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BREVES

 

LEGISLAÇÃO 

 

Portaria n.º 3/2018, de 03 de janeiro 

Atualizados os fatores de correção 

extraordinária das rendas para o ano de 

2018. 

 

Portaria n.º 25/2018, de 18 de janeiro 

Estabelecida a idade normal de acesso à 

pensão de velhice em 2019, para os 66 

anos e 5 meses. 

 

Lei n.º 6/2018, de 22 de fevereiro 

Criado o Estatuto do Mediador de 

Recuperação de Empresas, a quem 

compete analisar a situação económico-

financeira do devedor, aferir as suas 

perspetivas de recuperação, auxiliar na 

elaboração de propostas de acordo de 

reestruturação e nas negociações a 

estabelecer com os credores.  

 

Lei n.º 16/2018, de 27 de março 

Alterado o Código Penal, concretamente o 

seu art. 132.º, passando a integrar na 

previsão de qualificação do homicídio os 

crimes cometidos no âmbito de uma 

relação de namoro, bem como contra 

jornalistas no exercício de funções, 

reforçando a sua proteção jurídico-penal. 

 

 

JURISPRUDÊNCIA I 

 

Acórdão do Supremo Tribunal 

Administrativo n.º 1/2018, de 24 de 

janeiro 

Uniformizada a jurisprudência no sentido 

de “As ações instauradas ao abrigo do n.º 2 

do artigo 6.º da Lei n.º 49/2004, de 24.08, 

relativas à fiscalização de situações de 

procuradoria ilícita, são da competência 

dos tribunais administrativos”. 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 

1/2018, de 12 de fevereiro 

Fixou este tribunal que «A simples falta de 

observância do prazo de 48 horas, imposto 

no n.º 4 do art. 188.º do CPP (respeitante 

às formalidades a obedecer nas operações 

relativas a escutas telefónicas, acrescento 

nosso), para o M.º P.º levar ao juiz os 

suportes técnicos, autos e relatórios 

referentes a escutas telefónicas, constitui 

nulidade dependente de arguição, nos 

termos dos art.s 190.º e 120.º, ambos do 

Código de Processo Penal». 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 

3/2018, de 19 de fevereiro 

Fixada jurisprudência nos seguintes 

termos: “O documento que seja oferecido à  
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execução ao abrigo do disposto no artigo 

46.º, n.º 1, alínea, c), do Código de 

Processo Civil de 1961 (na redação dada 

pelo Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de 

dezembro), e que comporte o 

reconhecimento da obrigação de restituir 

uma quantia pecuniária resultante de 

mútuo nulo por falta de forma legal goza 

de exequibilidade, no que toca ao capital 

mutuado.” 

 

JURISPRUDÊNCIA II 

 

Acórdão do Tribunal da Relação de 

Coimbra, de 16 de janeiro de 2018: Dever 

de Informação das Instituições Bancárias  

Nos termos da lei, as instituições bancárias 

encontram-se adstritas aos deveres de 

informação, lealdade e transparência, nos 

serviços que ofereçam ou que lhes sejam 

solicitados, devendo prestar as 

“informações necessárias para uma tomada 

de decisão esclarecida e fundamentada”, 

designadamente no que respeita aos riscos 

associados a determinadas operações 

financeiras. 

 

Neste sentido, decidiu o Tribunal da 

Relação de Coimbra que é responsável pelo 

pagamento de indemnização, a agência 

bancária que propôs a um casal a 

subscrição de obrigações SLN 2006, sem  

que os mesmos soubessem, em concreto, 

o tipo de produto financeiro em causa e os 

riscos a ele associados.  

 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 

de 08 de fevereiro de 2018: Relações entre 

menores e seus irmãos e ascendentes  

Decidiu o Tribunal da Relação de Lisboa, 

em conformidade com o previsto na lei, 

que os menores têm o direito de conviver 

com os irmãos e avós, não podendo os 

pais, injustificadamente, privar os filhos de 

tal convívio.  

 

A lei estabelece, deste modo, uma 

presunção de que tais laços familiares são 

benéficos para o menor, criando, pois, um 

limite ao exercício das responsabilidades 

parentais.  

 

Assim, caso algum dos progenitores 

pretenda impedir as visitas destes 

familiares, terá de provar que o convívio 

com os mesmos é prejudicial para o 

menor, sendo que não constitui 

fundamento suficiente a constituição de 

uma nova família pelo progenitor que 

possui a guarda da criança, entendendo o 

Tribunal que a “coexistência de avós 

biológicos e avós afetivos, não constitui em 

si um trauma ou uma circunstância 

anómala na vida de uma criança”.  
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Acórdão do Tribunal da Relação de 

Guimarães, de 08 de março de 2018: 

Venda de coisas defeituosas 

Em conformidade com o disposto na lei, a 

venda de coisas defeituosas atribui ao 

comprador os seguintes direitos, que 

poderão ser exercidos alternativamente: 

anulação do contrato, redução do preço da 

coisa, indemnização pelo prejuízo sofrido, 

reparação da coisa ou, caso seja possível, a 

sua substituição. 

 

Contudo, decidiu o Tribunal da Relação de 

Guimarães que, para que tenha aplicação 

tal regime, torna-se necessário que os 

defeitos existentes na coisa sejam 

essenciais e não provocados pelo desgaste 

normal da mesma, causando a sua 

desvalorização e falta de aptidão para o fim 

a que se destina.  

 

Por outro lado, a obrigação do vendedor de 

reparação ou substituição da coisa não 

existe se este “desconhecia, sem culpa, o 

vício ou a falta de qualidade de que a coisa 

padece”, incumbindo-lhe, pois, o ónus da 

prova de tal desconhecimento. 
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ATUALIDADE 

 

 

INVESTIMENTO PRIVADO EM ANGOLA 

 

O novo quadro político em Angola permite 

antever alterações significativas à Lei n.º 

14/15, de 11 de agosto, em matéria de 

investimento privado, tendo por objetivo a 

sua facilitação. 

 

Um dos aspetos que merece realce tem a 

ver com a intenção de eliminar a exigência 

de participação de nacionais, no capital 

social das estruturas societárias, em prol 

da liberdade dos sócios virem a decidir 

quanto ao modo como concebem e 

organizam os seus investimentos e 

respetivos empreendimentos. 

 

Igualmente importa sublinhar que, a par de 

incentivos fiscais, se passarão a prever 

benefícios de natureza financeira, assentes 

na ponderação dos setores de atividade e  

das zonas de desenvolvimento dos 

investimentos/empreendimentos, por parte 

das “sociedades veículo”. 

 

Propõem-se como setores de atividade 

prioritários, os da alimentação e agro-

indústria, recursos florestais, têxteis, 

vestuário e calçado, hotelaria, turismo e 

lazer, infra-estruturas da construção e 

obras públicas, telecomunicações e 

tecnologias de informação, energias e  

 

 

 

águas, educação, formação e investigação, 

bem como o da saúde. 

 

Enfim, quanto às zonas de investimento e 

também para efeitos da atribuição de 

benefícios designadamente fiscais, divide-

se o país em 3 zonas diferenciadas, que 

são e exemplificativamente, província de  

Luanda (zona A), província de Cabinda 

(zona B) e Cuando-Cubango (zona C). 
 

João Paulo Ferreira da Conceição 

 

 

COM RENDAS EM DÍVIDA, O 

ARRENDATÁRIO (NÃO) ENTRA! 

 

Não são poucas as vezes em que os 

proprietários senhorios, vendo-se privados 

de obterem os rendimentos a que têm 

direito, por falta de pagamento das rendas 

pelo arrendatário, pretendem alterar a 

fechadura da porta de entrada do locado 

ou cortar o abastecimento de qualquer 

serviço essencial à sobrevivência humana 

ou empresarial. 

 

Sucede que, esta drástica atitude, a ser 

aplicada, deve ter conta, peso e medida, 

pois pode fazer incorrer os senhorios em 

encargos que poderão ir muito para além  
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dos custos diretos que decorrem dos atos 

acima descritos! 

 

De facto, o incumprimento da liquidação 

da renda convencionada, não legitima, sem 

mais, o senhorio a inviabilizar o acesso do 

locatário ao arrendado ou impedir a sua 

permanência ali em condições de 

salubridade. 

 

Este mesmo foi o entendimento 

propugnado pelo Tribunal da Relação de 

Évora, quando, no caso, existindo rendas 

em dívida, a proprietária de um 

estabelecimento comercial, onde se 

encontrava instalado um talho, desligou a 

energia elétrica, mudou as fechaduras e 

colocou no local seguranças privados que 

impossibilitavam a entrada ao seu interior. 

 

Na verdade, enquanto o contrato de 

arrendamento se mantiver em vigor, a  

realização de toda e qualquer ação, como 

as acima descritas, é considerada “esbulho 

violento” e confere ao arrendatário faltoso  

o direito a ver-se restituído na posse do 

locado. 

 
Joana Barrilaro Ruas 

 

 

MERCADOS DE INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS 
 

Para adaptação da Lei Portuguesa aos 

Regulamentos da União Europeia (do 

Parlamento, n.º 600/2014, da Comissão, 

n.º 2017/587, 2017/583 e 2017/577), 

concernentes aos Mercados de 

Instrumentos Financeiros (RMIF), foi 

aprovado o Regulamento da Comissão do 

Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), 

com data de 25-01-2018, que disciplina a 

prestação de informações pelos entes 

gestores de plataformas de negociação e 

pelos prestadores de Informações 

Consolidadas (CTP) e, também, pelos 

Sistemas de Publicação Autorizados (APA). 

 

O citado Regulamento ora aprovado 

dispensa o período normal de “vacatio 

legis”, entrando em vigor no dia seguinte 

ao da respetiva publicação no Diário da 

República. 

 

Assim, e nos termos do referido RMIF, as 

Autoridades Competentes e a Autoridade 

Europeia dos Valores Mobiliários e dos 

Mercados (ESMA), estão obrigadas a 

recolher dados de referência e a efetuar 

cálculos com o fim de adequar a aplicação 

do regime de transparência pré e pós 

negociações respeitante aos instrumentos 

representativos ou não representativos de 

capital, nos termos previstos por vários 

Regulamentos da União Europeia. 

 

Os dados obtidos aplicam-se igualmente 

com o objetivo de determinar a 
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obrigatoriedade de negociação de produtos 

derivados, tal como para “determinar se 

uma empresa de investimento é um 

internalizador sistemático” (Regulamento 

da CMVM n.º 1/2018, art. 2.º, alíneas a), b) 

e c)). 

 

Eduardo Norte Santos Silva 

 

 
SUBSCRIÇÃO ABUSIVA DE SERVIÇOS 

ONLINE 

 

Na sequência de inúmeras queixas 

apresentadas junto da Provedoria de 

Justiça, decorrentes de práticas abusivas na 

subscrição de conteúdos online, a 

Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM) irá apresentar uma proposta de 

alteração à Lei das Comunicações 

Eletrónicas, com o objetivo de conferir 

maior proteção aos consumidores que 

utilizam aqueles serviços. 

 

Ora, a aquisição de conteúdos online, 

como por exemplo jogos, concursos ou 

imagens, sendo considerada um contrato 

celebrado à distância, encontra-se, pois, 

abrangida pelo dever de informação pré-

contratual a que estão sujeitos os 

fornecedores de bens ou prestadores 

de serviços, conforme previsto no Decreto-

Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro. 

 

De facto, a compra de conteúdos online, 

através, designadamente, do serviço de 

internet móvel, é realizada, na 

generalidade dos casos, inadvertidamente, 

através de um simples “clique”, não se 

apercebendo o consumidor da subscrição 

efetuada, não raras vezes 

involuntariamente, sendo depois cobrada 

diretamente na conta do telemóvel.  

 

Com efeito, as aquisições realizadas nestes  

termos não cumprem o dever de 

informação pré-contratual segundo o qual,  

nos contratos celebrados à distância, 

devem ser facultadas, “em tempo útil 

e de forma clara e compreensível”, 

determinadas informações, 

designadamente sobre as “características 

essenciais do bem ou serviço, na medida 

adequada ao suporte utilizado e ao bem ou 

serviço objeto do contrato 

e preço total do bem ou serviço, incluindo 

taxas e impostos, encargos 

suplementares de transporte, despesas 

postais ou de entrega ou quaisquer outros 

encargos que no caso caibam”, destinadas 

a auxiliar o consumidor na decisão de se 

vincular, ou não, ao serviço que lhe é 

proposto.  

 

Face ao exposto, espera-se, enfim, que as 

alterações que se anteveem permitam  
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contribuir para a transparência e clareza na 

celebração deste tipo de contratos, 

evitando práticas abusivas e fraudulentas.  
 

Matilde Mira  

 

 
JUSTIÇA DE PROXIMIDADE - PROJETO 

TRIBUNAL+ 

 

O Orçamento de Estado de 2018 está 

marcado pelo reforço dos sistemas de 

execução de penas e pela continuidade do 

Plano Justiça+. Os cidadãos vão poder 

consultar todos os processos judiciais pela 

Internet, sendo que desde 2017 já era 

possível ter acesso aos processos pessoais 

de cobrança de dívidas. 

 

A Ministra da Justiça Francisca Van Dunem, 

apresentou em Março de 2016, um Plano 

de aproximação da justiça aos cidadãos 

com uma estrutura de quatro pilares 

fundamentais: a eficiência, a inovação, a 

proximidade e a humanização. 

 

Quanto à eficiência, temos uma 

simplificação focada nas tecnologias da 

informação. Na inovação pretende-se o 

desenvolvimento de ideias novas que 

facilitem a resolução de problemas, 

nomeadamente de celeridade.  

 

Relativamente à proximidade, a intenção 

subjacente é a de escutar o cidadão. Por 

fim, o pilar da humanização está muito 

ligado à alteração do paradigma de justiça 

distante dos problemas sociais e pretende-

se assim, parcerias capazes de ajudar na 

reintegração dos cidadãos que forem 

sujeito a sistemas prisionais. 

 

O Plano de Justiça mais próxima define 

medidas de modernização do sistema 

judiciário, que facilitam a consulta e o 

acompanhamento dos processos pelos 

próprios cidadãos, tornando a justiça mais 

clara e transparente. 

 

A partir de agora, tanto os exequentes 

como os executados passam a ter acesso 

direto aos processos através de uma 

plataforma na Internet - 

https://processoexecutivo.justica.gov.pt. 

 

O campo de acesso à plataforma, deixa de 

ter acesso exclusivo aos solicitadores e 

advogados, chegando até aos principais 

visados. Para isso, os cidadãos, terão de 

proceder à autenticação digital do cartão 

de cidadão. 

 

O projeto Tribunal+, está inserido dentro 

do Plano da Justiça+ Próxima, que foi 

desenvolvido através de uma parceria com 

o Conselho Superior de Magistratura, com 

a Procuradoria-Geral da República e os 

órgãos de gestão da comarca no Tribunal 

de Sintra, levando a cabo um novo modelo 

de atendimento. Os destinatários destas 
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medidas são, consequentemente, os 

cidadãos, os mandatários, os órgãos de 

Gestão da Comarca e os Tribunais. 

 

Nesta linha de pensamento, está em 

desenvolvimento para o corrente ano, uma 

simplificação da linguagem utilizada nas 

citações e nas notificações dos tribunais 

aos cidadãos. 

 

Posto tudo o que foi referido, espera-se 

que o projeto Tribunal+ seja efetivamente 

eficaz, simplificado, capaz de continuar a 

dar resposta às dificuldades do sistema e  

que seja digno de uma democracia 

participativa, pouco burocratizada e 

complexa. 
 

Ângela Guerreiro Lopes 
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AGENDA 

 

A FCM participou: 

 

07-02-2018 

Conferência sobre “O Assédio no Local de Trabalho”, organizada pela Ordem dos Advogados - 

Delegação do Barreiro; 

 

08-03-2018 

VIII Encontro da CIMA - Corte Civil y Mercantil de Arbitraje; 

 

19-03-2018 

Sessão de Esclarecimento sobre “Alojamento Local e Arrendamento”, organizada pela Debates 

& Discursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“People will forget what you said. They will forget what you did. But they will never 

forget how you made them feel." 

( Maya Angelou )  

http://www.fcmg.pt/
https://www.facebook.com/fcmsociedadedeadvogados

