Abril de 2021, Processo n.º 55/20.1GJBJA.E1 
Nem todas as gravações, mesmo as consistentes na fixação de imagem ou intromissão na 
privacidade de outrem, constituem ilícito criminal. 
O critério prevalente, distintivo da proibição de prova, é o da ilicitude penal substantiva. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 27 de Abril de 2021, Processo n.º 30/18.6PBPTM-I.E1 
De acordo com o evocado postulado «rebus sic stantibus», as decisões judiciais que apliquem 
medidas de coacção, podem e devem ser alteradas pelo Tribunal que as tenha tomado, mas apenas 
quando se tenha verificado uma alteração relevante das circunstâncias, em sentido lato, que 
tenham dado origem à sua decretação. 
O descrito regime legal procura atingir um ponto de equilíbrio entre a desejável flexibilidade das 
decisões que apliquem determinadas medidas, que têm natureza excepcional e que implicam 
sempre um maior ou menor grau de limitação do direito do arguido à liberdade, acarretando duas 
delas (a prisão preventiva e a obrigação de permanência na habitação) o sacrifício do núcleo 
essencial desse direito, fora de uma decisão condenatória final, pelo que não devem manter-se por 
mais tempo do que o estado de coisas que as justificou ou tornou necessárias, e certos princípios 
de direito processual, como o do caso julgado e o da exaustão do poder jurisdicional do Juiz, por 
força dos quais a decisão judicial se impõe ao próprio Tribunal que a proferiu. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 29 de Abril de 2021, Processo n.º 685/20.1T8BJA.E1 
Na vigência da Lei n.º 117/2019, de 13/9, que reintroduziu o processo de inventário no Código de 
Processo Civil, o inventário para partilha de bens comuns subsequente à ação de divórcio, corre por 
apenso a esta ação, sendo competente para tramitar o inventário o tribunal que decretou o 
divórcio. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 11 de Maio de 2021, Processo n.º 715/18.7PAPTM.E1 
1 - Conforme estabelecido no Assento nº 7/99, do STJ, de 17 de Junho de 1999, publicado no DR I 
Série -A de 03-08-1999 – actualmente com valor de Acórdão Uniformizador de Jurisprudência –, no 
âmbito no processo penal, a condenação em indemnização civil só pode ser sustentada em 
responsabilidade extracontratual ou aquiliana do demandado. 
2 - Decorre do artigo 377º, nº 1, do Código de Processo Penal, que a condenação numa 
indemnização civil tem como pressuposto que esta indemnização resulta de um facto ilícito 
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criminal, só o pedido de indemnização civil "fundado na prática de um crime" pode ser "deduzido 
no processo penal respectivo" (artigo 71º, do Código de Processo Penal). 
3 - Sendo a arguida e demandada absolvida do crime por que vinha acusada, por não se ter 
demonstrado que a mesma tivesse protagonizada a actuação ilícita que lhe era assacada, por 
verificação no caso concreto de dúvidas sobre os factos por si praticados e respectiva motivação, 
levando à aplicação do princípio basilar de processo penal, do “in dubio pro reo”, também não estão 
verificados os pressupostos do direito à indemnização exercida pela demandante civil, fundado na 
responsabilidade de tal natureza, nos termos previstos nos artigos 483º e, seguintes, do Código 
Civil. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 11 de Maio de 2021, Processo n.º 1610/19.8PBFAR-A.E1 
1 - Nos termos dos arts. 53° n° 2 al. b) e 263° n° 1 do CPP, cabe ao Ministério Público a direção da 
ação penal, sendo aquele, e não o J.I.C., quem poderá decidir da tempestividade e adequação das 
diligências probatórias em fase de inquérito. 
2 - As declarações de testemunha especialmente vulnerável devem ter lugar no mais breve espaço 
de tempo após a ocorrência do crime. 
3 - Não obstante o disposto no artigo 33.º, da Lei n.º 112/2009, estando os direitos e interesses das 
vítimas de violência doméstica tutelados pela Lei n.º 112/2009, no “poder” que é conferido ao juiz 
está implícito o “dever” de, em qualquer fase do inquérito, e independentemente de já existir 
recolha de outra prova, tudo fazer no sentido de precaver a recolha e a conservação de uma prova 
que surge como essencial, a menos que a diligência solicitada pelo Ministério Público não se afigure, 
de todo, necessária. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 11 de Maio de 2021, Processo n.º 579/19.3T9EVR.E1 
1 - Ao eventual incumprimento das regras ou injunções da decretada suspensão provisória do 
processo e na ausência de previsão legal de um mecanismo próprio, deve ser aplicado 
analogicamente o regime próprio da suspensão da execução da pena, constante dos artigos 492º a 
495º do CPPenal e nos artigos 55º e 56º do C.Penal; em tal situação, deve proceder-se à audição do 
condenado, audição presencial do mesmo, sempre que tenham sido fixadas regras de conduta 
condicionantes daquela – artigo 495º,nº2, do C.P.Penal. 
2 - A revogação da suspensão provisória do processo pressupõe culpa grosseira ou reiterada no não 
cumprimento das obrigações impostas ao arguido e não há revogação automática da suspensão 
provisória do processo, pois ela depende de uma valoração da culpa do arguido no incumprimento. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Maio de 2021, Processo n.º 4847/20.3T8STB.E1 
I- Tendo sido aplicadas ao trabalhador as medidas de coação de termo de identidade e residência 
e de proibição de contacto entre todos os arguidos e destes com os demais agentes, indivíduos e 
sociedades identificados no processo criminal (o trabalhador está indiciado na prática de crime de 
corrupção passiva no sector privado), tais medidas de coação não constituem, nas concretas 
circunstâncias do caso, fundamento para que o empregador considere que o trabalhador está 
impossibilitado de cumprir a prestação de trabalho, não o deixando trabalhar, e lhe suspenda o 
pagamento da retribuição, 
II- Tem-se como preenchido o requisito do periculum in mora, na vertente de lesões irreparáveis 
ou de difícil reparação, quando a sobrevivência do requerente da providência cautelar comum, e 
da sua família (esposa e duas filhas menores), corre riscos, não fosse a ajuda de familiares e amigos. 
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III- Para que a decisão cautelar possa vir a torna-se decisão definitiva de composição do litígio, o 
requerente da providência cautelar terá de trazer à mesma os necessários elementos factuais e 
formular os pedidos que viabilizem essa possibilidade. 
IV- São pressupostos (formais e materiais) da inversão do contencioso: (i) A apresentação de 
requerimento expresso da parte interessada na inversão do contencioso; (ii) A observância do prazo 
estabelecido para o efeito; (iii) Deve ser garantido o exercicío do contraditório; (iv) A matéria 
adquirida no procedimento deve permitir que o julgador forme uma convicção segura acerca da 
existência do direito acautelado; (v) A natureza da providência deve ser adequada a realizar a 
composição definitiva do litígio; (vi) A medida cautelar tem de ser decretada. 
V- Tendo a requerida sido condenada no cumprimento de uma prestação de facto infungível – 
aceitar a efetiva prestação do trabalho do requerente – e resultando da prova produzida que a 
mesma revelou indiferença e resistência a anteriores notificações determinadas pelo juiz do 
processo criminal, informando que as medidas de coação aplicadas ao trabalhador não o impedem 
de exercer a sua atividade profissional, justifica-se a aplicação à requerida de uma sanção 
pecuniária compulsória, que constitui um meio de constrangimento judicial com vista ao 
cumprimento da obrigação e ao respeito e eficácia da decisão decretada. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 13 de Maio de 2021, Processo n.º 4016/19.5T8FAR.E1 
1 – O disposto na alínea a) do artigo 1781.º do Código Civil limita o âmbito de aplicação da alínea 
d) do mesmo artigo na estrita medida em que esta não pode ser interpretada no sentido de 
abranger a separação de facto por tempo inferior ao exigido naquela. 
2 – A única exigência da alínea d) do artigo 1781.º é que se trate de factos, diversos dos previstos 
nas alíneas anteriores, que, independentemente da culpa dos cônjuges, demonstrem a ruptura 
definitiva do casamento. 
3 – Tais factos determinantes da ruptura definitiva do casamento podem ocorrer sem que os 
cônjuges se encontrem separados de facto ou quando ainda não tenha decorrido um ano 
consecutivo de separação. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 25 de Maio de 2021, Processo n.º 82/20.9PACTX-A.E1 
1 – Está em causa a ocorrência em que um indivíduo, a pretexto de pagar uns objectos que dizia 
querer comprar à ofendida e por esta postos à venda no OLX, logrou por meio fraudulento induzir 
a ofendida a aderir ao serviço MBWAY e a associar a referida aplicação ao número de telemóvel do 
agente, transmitindo-lhe o código de acesso. 
Na posse desses dados e com a conta da ofendida associada à aplicação MBWAY no seu telemóvel, 
o agente acedeu sem autorização a essa mesma conta e, contra a vontade da ofendida, efectuou 
transferências de dinheiro da mesma para outra conta bancária. 
2 – Tal conduta, além de integrar a prática do crime de burla informática, p. e p. pelo art.º 221.º, 
n.º 1, do Código Penal, em concurso aparente com o de acesso ilegítimo, p. e p. pelo art.º 6.º, da 
Lei do Cibercrime (Lei n.º 109/2009, de 15-9), integra também a prática de um crime de falsidade 
informática, p. e p. pelo art.º 3.º da Lei do Cibercrime. 
3 - Se a burla informática, p. e p. pelo art.º 221.º, do Código Penal, se realizou mediante a introdução 
de dados incorrectos/falsos no sistema informático da aplicação MB WAY por um autor mediato 
que para tanto convence a vítima e lhe dá por telemóvel instruções de como o tem de fazer, 
correspondendo, pois, ao cometimento pelo agente mediato do crime de falsidade informática, p. 
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e p. pelo art.º 3.º, n.º 1 e 2, da Lei do Cibercrime, existe concurso efectivo entre aquela burla e esta 
falsidade informática. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 25 de Maio de 2021, Processo n.º 1785/12.7GBABF.E1 
O requerimento do condenado com vista a substituir a pena de multa por trabalho não é causa de 
suspensão da prescrição da pena nos termos da al. a) do nº 1 do artº 125º do C.P. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 25 de Maio de 2021, Processo n.º 1859/20.0T9FAR-A.E1 
1 - Na jurisprudência têm-se adotado o entendimento de que o critério para admitir ou não a 
tomada de declarações para memória futura há-de resultar de uma ponderação entre o interesse 
da vítima em ser inquirida na medida do estritamente indispensável à consecução das finalidades 
do processo e o interesse da comunidade na descoberta da verdade e na realização da justiça. 
2 - Porque a memória atraiçoa e a sugestionabilidade infantil existe, a aquisição e conservação do 
depoimento de uma criança com 5 anos deve ter lugar quanto antes. 
3 - Compete em exclusivo ao Ministério Público, porque titular do processo de inquérito, gerir as 
provas que nele quer ver produzidas e o momento em que o devem ser.   
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 25 de Maio de 2021, Processo n.º 189/19.5JELSB-G.E1 
1 - Do disposto nos artigos 118.º, n.ºs 1 e 2, 123.º, n.º 1, e 215.º, n.ºs 3 e 4, todos do Código de 
Processo Penal, decorre que constitui mera irregularidade a não audição do arguido sobre o 
requerimento do Ministério Público tendente à declaração da especial complexidade do 
procedimento, em momento prévio à prolação do despacho judicial que defira esse requerimento, 
procedendo a tal declaração. 
2 - Em processos sujeitos a segredo de justiça, o procedimento conducente à declaração de 
excecional complexidade deve respeitar as regras contidas no artigo 86.º do Código de Processo 
Penal. 
3 - A inobservância do disposto no n.º 5 do artigo 97.º do Código de Processo Penal – quando ocorre 
– acarreta mera irregularidade que fica sanada se não for arguida nos termos do n.º 1 do artigo 
123.º do Código de Processo Penal. 
Pode, pois, dizer-se que o recurso para o Tribunal Superior não constitui o meio processualmente 
adequado para arguir a inobservância do disposto no n.º 5 do artigo 97.º do Código de Processo 
Penal, uma vez que não estamos perante invalidade insanável/de conhecimento oficioso – artigos 
119.º e 120.º, n.º 1 do Código de Processo Penal -, invalidade reportada à sentença – artigo 379.º, 
n.º 2 do Código de Processo Penal - nem invalidade oportunamente suscitada na 1.ª Instância. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 25 de Maio de 2021, Processo n.º 148/12.9TAACN.E1 
1- Podendo ser considerados organismos de utilidade pública as pessoas coletivas de direito 
privado que são objeto de uma declaração de utilidade pública, tal não basta para que possa ser 
atribuída a classificação funcionário, para efeitos da lei penal, nos termos previstos na al. d), do n.º 
1 do artigo 386º do Código Penal, ao agente que aí exerça funções, sendo, ainda, necessário que o 
agente desempenhe uma atividade de utilidade pública, complementar das desenvolvidas pelas 
entidades públicas, em determinadas áreas, atividade essa que envolve o uso de fundos públicos. 
2 - A dimensão material da actividade desenvolvida é que será decisiva para a qualificação do 
agente como funcionário. 
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3 - A conduta típica que integra o crime de peculato consiste na apropriação ilegítima, em proveito 
próprio ou de terceiro, de dinheiro ou coisa móvel alheia que lhe tenha sido entregue, esteja na 
sua posse ou a que o funcionário aceda, em razão das suas funções. O conceito de posse deve aqui 
ser entendido em sentido lato, englobando quer a detenção material, quer a disponibilidade 
jurídica do bem, ou seja, as situações em que a detenção material pertence a outrem mas o agente 
pode dispor do bem ou conseguir a sua detenção material mediante um ato para o qual tem 
competência em razão das suas funções (v.g. através de ordens, requisições ou mandados). 
É, pois, necessário que o dinheiro ou a coisa móvel esteja acessível ao agente (funcionário) e que 
tal suceda em razão das funções que exerce, de tal modo que “terá sempre de se afirmar uma 
relação causal entre a posse (que facilita a apropriação) e a função” exercida ou desempenhada 
pelo agente. 
A acessibilidade ao bem deve, assim, derivar das funções do agente, pelo que se impõe que exista 
uma efetiva detenção material ou disponibilidade jurídica do objeto, não bastando a mera 
proximidade material do bem ou a facilidade em conseguir a sua apropriação. 
4 - O crime de infidelidade pressupõe a inexistência de apropriação, pelo que, quando resulte 
demonstrada a apropriação ou a intenção de apropriação (animus apropriandi), por parte do 
agente (a que foi confiado o encargo – poder/dever – de zelar pelos interesses patrimoniais 
alheios), é de afastar o crime de infidelidade. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 25 de Maio de 2021, Processo n.º 723/19.0PAPTM.E1 
Perante o depoimento da única testemunha, a formação da convicção negativa do tribunal 
recorrido quanto à falta do tom firme e sério é justificada, ou, pelo menos, é possível, pois que a 
testemunha se limitou a declarar que o arguido estava embriagado e que protestava por ter fome, 
parecendo ser este o motivo de ter proferido a expressão em causa. 
Ao não se terem provado todas as outras expressões/palavras contidas no parágrafo 7º da 
acusação, e sem o depoimento da “ameaçada”, torna-se mais difícil apenas com base no 
depoimento da testemunha em causa concluir pela “seriedade” da ameaça, questão relevante para 
se apreciar a acima referida adequação, no sentido de ser susceptível de ser levada a sério pela 
“ameaçada”. 
É que sendo “o critério da adequação da ameaça a provocar medo ou inquietação, ou de modo a 
prejudicar a liberdade de determinação, objectivo-individual” – ob. cit., pág. 348 -, sem o 
depoimento da “ameaçada” torna-se difícil concluir pela parte do “individual”. 
O “caminho” seguido pelo tribunal recorrido é, assim, possível, e não é totalmente ao arrepio da 
prova produzida. 
A convicção negativa do tribunal recorrido é uma convicção possível face à escassez da prova que 
foi produzida, não sendo o depoimento da única testemunha inquirida de tal modo completo e 
esclarecedor que só por si necessariamente tenha que conduzir a entendimento diferente. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 331/14.2T9EVR.E1 
A reabertura do inquérito não é passível de controlo judicial. 
A única possibilidade de pôr em causa a reabertura do inquérito é a que está prevista no nº 2 do 
artº 279º do C.P.P.. 
Mas a instrução pode ser requerida com fundamento em que a acusação se baseou nos mesmos 
indícios que (não) existiam aquando da prolação do despacho de arquivamento. 
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A arguida não pode ser submetida a um julgamento por virtude de uma acusação relativa aos 
mesmos factos que foram objeto de arquivamento prévio, sob pena de violação do que se tem 
entendido designar por “força de caso decidido” ou, numa outra formulação mais rigorosa face ao 
actual C.P.P. e ao disposto no seu artº 279º, nº 1, “força de caso julgado rebus sic stantibus”. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 235/19.2BGABT-A.E1 
A condenação em pena de prisão efetiva pela prática de crime vale como forte indiciação da prática 
do ilícito. Nada mais. E não constitui, só por si, fundamento para rever a situação coativa do arguido, 
muito menos para a aplicação da prisão preventiva e antecipação do cumprimento da pena. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 81/20.0GGSTC.E1 
I – No crime de desobediência p. e p. pelos artigos 348.º, n.º 1, al. a) e 69.º, n.º 1 alínea c) do Código 
Penal e 152.º, n.º 3 do Código da Estrada, quanto à determinação da pena acessória respetiva, 
importa assegurar um equilíbrio (complexo) entre as circunstâncias (conhecidas) previstas no art.º 
71.º, n.º 2 do CP, ou seja, as circunstâncias que devem ser levadas em conta para a determinação 
da medida da pena (principal e acessória, como vimos supra) e a circunstância desconhecida da 
taxa de alcoolemia (TA) que o agente tinha quando evidenciou a conduta desobediente (mantendo-
a, dolosamente, desconhecida). 
II – Importa encontrar um ponto de equilíbrio entre a possibilidade de, sobrevalorizando as 
circunstâncias conhecidas atenuantes, desvalorizar a possibilidade de compensar o agente 
relativamente a uma TA que o mesmo sabe ser elevada (ou mesmo elevadíssima) e, por outro lado, 
seguindo o percurso inverso, sancionar o agente de forma desproporcionada precisamente atento 
o desconhecimento da TA. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 1107/17.0PBSTR.E1 
Do disposto no artº 160º nº 1 do C.Penal resulta que a acção típica do tráfico de pessoas adultas 
pode revestir várias modalidades tais como: oferta, entrega, aliciamento, aceitação, transporte, 
alojamento ou acolhimento de uma pessoa. 
Cada uma destas modalidades de acção típica têm de ser levadas a cabo através de uma das formas 
constantes de cada uma das alíneas do nº 1 do artº 160º: violência, rapto, ameaça grave; ardil ou 
manobra fraudulenta; abuso de autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica, 
económica de trabalho ou familiar; aproveitamento de qualquer situação de especial 
vulnerabilidade da vítima; ou mediante a obtenção do consentimento da pessoa que tem o controlo 
sobre a vítima. Estamos assim, perante um crime de execução vinculada dado que os meios de 
execução do crime estão tipificados. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 146/16.3PTFAR-A.E1 
Uma condenada que, notificada pessoalmente para colaborar com o tribunal, nada faz, não está 
em condições legais de usufruir da substituição da pena de multa fixada por dias de trabalho em 
estabelecimentos, oficinas ou obras do Estado ou de outras pessoas colectivas de direito público, 
ou ainda de instituições particulares de solidariedade social, uma vez que, em concreto, essa forma 
de cumprimento não realiza de forma adequada e suficiente as finalidades da punição. 
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Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 27/18.6EASTR.E1 
- Na senda do que se pugnou no Acórdão de Uniformização de Jurisprudência 4/2010, a diferença 
entre os jogos de fortuna ou azar e as modalidades afins desses mesmos jogos funda-se para além 
da temática do jogo, na natureza dos prémios que o jogador pode ganhar: tratando-se de prémios 
pagos em dinheiro ou fichas convertíveis directamente em dinheiro são jogos de fortuna ou azar, 
tratando-se de prémios pagos em espécie são modalidades afins desses mesmos jogos de fortuna 
ou azar. E isto porque o jogo não será de fortuna ou azar se o jogador puder, com a sua destreza e 
perícia, influenciar o respectivo resultado, o que não acontece quando o resultado está dependente 
apenas da sorte. 
- Não é elemento do tipo legal do crime de exploração de jogo de fortuna e azar que o jogador 
tenha ganho ou perda de natureza económica; basta que façam depender os resultados obtidos 
pelo jogador exclusivamente, de sorte, sem que o mesmo tenha possibilidade de, como se referiu, 
os influenciar. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 740/18.8T9EVR.E1 
1 - Para a declaração de perda a favor do Estado, ao abrigo do disposto no artigo 35º do D.L. 15/93 
de 22/1, basta que os objetos possam considerar-se instrumentos do crime, no sentido de que 
tenham servido ou se destinem a servir para a prática de uma infração prevista no Decreto-Lei n.º 
15/93. 
2 - Porém, no respeitante à declaração de perda de veículos automóveis, exige-se que da matéria 
factual provada resulte que entre a utilização do veículo e a prática do crime, em si próprio ou na 
modalidade, com relevância penal, de que se revestiu, exista uma relação de causalidade adequada, 
de modo a que, sem essa utilização, a infração em concreto não teria sido praticada ou não o teria 
sido na forma em que o foi. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 132/15.0TXEVR-F.E1 
O perdão de penas, previsto no artigo 2º da Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, só pode ser aplicado a 
reclusos, condenados por sentença transitada em julgado, em data anterior à da entrada em vigor 
da mesma Lei. 
Não podem beneficiar desse perdão os condenados que, embora a decisão condenatória, à data da 
entrada em vigor da Lei n.º 9/2020, já tenha transitado em julgado, não tenham, a essa data, 
ingressado no estabelecimento prisional, ou seja, que não tenham a condição de reclusos. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 847/19.4PBSTR.E1 
1 - A notificação para o pagamento da pena de multa, a que se reporta o artigo 489º, n.º 2, do CPP, 
deve ser feita quer ao defensor do arguido/condenado, quer a este último, nos termos do disposto 
no artigo 113º, n.º 10, do CPP.. 
2 - Na situação em que o arguido tenha prestado termo de identidade e residência no processo, 
com observância do disposto no artigo 196º, n.º 3, alíneas c) e e), do CPP, na redação introduzida 
pela Lei n.º 20/2013, de 21 de fevereiro, essa notificação não tem, obrigatoriamente, de ser 
efetuada através de contato pessoal, podendo sê-lo, por via postal simples (cf. artigo 113º, n.º 1, 
al. c) e n.º 3, do CPP). 
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Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 1027/19.4PBEVR.E1 
1 - No caso do inquérito, só haverá a nulidade invocável, por natureza insanável, quando a falta de 
actos de inquérito for absoluta, por exemplo, por o MP, assim que tenha sido elaborado o auto de 
notícia ou recebida a queixa, ter de imediato acusado sem ter feito qualquer diligência de 
investigação, não se devendo olvidar que a mera insuficiência do inquérito é cominada como 
nulidade sanável, nos termos do Artº 120 nº2 al. d) do CPP. 
2 - O nº 2 do Artº 132 do C. Penal enumera várias circunstâncias que consubstanciam elementos da 
culpa e não do tipo, o que quer dizer, não só que as mesmas não são de funcionamento automático, 
como também, que outros factores, ali não enumerados, podem, em concreto, revelar que o 
agente, no cometimento do crime, revelou uma especial censurabilidade ou perversidade, 
justificadoras da punição agravada da norma. 
Nessa medida, o que importa aferir é se a factualidade da dinâmica criminosa permite concluir por 
uma atitude mais desvaliosa do agente, por uma personalidade delituosa particularmente negativa, 
em suma, por um especial juízo de censura. 
Essa aferição em nada é afectada pelo facto de o arguido ter actuado com dolo eventual, na medida 
em que qualquer forma de dolo pode concorrer com o crime qualificado ainda que na forma 
tentada. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 509/06.2TAABF-C.E1 
1 - A suspensão da execução da pena de prisão é uma pena autónoma, de substituição, aplicada e 
executada em vez da pena de prisão, que tem, por isso, um prazo de prescrição que não se 
confunde com o desta, sendo o mesmo de 4 anos, nos termos do Artº 122 nº1 al. d) do C. Penal. 
Este prazo conta-se a partir da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, estando 
naturalmente sujeito - como todos os prazos de prescrição - às causas de suspensão e de 
interrupção, previstas nos Artsº 125 e 126, ambos do C. Penal. 
2 - Aplicada uma pena de substituição, o prazo de prescrição da pena principal inicia-se com o 
trânsito em julgado do despacho que revoga essa pena de substituição e manda executar a pena 
principal, sendo certo, que, se nessa altura a pena de substituição já estiver prescrita, a pena 
principal terá de se considerar extinta. 
3 - Desse modo, a pena de prisão determinada na sentença condenatória tem um prazo de 
prescrição que fica necessariamente suspenso por o arguido estar a cumprir a pena de substituição 
e só quando esta deixa de ser cumprida, devido à sua revogação, é que cessa a suspensão do prazo 
de prescrição da pena de prisão. 
4 - Como a prescrição da pena se interrompe com a sua execução, nos termos do Artº 126 nº1 al. 
a) do C. Penal, independentemente da sua revogação ou extinção, o prazo de prescrição volta a 
correr logo que for completado o período de suspensão fixado. 
5 - A prescrição da pena suspende-se, ao abrigo do disposto na al. a) do nº1 do Artº 125 do C. Penal, 
durante o tempo em que, por força da lei, a execução não puder começar ou continuar a ter lugar, 
como é o caso da pena da prisão que esteja suspensa na sua execução. 
Nessa medida, se a extinção da pena não é automática, necessitando de ser declarada, como resulta 
do Artº 57 nº1 do C. Penal, o prazo de prescrição de uma pena de prisão suspensa na sua execução 
só se inicia com o trânsito em julgado da decisão que procedeu à sua revogação e determinou a 
execução da pena principal. 
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Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 675/20.4T9STB.E1 
Na fase investigatória do processo contra-ordenacional vigora o princípio do inquisitório, pelo que 
não viola o direito de defesa a não notificação do arguido para estar presente na realização de uma 
perícia a uma máquina de jogo, tal como não o viola por exemplo a sua não notificação para a 
inquirição de testemunhas por si arroladas na fase administrativa ou o não adiamento da inquirição 
de testemunhas por si arroladas também na fase administrativa do processo contra-ordenacional 
por falta do defensor do arguido e quer ele tenha sido notificado para a diligência, quer não o tenha 
sido, assim como o arguido também não tem o direito de impugnar o despacho de indeferimento 
das diligências de prova por si requeridas nos termos do art.º 55.º do RGCO. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 8 de Junho de 2021, Processo n.º 130/19.5GFALR.E1 
1 - Da hermenêutica do nº 8, do artigo 281º, do Código de Processo Penal, resulta inequívoco que 
se criou um instituto próprio e com requisitos próprios, para os crimes contra a liberdade e 
autodeterminação sexual de menores, não agravados pelo resultado, dependente apenas do 
superior interesse da vítima e da ausência dos pressupostos constantes das alíneas b) e c), do nº 1. 
2 – Assim, quando estão em causa crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de 
menores, não agravados pelo resultado, não é exigível a verificação do pressuposto de o crime não 
ser punível com pena superior a 5 anos de prisão ou com sanção diferente da prisão, mas apenas 
um outro pressuposto que é o superior interesse da vítima, para além dos comuns.   
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 17 de Junho de 2021, Processo n.º 2981/19.1T8PTM.E1 
I- Sendo aplicável o Regulamento UE n.º 650/2012 à solução do litígio que passa , designadamente, 
por definir o ordenamento jurídico aplicável à sucessão do falecido revela-se determinante, para 
este aquele desiderato, o apuramento da residência habitual do mesmo no momento do óbito já 
que tal factor de conexão foi aí estabelecido como regra geral ( cfr. art.º21º, nº1); 
II- “Residência habitual” é um juízo jurídico-conclusivo incidente sobre o thema decidendum e que 
deve ser integrado por elementos de facto atinentes às circunstâncias de vida do falecido nos anos 
anteriores ao óbito e no momento deste, designadamente no que respeita à duração e regularidade 
da permanência do falecido no Estado em causa e das condições e razões dessa permanência, 
conforme resulta do Considerando (24) do mesmo Regulamento; 
III- Nesta fase do processo, a única solução, perante a incorrecta inserção de tal conceito, é a 
eliminação da sua menção no quadro fáctico enunciado mas ponderando que tais factos 
(concretizadores de conceitos ou expressões jurídicas utilizadas pelas partes nos articulados) foram 
narrados por diversas testemunhas no decurso da audiência deverão os mesmos ser introduzidos 
nos autos assegurando-se previamente às partes o direito de se pronunciarem sobre eles, para o 
que deverão ser previamente identificados pelo Tribunal, em obediência ao princípio do 
contraditório; 
IV- Para tanto, deverá ser reaberta a audiência para esse efeito e permitida, igualmente, às partes 
a prerrogativa de produzirem, se assim o entenderem, prova adicional quanto aos mesmos. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 17 de Junho de 2021, Processo n.º 931/19.4T8OLH.E1 
1 – Finda a fase dos articulados, se o julgador entender que os autos contêm os elementos 
necessários a que seja proferida decisão de mérito, impõe-se a convocação de audiência prévia. 
2 – Não é legalmente possível dispensar a realização desta e proferir saneador-sentença com 
decisão de mérito se uma das partes manifestou oposição expressa a essa dispensa. 
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3 - A preterição da aludida formalidade processual gera a nulidade do saneador-sentença, a fim da 
tramitação processual regressar ao momento anterior ao despacho que dispensou a realização da 
audiência prévia. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 17 de Junho de 2021, Processo n.º 113/19.5T8LGA-B.E1 
Densificando o princípio geral segundo o qual o estado dos indivíduos, a capacidade das pessoas, 
as relações de família e as sucessões por morte são regulados pela lei pessoal (artigo 25.º do Código 
Civil), a lei prevê especificamente os elementos de conexão relevantes para definir a lei aplicável às 
convenções antenupciais e regime de bens afastando a lei nacional, lei pessoal dos indivíduos 
(artigo 31.º, n.º 1, do CC), nos casos em que estes não têm a mesma nacionalidade (artigo 53.º do 
CC). 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 163/14.8TAABT-A.E1 
Não é legalmente admissível o decretamento da natureza urgente do processo, ao abrigo do 
disposto na al. c), do n.º 2 do artigo 103º do CPP, já depois de proferida a sentença e admitido o 
recurso que dela foi interposto, uma vez que tal natureza urgente apenas pode ser decretada 
relativamente aos actos taxativamente previstos no referido preceito legal. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 753/17.7PAVFX.E1 
1 - A norma do artigo 373º, n.º 3, do CPP é de caráter geral, sendo derrogada pela norma especial 
do artigo 333º, n.º 5, do CPP, que se reporta à situação de o arguido ser julgado, na sua ausência, 
estando devidamente notificado para comparecer, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 
333º do CPP. 
2 - Caem no âmbito da previsão do artigo 333º, n.º 5, do CPP, as situações em que o arguido, 
regularmente notificado das datas designadas para a realização da audiência de julgamento, não 
esteve presente em nenhuma das sessões da audiência, incluindo naquela em que teve lugar a 
leitura da sentença, realizando-se o julgamento na sua ausência, nos termos previstos no artigo 
333º, n.ºs 2 e 3, do CPP. 
3 - Esta situação tem um tratamento diferenciado, no que diz respeito à notificação da sentença ao 
arguido, daquelas situações em que o arguido, embora fisicamente ausente, deve considerar-se 
presente na audiência. Integrar-se-ão nestas últimas situações: 
- a de o arguido ter consentido na realização do julgamento na sua ausência (cf. artigos 333º, n.º 4 
e 334º, n.º 2, do CPP); 
- aquela em que o arguido tiver comparecido à audiência, mas, sem justa causa, vier a afastar-se da 
sala (cf. artigo 332º, n.ºs 4 e 5, do CPP); 
- a situação em que o arguido, por dolo ou negligência, se tiver colocado numa situação de 
incapacidade para continuar a participar na audiência (cf. artigo 332º, n.º 6, do CPP); 
- a situação em que arguido tendo estado presente em anteriores sessões da audiência, faltar 
injustificadamente à leitura da sentença. 
Em todas estas situações o arguido é representado, na audiência, pelo seu defensor para todos os 
efeitos possíveis e considera-se notificado da sentença depois desta ser lida perante o seu defensor 
nomeado ou constituído (cf. artigo 373º, n.º 3, do CPP). 
4 - A notificação da sentença ao arguido a que alude o nº 5 do artº 333º do C.P.P. deve ser feita por 
contacto pessoal. 
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Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 49/13.3TATMR.E1 
Há concurso meramente aparente (concurso de normas) entre o crime de burla e o crime de abuso 
de confiança, quando a ação que constitui o abuso de confiança («crime-meio») é simultaneamente 
elemento constitutivo do crime de burla («crime-fim»). Isto é, quando no âmbito do mesmo 
desígnio criminoso, a inversão do título da posse, constitutiva do abuso de confiança, integra a 
intenção de enriquecimento ilegítimo da burla, consumando este crime, daí derivando um só (o 
mesmo) prejuízo no mesmo lesado. Nesse caso, por via da relação de consunção, haverá apenas 
um crime de burla. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 1207/18.0PBFAR.E1 
I - Se o processo tiver sido remetido para julgamento sem ter havido instrução, o juiz, no controlo 
liminar (artigo 311.º CPP), deverá rejeitar a acusação se a considerar manifestamente infundada, 
declarando a correspetiva nulidade (prevista no artigo 283.º, § 3.ºCPP). 
II – Daí derivará caso julgado formal, cingindo-se a sua força obrigatória ao âmbito do processo 
respetivo, com a dimensão que lhe foi fixada pelo despacho judicial de rejeição, nos termos 
previstos no artigo 620.º CPC (ex vi artigo 4.º CPP), dali não emergindo qualquer efeito preclusivo 
do procedimento criminal. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 4/21.0GCABT.E1 
I - O direito do arguido ao silêncio (61.º, § 1.º, al. d) CPP, tem origem no direito à não 
autoincriminação, corolário do processo equitativo (fair trial), a que se reportam os artigos 20.º, § 
4.º da Constituição; 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem; e 14.º do Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos), cuja formulação latina se expressa pelo brocardo 
nemo tenetur se ipsum accusare). 
II – Esse direito implica não apenas a proibição da coação direta e indireta sobre o arguido, mas 
também a proibição de valoração do seu silêncio total, parcial ou temporário. Daqui decorrendo 
que a opção pelo silêncio (em qualquer das aludidas modalidades) não o poderá desfavorecer. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 22 de Junho de 2021, Processo n.º 14/16.9MASTB.E2 
Tendo o arguido sido absolvido da prática de um crime no julgamento declarado parcialmente nulo 
na sequência de recurso interposto apenas por ele próprio, não pode o mesmos ser condenado 
pela prática desse mesmo crime no segundo julgamento. 
A isso se opõe a proibição da reformatio in pejus prevista no artº 409º, nº 1, do C.P.P., sendo que 
tal proibição tem como objectivo fazer com que o arguido fique completamente “livre” para 
recorrer, designadamente arguindo a nulidade do julgamento ou da sentença (ou invocando vícios 
que determinem o reenvio), sem receio de em novo julgamento ou em nova sentença ver agravada 
a sua situação. 
 
Tribunal da Relação de Évora, Acórdão de 26 de Junho de 2021, Processo n.º 5028/18.1T9LSB.E1 
À acusação pelo assistente é correspondentemente aplicável a exigência de conter, tal como a 
acusação pelo Ministério Público, a data e a assinatura (arts. 283.º, n.º 3, alínea h), e 284, n.º 2, do 
CPP). 
A falta desse requisito é cominada com a nulidade da acusação, ainda que se trate de nulidade 
sanável, como decorre dos arts, 118.º, n.º 2, e 120.º, n.º 1, do CPP, a arguir, no caso, até ao 
encerramento do debate instrutório (n.º 3, alínea c) do mesmo art. 120.º). 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/b0173889c5d35ca580258706007093de?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/dea1ef9c1964c27680258706007093dd?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/b55898c650dc45de80258706007093dc?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/e69f1c5271d01cb080258706007093d9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/19512571b8cb970f802587880052f186?OpenDocument


 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 12 de Abril de 2021, Processo n.º 882/18.0PBVCT.G1 
I - A recorribilidade da decisão de primeira instância, relativa ao pedido de indemnização civil 
deduzido no âmbito do processo penal, depende da verificação cumulativa de duas condições: que 
o pedido formulado seja superior a € 5.000,00 e que o decaimento para o recorrente seja superior 
a € 2.500,00. 
II - O limite temporal, inultrapassável, para que o juiz possa intervir na fixação do valor da causa, é 
o momento em que o mesmo profere o despacho previsto no Artº 414º, nº 1, do C.P.Penal. 
III -Efectivamente, é nesse momento que o juiz analisa e decide se estão ou não verificados todos 
os pressupostos para a interposição do recurso, designadamente o atinente à recorribilidade da 
decisão por virtude da “alçada do tribunal”. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 12 de Abril de 2021, Processo n.º 793/19.1GBBCL.G1 
I - Não obstante a arguida ter sido absolvida da prática do crime de violência doméstica que lhe era 
imputado no libelo acusatório, e condenada, apenas, pela prática de um crime de ofensa à 
integridade física, os autos mantêm a natureza urgente até ao trânsito em julgado da sentença. 
II- Consequentemente, em tais circunstâncias, o prazo para interposição de recurso daquela 
sentença condenatória não se suspende no período de férias judiciais. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 12 de Abril de 2021, Processo n.º 369/17.8PBGMR-
C.G1 
I - A função político-criminal desempenhada pela prisão subsidiária não configura uma pena de 
substituição, tendo antes o propósito de assegurar a efectividade da pena de multa, sendo nessa 
medida encarada como uma sanção penal de constrangimento ao seu pagamento. 
II - Daí que, como se extrai do Artº 49º, nº 2, do Código Penal, assuma relevância o pagamento que, 
no todo ou em parte, o condenado venha a efectuar, permitindo-lhe a todo o tempo evitar, total 
ou parcialmente, a execução da prisão subsidiária. 
III - Ora, estando tal possibilidade fora do alcance de quem se encontra numa situação de 
comprovada insuficiência económica impeditiva do pagamento do montante devido a título de 
multa, a suspensão da execução prevista no nº 3 do citado preceito legal vem neste contexto 
assegurar a observância do princípio da igualdade ínsito no Artº 13º, nº 2, da Constituição da 
República Portuguesa, obstando a que a falta de meios constitua fundamento para uma privação 
da liberdade que no caso redundaria num tratamento injustificadamente diferenciado. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 12 de Abril de 2021, Processo n.º 75/14.5TATMC.G1 
1 - O crime de peculato por titular de cargo político (art.º 20º/1, D.L. n.º 34/87, 16/7) está para com 
o crime comum de peculato, numa relação de especialidade. 
2 - Daí, que as respetivas previsões sejam diversas. 
3 - O crime de peculato previsto no C.P. molda-se por referência ao conceito de "funcionário" e no 
D.L. n.º 34/87, por referência à tipicidade ali prevista no artr.º 3º, com a referência a quem são os 
titulares de cargos políticos. 
4 - O gestor de facto de uma empresa participada Municipal é ainda titular de cargo político. 
5 - Tendo-se o arguido apoderado e distribuído quantias em dinheiro da referida sociedade e não 
atacando os factos provados, nunca poderia estar apenas em causa um crime de peculato de uso. 
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6 - No caso dos autos, a aplicação de uma pena pouco acima do limite mínimo abstrato da mesma, 
nunca poderia determinar que se considerasse a mesma como excessiva. 
7 - A imposição de uma regra de conduta consistente na obrigação de o arguido publicar no jornal 
mais lido no local onde ocorreram os factos, uma manifestação pública de arrependimento nada 
tem de desproporcionado, de dupla condenação ou de ato estigmatizante, sobretudo quando o 
mesmo foi eleito patra um cargo público. 
8 - Com efeito e pelo contrário, a mesma é benéfica às necessidades de prevenção especial positiva 
por parte do mesmo, pelo que deve manter-se. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 12 de Abril de 2021, Processo n.º 
1338/19.9T9BCL.G1 
I) Sendo o conhecimento de uma acusação destinado, por excelência, ao julgamento, a irrelevância 
penal dos factos tem de ser indiscutível, inequívoca, incontroversa, evidente. 
II) Contendo a acusação descritos os elementos objectivos e subjectivos do ilícito em apreço, não 
pode afirmar-se que os factos nela descritos não constituem crime. 
IV) Ainda que a acusação particular, acompanhada pelo Ministério Público, possa vir a improceder, 
tal desfecho mais não é do que o resultado de um juízo de mérito, valorativo, feito em sede própria. 
V) Com efeito, tendo em conta a estrutura acusatória do nosso processo penal, o juiz não pode 
julgar do mérito da acusação, ajuizando sobre a atipicidade da conduta imputada, aquando do 
despacho de saneamento do processo, proferido ao abrigo do citado art.311º. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 12 de Abril de 2021, Processo n.º 19/19.8GCBRG.G1 
I – No crime de acesso ilegítimo, p. e p. pelo art. 6º, nº1, da Lei nº 109/2009, de 15.09 [Lei do 
Cibercrime], o elemento típico objetivo integrado pelo acesso do agente a sistema informático, 
dada a amplitude quanto ao modo assumida pelo legislador ao empregar a expressão «de qualquer 
modo», prescinde da usurpação ou utilização indevida de nome de utilizador (username), de 
palavra-passe (password), código pin do titular ou outro mecanismo de segurança de acesso ao 
sistema ou rede; caso se verifique que o acesso decorreu mediante violação de regras de segurança, 
então o tipo de crime é agravado, nos termos do nº3 do art. 6º. 
II – O acesso é ilegítimo quando o agente atua num quadro não justificado, visando somente 
conhecer dados ou informações que não lhe estavam acessíveis [v.g., por via das suas funções 
profissionais ou prévia autorização do titular dos dados], agindo por motivos exclusivamente 
pessoais ou particulares. Tal verifica-se in casu porquanto se apurou que o arguido, sem que para 
tal dispusesse de permissão da assistente, e para a controlar, acedeu ao correio eletrónico desta, 
tendo lido emails que lhe eram dirigidos. Ou seja, sem qualquer motivo justificativo que não fosse 
o de inteirar-se dos contactos e conteúdo das comunicações que aquela mantinha com terceiros, 
por via eletrónica, o arguido, indevidamente, introduziu-se no sistema informático em causa e 
acedeu a dados exclusivamente concernentes à pessoa do seu cônjuge, assim violando esse espaço 
de reserva privada da titular do correio eletrónico. 
III - O tipo subjectivo deste ilícito dispensa qualquer intenção específica (como seja o prejuízo ou a 
obtenção de benefício ilegítimo), ficando preenchido com o dolo genérico de intenção de aceder a 
sistema, sem consentimento do seu titular. 
IV – Não se mostra adequada e suficientemente preenchido o dolo deste tipo de crime (nos seus 
elementos cognitivo e volitivo) se apenas se alegou na acusação e se deu por provado na sentença 
que «o arguido agiu livre, voluntária e conscientemente, bem sabendo ser proibida a sua conduta». 
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Para a verificação do dolo, que o tribunal recorrido entendeu ser direto ou de 1º grau, imperioso 
era que estivesse invocado e provado que o arguido sabia que não podia aceder ao correio 
eletrónico da então sua esposa e ler emails que a esta eram dirigidos, sem que por ela fosse 
autorizado, e que, ainda assim, quis proceder do modo descrito. 
V – Tanto mais que no tipo de crime de acesso ilegítimo, p. e p. pelo art. 6º, nº1, da Lei nº 109/2009, 
de 15.09., o consentimento ao acesso prestado pelo titular do sistema informático ou de parte dele 
é, indubitavelmente, uma causa de exclusão da tipicidade do facto (e já não uma causa de 
justificação), pois que a sua falta é elemento do tipo objetivo de crime; logo, deve ela própria ser 
abarcada pelo dolo do agente. 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 22 de Abril de 2021, Processo n.º 
2176/14.0TBVFX.G1 
I. O sistema estatal de promoção e protecção de crianças e jovens actua de forma piramidal: a 
remoção do perigo em que se encontrem, sendo cometida a diferentes entidades, pressupõe a 
intervenção privilegiada e sequencial daquelas que possuem um carácter menos intrusivo e 
coercivo face às demais (mercê do reconhecimento da importância fundamental da família); e, por 
isso, estas só actuarão na comprovada impossibilidade, ou no insucesso, da intervenção das 
anteriores. 
II. O respeito devido pelos princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade impõe que, em 
cada intervenção suscitada pela denúncia do perigo em que se encontre criança ou jovem, se 
proceda à prévia mobilização das estruturas de apoio eleitas como preferenciais pelo legislador 
(entidades com competência em matéria de infância e juventude, e comissões de protecção de 
crianças e jovens); e nesta cadeia de subsidiariedade vertical, o tribunal apenas será chamado a 
intervir em última instância. 
III. A possibilidade de reabertura de processo judicial de promoção e protecção arquivado, 
permitida pelo art. 111.º da LPCJP, está exclusivamente prevista para o arquivamento ocorrido sem 
a prévia aplicação de qualquer medida (por não se ter comprovado a situação de perigo, ou por a 
mesma já não subsistir); e não existe previsão legal que autorize a dita reabertura quando o 
arquivamento tenha ocorrido por cessação de medida de promoção e protecção efectivamente 
aplicada. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 22 de Abril de 2021, Processo n.º 
5174/18.1T8GMR.G1 
I. Arredada qualquer vinculação do mandatário (decorrente do contrato de mandato ou das regras 
estatutárias) a obter ganho de causa, está o advogado adstrito à diligente, competente, cuidadosa 
e zelosa defesa dos interesses do mandante, com o objectivo de obter ganho das suas pretensões, 
pois que a obrigação do advogado se consubstancia numa obrigação de meios – inobservância de 
deveres por parte do advogado que podem implicar responsabilidade civil contratual pelos danos 
daí decorrentes para o mandante. 
II. A responsabilidade civil do mandatário forense pressupõe a verificação de um dano em resultado 
da perda de oportunidades radicadas no inadimplemento dos seus deveres profissionais, o que 
implica apurar se as ‘chances’ perdidas se iriam ou não traduzir numa diversa situação patrimonial 
do lesado (mandante). 
III. A indemnização por perda de chance processual pressupõe uma chance real e séria, a 
determinar num «julgamento dentro do julgamento» realizado incidentalmente pelo tribunal da 
indemnização para apurar como teria sido decidida a acção pelo respectivo tribunal. 
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III. Exige-se a demonstração da consistência e seriedade da perda da oportunidade de obter uma 
vantagem ou de evitar um prejuízo, segundo juízo de probabilidade tido por suficiente, a aferir 
casuisticamente, em função dos indícios factualmente apurados. 
IV. Não se apurando, num juízo de prognose, inerente à valoração da chance, que a pretensão dos 
autores de ver reduzido o montante dos honorários dos peritos tinha possibilidades reais e 
consistentes de procedência (sendo frustrada pelo actuação inadimplente do segundo réu), fica 
afastada a existência da obrigação de indemnizar. 
 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 26 de Abril de 2021, Processo n.º 1451/17.T9BRG.G1 
I. O crime de corrupção passiva privada, p. e p. pelo artigo 8.º, n.º 1 do Regime Penal de Corrupção 
no Comércio Internacional e no Setor Privado, aprovado pela Lei n.º 20/2008, de 21.04, tem os 
seguintes elementos objetivos: 
- ser o agente trabalhador do setor privado, no sentido definido pelo conceito abrangente da al. d) 
do artigo 2º do RPCCISP; 
- agir por si ou interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação; 
- solicitar ou aceitar, em benefício próprio ou de terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem, 
patrimonial ou não, ou a sua promessa; 
- fazê-lo como contrapartida de ato ou omissão, contrários aos seus deveres funcionais. 
II. O tipo subjetivo exige o dolo, ainda que genérico, em qualquer das suas modalidades, estando 
apenas excluída a punição do agente a título de negligência, por tal não prever especialmente a lei. 
III. O ato contrário aos deveres funcionais do agente tem de ser a concreta contrapartida da 
vantagem, materializada num outro ato ou omissão, que têm de estar entre si numa relação 
sinalagmática. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 26 de Abril de 2021, Processo n.º 229/17.2PBBRG.G1 
I – Iniciando-se a audiência de julgamento sem a presença de arguido [regularmente notificado], 
nos termos e para efeitos do disposto no art. 333º, nºs 1 e 2, do CPP, e não tendo o seu ilustre 
defensor requerido que ele fosse ouvido na segunda data inicialmente designada pelo tribunal [nº3 
do aludido normativo legal], o Tribunal podia logo nessa primeira sessão, como sucedeu, concluir a 
produção de prova, as alegações orais e encerrar a discussão da causa, sem necessidade de designar 
nova data para o efeito e diligenciar pela presença do arguido na mesma. 
II – Contudo, ao proceder à leitura do acórdão em sessão que decorreu numa data que não estava 
previamente designada pelo tribunal, sem que o arguido fosse notificado da mesma e na sua 
ausência, cometeu o Tribunal a quo a nulidade insanável prevista no art. 119º, alínea c), do Código 
de Processo Penal. 
III – Tal nulidade gera a invalidade, no que concerne ao coarguido em causa, da sessão de 
julgamento em que se procedeu à leitura do acórdão e, outrossim, dos subsequentes atos 
relativamente a ele praticados no processo, e a necessária repetição desse ato, agora com 
cumprimento da impreterível formalidade legal de notificação do arguido [cf. art. 122º, nºs 1 e 2, 
do Código de Processo Penal]. 
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Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 26 de Abril de 2021, Processo n.º 
1183/20.9T8VCT.G1 
I) O juízo técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial presume-se subtraído à livre 
apreciação do julgador. Sempre que a convicção do julgador divergir do juízo contido no parecer 
dos peritos, deve aquele fundamentar a divergência – art.º 163.º do CPP. II) O juízo contido no 
parecer dos peritos, pode ser ultrapassado em termos de valoração por outros meios de prova a 
que tenham sido atribuídos créditos bastantes para afastar aquele resultado pericial, para o 
neutralizar. Mas para não valorar o resultado desse juízo técnico, científico, o tribunal tem o dever 
de fundamentar a divergência, assentando em razões científicas, com apelo aos conhecimentos 
materiais supostos na perícia. 
III) A mera afirmação do arguido que a quantidade que detinha apenas lhe bastaria para o seu 
consumo durante 8 dias não basta para afastar a força da prova pericial contida nos exames 
realizados. 
IV) Constando do processo todos os elementos de prova que serviram de base à decisão sobre a 
matéria de facto, pode o tribunal modificar a mesma e decidir da causa, nos termos dos artigos 
426º, nº 1 e 431º al. a) do Código Processo Penal. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 26 de Abril de 2021, Processo n.º 843/19.1GAVNF-
A.G1 
I) Ainda que se admita que a colheita coativa de vestígios biológicos para posterior determinação 
de perfis de ADN, possa implicar uma afectação, limitação ou restrição de direitos fundamentais do 
indivíduo sujeito a tal colheita, o uso de tal meio de obtenção de prova terá de desenvolver-se em 
torno do conflito entre direitos fundamentais do arguido e as finalidades do processo penal, entre 
as quais a procura da verdade material e a realização da justiça. 
II) A recolha coativa de saliva através de zaragatoa bucal, e posterior utilização do ADN, trata-se de 
um meio adequado para a descoberta da verdade material e prossecução da finalidade da 
realização da justiça – método pouco invasivo, inexistindo outro menos restritivo para alcançar o 
objectivo da comparação com os vestígios deixados no interior do veículo - não é excessivo nem 
desproporcional para obter a identidade do arguido, ou seja, os benefícios para a investigação 
criminal ultrapassam a ligeira compressão dos direitos fundamentais dos cidadãos. 
III) Tal determinação coativa também não é suscetível de constituir uma violação do princípio nemo 
tenetur se isum accusare, no sentido de que não pode recair sobre o arguido o dever de se 
incriminar a si próprio. 
IV) Para além do exame em causa não configurar qualquer declaração contrária à presunção da 
inocência, o seu resultado é incerto e independente da vontade do arguido, podendo acarretar a 
final tanto uma condenação, como uma absolvição. 
V) Foi este o sentido do entendimento perfilhado no Acórdão do Tribunal Constitucional, nº 
115/2007, de 2 de março de 2007, ai se tendo aduzido, no seguimento de jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) e de alguma doutrina citada a tal respeito, que “o direito 
à não auto-incriminação refere-se ao respeito pela vontade do arguido em não prestar declarações, 
não abrangendo (…) o uso, em processo penal, de elementos que se tenham obtido do arguido por 
meio de poderes coercivos, mas que existam independentemente da vontade do sujeito, como é o 
caso, por exemplo e para o que agora nos importa considerar, da colheita da saliva para efeitos de 
realização de análises de ADN. Na verdade, essa colheita não constitui nenhuma declaração, pelo 
que não viola o direito de não declarar contra si mesmo e a não se confessar culpado. Constitui, ao 
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invés, a base para uma mera perícia de resultado incerto, que independentemente de não requerer 
apenas um comportamento passivo, não se pode catalogar como obrigação de auto-incriminação 
(…)”. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 6 de Maio de 2021, Processo n.º 311/09.0TBBGC-
B.G1 
I. Adquirindo, em regra, valor de caso julgado formal, as decisões de forma (art. 620º do CPC), que 
incidem sobre aspectos processuais (que, em qualquer momento do processo, apreciam e decidem 
questões que não sejam de mérito), são vinculativas no processo, adquirindo valor de 
imutabilidade, sendo no processo inadmissível (e por isso ineficaz – art. 625º, n.º 2 do CPC) decisão 
posterior sobre a mesma questão. 
II. O caso julgado formal duma decisão obsta a que no processo seja tomada (pelo tribunal que a 
proferiu ou por qualquer outro) nova decisão (seja renovando, seja modificando a anterior) – e, 
assim, que uma ‘pretensão já decidida, em contexto meramente processual’ e não recorrida, seja 
objecto de repetida decisão (se tal acontecer, a segunda decisão deve ser desconsiderada por 
violação do caso julgado formal assente na prévia decisão). 
III. Os efeitos processuais do trânsito em julgado, aportando valor de imutabilidade ao decidido, 
circunscrevem-se a esse apreciado e decidido objecto (a proibição de reapreciação e a vinculação 
ao apreciado reportam-se à questão já decidida, protegendo a continuidade na emissão dos seus 
efeitos jurídicos) – os limites objectivos respeitam, no caso julgado formal, à questão processual 
concretamente (art. 595º, nº 3 do CPC) apreciada e decidida. 
IV. Os efeitos do caso julgado perduram enquanto não sobrevierem alterações na situação 
processual objecto de despacho – a decisão continuará a produzir ‘efeitos enquanto não se 
modificarem as circunstâncias que foram determinantes para o seu teor e sentido’ (asserção válida 
tanto para as decisões de mérito quanto para as decisões de forma). 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 6 de Maio de 2021, Processo n.º 152/19.6T8VRL.G1 
I. Provado o estado de demência em período que abrange o testamento outorgado, é de presumir, 
sem necessidade de mais, que na data do mesmo acto aquele estado se mantinha sem interrupção. 
II. À outra parte caberá ilidir a presunção, demonstrando que o acto recaiu num momento 
excepcional e intermitente de lucidez. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 10 de Maio de 2021, Processo n.º 76/19.7PAPTL.G1 
I- Na ausência de prova direta, a lei não permite extrair, no todo ou em parte, o facto desconhecido 
que se pretende apurar, através dos antecedentes criminais do arguido pela prática de crimes da 
mesma natureza. 
II- Os antecedentes criminais não relevam para efeitos de determinação da culpabilidade, mas 
apenas para a determinação da pena, cfr. artigo 124º, nº 1 do CPP e artigo 71º, nº 2 al. e) do CP. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 10 de Maio de 2021, Processo n.º 45/18.4GAAFE.G2 
1 - Não existem indicios suficientes do carácter de alheio, elemento objectivo do crime de dano 
imputado, de um caminho aberto em 1993, em parte em prédio do arguido, quando aquele 
caminho foi aberto com o fim de servir um projecto de atribuição de subsidio pelo Instituto de 
Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP) a um grupo de particulares, embora 
entre estes estivesse uma Junta de Freguesia, cujo objectivo era a florestação de uma determinada 
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área, contrato aquele que não previa qualquer alteração da propriedade dos prédios 
"atravessados" por esse caminho e que veio a ser cancelado por aquele Instituto Público. 
2 - Nomeadamente, por não ter havido qualquer acto apropriativo desses prédios, na parte que 
integravam aquele caminho por parte daquela autarquia, nem esse caminho estar no uso directo e 
público desde tempos imemoriais, ou seja "...quando o uso teve uma permanência uniforme por 
um espaço de tempo que excede a memória de todos os homens." (Ac. do STJ de 7/10/2017, in 
www.dgsi.pt). 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 10 de Maio de 2021, Processo n.º 
381/20.0GCVNF.G1 
I. No âmbito do regime da execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação, 
quando o artigo 43.º do Código Penal se refere, nos seus n.ºs 2 e 3 ao «tribunal», está a aludir tanto 
ao tribunal de julgamento como ao Tribunal da Execução das Penas (TEP), dependendo da fase 
processual em que o processo se encontre. 
II. Nada impede que o Tribunal da condenação, na própria sentença, permita alguma ou algumas 
das autorizações ou decrete o cumprimento de regras conduta, a que aludem os nºs 2 e 3 do Código 
Penal, sempre que logo nessa altura tal se mostra relevante para a prossecução das finalidades da 
pena. 
III. A competência material do (TEP) encontra-se limitada à fase da execução das penas, que só se 
inicia após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 13 de Maio de 2021, Processo n.º 
2927/18.4T8VCT.G1 
I- Ao contrato de compra e venda de bem de consumo são aplicáveis, em primeira linha, o regime 
jurídico da venda de bens de consumo previsto no DL 67/2003 de 8/4 (que transpôs para o direito 
interno a Directiva n.º 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Maio), alterado 
e republicado pelo DL 84/2008 de 21/5, em conjugação com a Lei n.º 24/96 de 31/7 (Lei de Defesa 
do Consumidor) e, subsidiariamente, as regras previstas no Código Civil para o mesmo tipo 
contratual. 
II- Segundo o regime estabelecido no DL 67/2003 de 8/4, que regula a venda de bens de consumo, 
o vendedor profissional tem o dever de entregar ao comprador/consumidor bens que sejam 
conformes com o contrato de compra e venda celebrado (art. 2º, n.º 1). Por sua vez, o n.º 2 do art. 
2º elenca determinados “factos-índice” demonstrativos de não conformidade, de tal forma que, se 
comprovados, presume-se a desconformidade com o contrato (presunção juris tantum). 
III- Por sua vez, o comprador/consumidor, em caso de falta de conformidade do bem com o 
contrato, tem direito a que aquela conformidade seja reposta, sem encargos para si, por meio de 
reparação ou de substituição, assim como poderá optar pela redução adequada do preço ou 
mesmo resolver o contrato (art. 4º, n.º 1, do DL 67/2003). 
IV- No âmbito do DL 67/2003 de 8/4 é ao comprador/consumidor que cabe o ónus de alegar e 
provar o defeito de funcionamento da coisa, isto é, a sua desconformidade com o contrato, e que 
esse defeito existia à data da entrega da coisa, embora disponha de presunções legais de não 
conformidade que facilitam tal prova (art. 2º, n.º 2). Ou seja, bastará ao consumidor alegar e provar 
os factos-índice da presunção de desconformidade com o contrato e que eles se manifestaram 
dentro do prazo da garantia legal imposta por aquele diploma legal (2 ou 5 anos a contar da 
entrega), para se presumir que o defeito já existia à data da entrega (art. 3º, n.º 2). 
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V- Uma vez provada a existência do defeito, recai sobre o vendedor, para afastar a sua 
responsabilidade, o ónus de ilidir a presunção de não conformidade, mediante a alegação e prova 
de que a falta de conformidade resulta de facto imputável ao comprador (nomeadamente do mau 
uso ou da incorreta utilização do bem por parte do consumidor), a terceiro ou devida a caso 
fortuito, ou que, atentas as circunstâncias, o defeito não existia na data da entrega. 
VI- O Código Civil não contém um regime próprio sobre a responsabilidade direta do produtor, a 
qual foi objeto de legislação específica, através do DL 383/89 de 6/11, que transpôs para o ordem 
jurídica interna a Directiva n.º 85/374/CE do Conselho, de 25 de Julho de 1985, em matéria de 
responsabilidade decorrente de produtos defeituosos. 
VII- A Lei nº. 24/96 de 31/7 (Lei de Defesa do Consumidor), alterada pelo DL 67/2003 de 8/4, ao 
conferir ao consumidor o direito à reparação da coisa ou à sua substituição está a pressupor uma 
relação contratual directa com o fornecedor remetendo a responsabilidade objetiva do produtor 
para os “termos da lei” (art. 12º, n.º 2), ou seja, para o DL 383/89 de 6/11. 
VIII- O DL 67/2003 de 8/4 veio consagrar, pela primeira vez, medidas jurídicas relativas às garantias 
voluntariamente assumidas pelo vendedor, fabricante ou por qualquer intermediário (art. 9º), bem 
como a responsabilidade direta do produtor perante o consumidor, pela reparação ou substituição 
da coisa defeituosa (art. 6º), facultando ao consumidor, sem prejuízo dos direitos que lhe assistem 
perante o vendedor, a chamada “ação directa” contra o produtor ou seu representante, a fim de 
reclamar a reparação ou substituição da coisa defeituosa, mas já não a anulação ou resolução do 
contrato. 
IX- Em prol do direito de proteção do consumidor, conferido pelo DL 67/2003 de 8/4, os meios que 
o comprador consumidor tem ao seu dispor para reagir contra a venda de um bem defeituoso, 
previstos no artº. 4º, n.º 1 do citado diploma legal, não têm qualquer hierarquização ou precedência 
na sua escolha, estando apenas esta escolha limitada pela impossibilidade do meio ou pelo “abuso 
de direito” (art. 4º, n.º 5 do DL 67/2003). 
X- Em caso de compra e venda de veículo automóvel, a devolução integral do preço contratual 
liquidado pelo comprador e a correspondente devolução do veículo por este, com o uso e desgaste 
entretanto sofrido, envolveria um enriquecimento sem causa por parte do comprador, violador da 
boa fé contratual. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 20 de Maio de 2021, Processo n.º 795/20.5T8BCL.G1 
I. Não estão reunidos os pressupostos de ordem formal para admitir a reapreciação da decisão da 
matéria de facto, quando o réu/apelante não procede, nas conclusões do recurso, à indicação dos 
pontos de facto que pretende ver alterados. 
II. Com a alteração introduzida pela Lei 61/2008 de 31/10, no que se reporta aos requisitos do 
divórcio sem o consentimento do outro cônjuge, o legislador assumiu como princípio o de que 
ninguém deveria permanecer casado contra a sua vontade, se considerar que houve quebra do laço 
afectivo, independentemente do requisito da culpa. 
III. Não viola a al. d) do art. 1781º do Código Civil os princípios constitucionais do direito de 
constituir família e da protecção da família, consagrados nos artigos 36º, nº 1 e 67º da CRP, nem os 
arts. 13.º e 15.º da Concordata entre Portugal e a Santa Sé. 
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Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 24 de Maio de 2021, Processo n.º 412/17.GACBT.G1 
I. Não é prova proibida o depoimento do agente da GNR que relata em audiência o que o arguido 
lhe disse num momento em que ainda não tinha sido constituído como tal e não havia processo, 
encontrando-se o agente a recolher elementos para preencher o auto de notícia. 
. A possibilidade de contraditório não fica invalidada se, perante esse depoimento, o arguido optar 
por continuar a remeter-se ao silêncio, como era seu direito, mas que poderia não ter usado. 
II. São elementos típicos do crime de exploração ilícita de jogo os seguintes: 
- objetivos - 
. a exploração de jogos de fortuna ou azar; 
. que essa exploração se processe por qualquer forma; 
. a exploração de tais jogos e por tais formas fora dos locais legalmente autorizados; 
- subjetivo- 
. a existência de dolo em qualquer das suas modalidades. 
III. É de fortuna ou azar o jogo em que o jogador só tem intervenção ativa no início, quando coloca 
a moeda na máquina, não podendo através da sua perícia influenciar o resultado ou pontuação 
final, que assenta exclusivamente no fator sorte, e em que pode auferir uma vantagem patrimonial 
de valor variável, dependente da pontuação obtida, que é paga em dinheiro, ou nem sequer auferir 
qualquer prémio. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 27 de Maio de 2021, Processo n.º 2283/17.8T8BCL-
B.G1 
I- A inclusão de uma cláusula de atualização do montante das prestações de alimentos devidos a 
menores configura um elemento essencial para impedir a erosão monetária do valor fixo 
estabelecido em prestações pecuniárias mensais, visando por isso essencialmente a prossecução e 
a prevalência do interesse da criança ou do jovem alimentando para que a organização da sua vida 
e o seu desenvolvimento se processem em condições de estabilidade e garantindo em qualquer 
situação a sua subsistência. 
II- A eventual oscilação negativa dos valores dos índices concretamente utilizados como critério de 
atualização anual da prestação de alimentos nunca pode ter um impacto negativo no valor das 
prestações mensais de alimentos a pagar, não implicando a sua redução ou diminuição no ano 
seguinte, apenas permitindo, nesses casos, que o valor previamente fixado não sofra qualquer 
variação. 
III- Por se tratar de uma causa de extinção das obrigações, justifica-se que a lei limite ou condicione 
o direito de compensação de créditos em situações específicas, como ocorre sempre que estiver 
em causa a compensação de eventuais créditos do devedor de alimentos com o contra crédito de 
alimentos. 
IV- Além da lei expressamente proibir ao devedor de alimentos a possibilidade de recurso à 
compensação, deve entender-se que os montantes pagos em excesso pelo progenitor obrigado a 
alimentos, para além do montante pecuniário que lhe haja sido judicialmente fixado, 
consubstanciam meras liberalidades que não o dispensam do cumprimento integral das obrigações 
alimentícias que em momento posterior se foram vencendo, pelo valor atualizado. 
V- A natureza da obrigação alimentícia dos progenitores para com os filhos, que como vimos já é 
contínua, indisponível e incondicional, integrando o conteúdo das responsabilidades parentais, 
impede o progenitor que não reside habitualmente com os menores de reduzir a prestação de 
alimentos, já fixada, em função do tempo que passa com os filhos. 
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Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 15 de Junho de 2021, Processo n.º 
2193/16.6T8BRG.G1 
I- De acordo com as regras de distribuição do ónus da prova, à parte que impugna a validade do 
testamento compete fazer a prova dos factos constitutivos do direito invocado (o estado de 
demência do testador em período que abrange o testamento outorgado) - art. 342º, n.º 1, do 
Código Civil. 
II- Feita essa prova é de presumir, sem necessidade de mais, que no momento da feitura do 
testamento o testador se encontrava numa situação de incapacidade natural de entender e de 
querer o sentido da declaração testamentária. 
III- Nesse caso, incumbia à beneficiária do testamento ilidir essa presunção, demonstrando que, no 
momento da outorga do testamento, o testador encontrava-se num “intervalo de lucidez” do seu 
estado de demência. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 15 de Junho de 2021, Processo n.º 
4708/19.9T8BRG.G1 
1 - A competência do Tribunal, em geral, deve ser aferida em função do pedido formulado pelo 
autor e dos fundamentos (causa de pedir) que o suportam, ou seja, de acordo com a relação jurídica 
tal como é configurada pelo autor. 
2 - A competência internacional pressupõe que o litígio, tal como o autor o configura na acção, 
apresenta um ou mais elementos de conexão com uma ou várias ordens jurídicas distintas do 
ordenamento do foro. 
3. De acordo com o disposto no artigo 62º do Código de Processo Civil o Tribunal português é 
internacionalmente incompetente para decidir da acção de divórcio relativo a dois cidadãos 
portugueses com residência habitual e permanente nos Estados Unidos da América e em que os 
factos integradores da causa de pedir ocorreram nesse país. 
4. As regras de competência do Regulamento (UE) n.º 1215/2012, de 12 de Dezembro de 2012, 
aplicam-se desde que o demandado tenha domicílio num Estado-Membro; à competência dos 
tribunais desse Estado-Membro, decorrente das normas do Regulamento, não obsta a circunstância 
de o demandado não ser nacional desse Estado ou de nenhum outro Estado da União Europeia, 
nem a circunstância de a relação material controvertida possuir elementos de conexão com a 
ordem jurídica de um Estado não Membro da União Europeia. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 15 de Junho de 2021, Processo n.º 
878/20.1T8VRL.G1 
1. Não é possível concluir que, na data da comunicação ao trabalhador da cessação do contrato de 
trabalho, se verificavam os elementos constitutivos da presunção de abandono do trabalho, desde 
logo a ausência durante, pelo menos, 10 dias úteis seguidos, se a mesma se manteve durante 
apenas 5 dias úteis, em virtude de as faltas anteriores terem sido consideradas justificadas pelo 
empregador. 
2. Também não se verificavam os factos constitutivos do abandono de trabalho se, ainda que a 
ausência do trabalhador ao serviço durante aqueles 5 dias úteis pudesse integrar o respectivo 
elemento objectivo, não se provaram factos que, com toda a probabilidade, revelassem a intenção 
do trabalhador de definitivamente não retomar o serviço, designadamente se se provou que o 
mesmo permaneceu em casa, em apartamento facultado pelo empregador na urbanização que 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/54bbee2a19cbdfe7802587100033858e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/54bbee2a19cbdfe7802587100033858e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/3eb95d43c16bb43b802587050036a3cb?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/3eb95d43c16bb43b802587050036a3cb?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/11bc4e2343e341ce802586fc004a5436?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/11bc4e2343e341ce802586fc004a5436?OpenDocument


 
constituía o seu local de trabalho, e em que residia numa situação de disponibilidade para o 
trabalho, num contexto de confinamento geral da população por motivo da pandemia COVID-19, 
nada levando a crer que não se apresentasse imediatamente ao trabalho logo que interpelado pelo 
empregador, residente na mesma urbanização, como podia entender-se que tinha ficado assente 
no final do dia 18 de Março de 2020. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 23 de Junho de 2021, Processo n.º 
2874/19.2T8BCL.G1 
I- De acordo com as alterações introduzidas pela Lei n.º 61/2008 de 31-10 – que introduziu 
alterações significativas ao regime de alimentos entre ex-cônjuges –, o direito a alimentos entre ex-
cônjuges no seguimento do divórcio está subordinado ao princípio da auto-suficiência de cada um, 
assumindo, pois, o direito a alimentos carácter temporário e subsidiário. 
II- Segundo este modelo, o direito a alimentos entre ex-cônjuges depende apenas dos pressupostos 
gerais de necessidade do alimentando, da possibilidade do obrigado e, ainda, da possibilidade de o 
alimentando prover ele próprio à sua subsistência. 
III- Em ação destinada à cessação de obrigação alimentar pré-existente [acordada em sede de 
divórcio por mútuo consentimento] é ao autor, obrigado, que, de acordo com o disposto no nº 1 
do art. 342º do Código Civil, incumbe a prova de que, por força de circunstâncias supervenientes, 
não está em condições de continuar a prestar os alimentos acordados, ou que o alimentando não 
carece de continuar a recebê-los. 
IV- Tendo-se apurado alteração no rendimento do agregado familiar do A., que sofreu uma 
diminuição, é admissível a redução em equidade da prestação de alimentos fixada. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 23 de Junho de 2021, Processo n.º 3031/20.0T8VNF-
A.G1 
I- A Lei n.º 4-B/2021, de 01-02, veio estabelecer um regime de suspensão de prazos processuais 
decorrentes das medidas adotadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo a 
nova alteração da referida Lei n.º 1-A/2020, de 19-03, prevendo no n.º 1 do seu artigo 6.º-B, como 
regra geral, a suspensão total da realização de diligências e dos prazos processuais em processos 
não urgentes e pendentes nos tribunais de primeira instância. 
II- Daí que a possibilidade de continuarem a ser tramitados normalmente os embargos de 
executado em referência dependia da expressa aceitação por todas as partes, incluindo pelos ora 
embargantes/executados, ou no mínimo da prévia notificação às partes do eventual entendimento 
do Tribunal no sentido de existirem condições para se manter a tramitação integral do processo, 
com advertência que o prazo para a sua audição não se encontra suspenso nos termos do n.º1, o 
que não sucedeu. 
III- A circunstância de o n.º 2 do artigo 732.º do CPC prever que em sede de embargos de executado 
não há mais articulados após a contestação deduzida, não impede que se faculte aos embargantes 
a possibilidade de resposta aos documentos juntos pela embargada em sede de contestação, a ter 
lugar no início da audiência prévia a designar, o mesmo sucedendo nos casos em que o juiz se julgue 
habilitado a conhecer imediatamente do mérito da causa, relativamente a parte ou à totalidade do 
pedido (ou pedidos) deduzido(s), caso em que deve necessariamente convocar-se audiência prévia 
para esse fim. 
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IV- A lei processual apenas autoriza o juiz a dispensar a audiência prévia nas ações que hajam de 
prosseguir e, a realizar-se, a audiência prévia se destinasse apenas aos fins indicados nas alíneas d), 
e), e f), do n.º 1 do artigo 591.º. 
V- A omissão de realização de um ato ou de uma formalidade essencial imposta por lei e que se 
revele essencial para permitir aos embargantes/recorrentes o exercício do contraditório efetivo, 
não permitindo o decurso integral do prazo para exercício do contraditório pelos embargantes 
sobre os documentos oferecidos pela exequente/embargada na contestação dos embargos, nem 
facultando aos embargantes a possibilidade de resposta aos mesmos documentos no início da 
audiência prévia a designar nos termos legalmente previstos, e também não facultando às partes a 
discussão de facto e de direito em sede de audiência prévia, conforme prevê o artigo 591.º, n.º 1, 
b) do CPC, a qual não podia ser dispensada, determina a nulidade do despacho saneador-sentença 
recorrido, por ter decidido questão de que não podia conhecer sem a prévia realização do ato ou 
da diligência omitida. 
 
Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 23 de Junho de 2021, Processo n.º 
1084/12.4TBPTL.G1 
I- Não há violação do princípio do contraditório se, antes de proferir sentença, as partes foram 
ouvidas sobre questão nova (nulidade do contrato), que se projectava conhecer oficiosamente. 
II- As nulidades da sentença (art.º 615º do CPC), como seus vícios intrínsecos, são apreciadas em 
função do texto e discurso lógico nela desenvolvidos. A al. c) do citado normativo remete-nos para 
o princípio da coerência lógica da sentença, pois que entre os fundamentos e a decisão não pode 
haver contradição lógica. Embora o pedido fosse formulado no pressuposto da validade do contrato 
de partilha, declarada a nulidade, se por esse efeito se atingisse o fim pretendido pelo autor, nada 
obstaria à pretendida declaração de não ser devedor de tornas. 
III- Mostrando-se discriminados os factos provados e não provados e tendo-se procedido à análise 
crítica das provas, a sentença não padece da nulidade prevista na al. b), do n.º 1 do art.º 615.º, do 
CPC. Se essa análise é correcta ou incorrecta, ou, como refere a apelante, “genérica e não 
circunstanciada”, tal situação, a ocorrer, poderá constituir um erro de julgamento, traduzindo-se 
numa "deficiência" da decisão da matéria de facto (art.º 607º n.4 do CPC) passível de ser superada 
nos termos do artigo 662.º do CPC. 
IV- Existindo um princípio de prova documental, é admissível prova por testemunhas (e por 
presunção judicial) de que as declarações constantes de documento autêntico não correspondem 
à verdade. 
V- As partes, tanto nos preliminares, como na formação, conclusão e execução dos contratos, 
devem actuar de acordo com as regras da boa fé (objectiva e subjectiva) – cfr. artºs. 227º e 762º nº 
2 do CPC. 
VI- O autor, ao exigir que não ficasse a constar do contrato de partilha a obrigação de pagar tornas, 
por invocados motivos fiscais, da sua exclusiva conveniência e ao aproveitar-se, posteriormente, 
nomeadamente através da presente acção, dessa omissão, para não pagar o montante de tornas 
que acordou dever à ré, actuou e actua notoriamente de má-fé. 
VII- Não deve o Tribunal beneficiar a má-fé do autor, conhecendo oficiosamente da nulidade do 
contrato de partilha. Antes o contrato de partilha deve conservar-se, sendo interpretado e 
integrado nos termos do art.º 239.º do CC. 
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Tribunal da Relação de Guimarães, Acórdão de 23 de Junho de 2021, Processo n.º 
1802/18.7T8BRG.G1 
I- Em matéria de responsabilidade civil resultante de acidente de viação existe uma presunção "iuris 
tantum” de culpa ou negligência contra o autor de uma contraordenação ao Código da Estrada. 
II- A compensação dos danos não patrimoniais, a atender nos termos do art. 496°-n°1 do Código 
Civil, deve ser decidida pelo tribunal segundo juízos de equidade. 
III- A decisão de dispensa do remanescente da taxa de justiça devida a final poderá ser total, ou, 
apenas parcial, competindo ao tribunal tal fixação, segundo juízo valorativo, decorrente dos 
princípios da proporcionalidade e da igualdade, e, efetiva correspetividade funcional. 
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