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I. EDITORIAL
Durante o mês de Agosto os diplomas legislativos mais relevantes foram a Lei
n.º 55/2014, de 25 de Agosto que procede à sétima alteração ao Código do
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, a Lei n.º 59/2014,
de 26 de Agosto, que procede à trigésima segunda alteração ao Código Penal,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, qualificando os
crimes de homicídio e de ofensas à integridade física cometidos contra
solicitadores, agentes de execução e administradores judiciais e a Lei n.º
61/2014, de 26 de Agosto que aprova o regime especial aplicável aos activos
por impostos diferidos.
A última aprovou o regime especial aplicável aos activos por impostos diferidos
que tenham resultado da não dedução de gastos e variações patrimoniais
negativas com perdas por imparidade em créditos e benefício de pós-emprego
e longo prazo dos empregados, ao qual podem aderir todas sociedades
comerciais e empresas públicas, mediante pedido dirigido à Ministra das
Finanças na sequência de aprovação em assembleia geral, até ao próximo dia
05.09.2014.
De acordo com este regime especial:
(i) Caso o sujeito passivo apresente um resultado líquido do exercício
positivo, os gastos e variações patrimoniais negativas referentes a estas
perdas podem ser deduzidos até à concorrência do lucro tributável do
exercício em que se verifiquem as condições de dedutibilidade
(ii) Caso o sujeito passivo apresente um resultado líquido do exercício
negativo, o valor destes activos por impostos diferidos pode ser
convertido em créditos tributários, a utilizar na compensação de eventuais
dívidas ou a ser reembolsado ao sujeito passivo, mediante constituição de
uma reserva especial a favor do Estado.
O regime aplicar-se-á aos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1
de Janeiro de 2015.

AVISO

Já na Jurisprudência, destacamos o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º
574/2014, de 14.08.2014, Processo n.º 818/14, o Acórdão do Tribunal
Constitucional n.º 575/2014, de 14.08.2014, Processo n.º 819/2014 e o Acórdão
do Supremo Tribunal de Justiça, de 09.07.2014, Processo n.º 1206/11.2TBLSDH.P1.S1.
No Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 575/2014, de 14.08.2014, Processo
n.º 819/2014 o Tribunal Constitucional foi chamado a pronunciar-se sobre a
conformidade com a Constituição das normas constantes do Decreto da AR que
cria a contribuição de sustentabilidade, nomeadamente, as que se referem ao
âmbito de aplicação da contribuição, ao cálculo e à actualização das pensões. O
Tribunal julgou inconstitucionais as normas que definem o âmbito de aplicação e a
fórmula de cálculo da contribuição, por violação do princípio da protecção de
confiança. Por outro lado, decidiu não tomar conhecimento do pedido sobre a
fórmula de actualização anual das pensões, por entenderem que não tinha
elementos suficientes para decidir.
Finalmente, em sede de miscelânea, chamamos a atenção para aprovação pelo
Conselho de Ministros de seis convenções bilaterais para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o
Rendimento, bem como a integração na base de dados TMClass dos Institutos de
Propriedade Intelectual do Canadá e da Noruega.
A aprovação destas seis convenções bilaterais para Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento constitui
mais um passo rumo ao alargamento da já ampla rede de tratados de dupla
tributação celebrados por Portugal, cuja finalidade consiste no desenvolvimento
das relações económicas entre os países envolvidos, por via da eliminação das
restrições fiscais associadas à dupla tributação.
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II. LEGISLAÇÃO
Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 01 de Agosto: Altera o Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
298/92, de 31 de Dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto no
Título VIII relativo à aplicação de medidas de resolução, e transpondo
parcialmente a Diretiva n.º 2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 15 de Maio, que estabelece um enquadramento para a recuperação e a
resolução de instituições de crédito e de empresas de investimento.

AVISO

Lei n.º 55/2014, de 25 de Agosto: Procede à sétima alteração ao Código do
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/08/16200/0445204452.pdf

Lei n.º 59/2014, de 26 de Agosto: Procede à trigésima segunda alteração ao
Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro,
qualificando os crimes de homicídio e de ofensas à integridade física
cometidos contra solicitadores, agentes de execução e administradores
judiciais.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/08/16300/0445804458.pdf

http://dre.pt/pdf1sdip/2014/08/14701/0000200004.pdf

Decreto-Lei n.º 114-B/2014, de 04 de Agosto: Altera o Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
298/92, de 31 de dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto no
Título VIII relativo à aplicação de medidas de resolução.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/08/14801/0000200002.pdf

Lei Orgânica n.º 2/2014, de 06 de Agosto: Aprova o Regime do Segredo de
Estado, procede à vigésima primeira alteração ao Código de Processo Penal e à
trigésima primeira alteração ao Código Penal e revoga a Lei n.º 6/94, de 7 de
Abril.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/08/15000/0407404078.pdf

Declaração de Retificação n.º 37-A/2014, de 19 de Agosto: Declaração de
Rectificação à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, sobre "Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas", publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 117, de 20 de
Junho de 2014.

Lei n.º 61/2014, de 26 de Agosto: Aprova o regime especial aplicável aos
activos por impostos diferidos.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/08/16300/0445804463.pdf

Lei n.º 69/2014, de 29 de Agosto: Procede à trigésima terceira alteração ao
Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro,
criminalizando os maus tratos a animais de companhia, e à segunda alteração
à Lei n.º 92/95, de 12 de Setembro, sobre protecção aos animais, alargando os
direitos das associações zoófilas.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/08/16600/0456604567.pdf

Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de Agosto: Aprova o regime jurídico da
exploração dos estabelecimentos de alojamento local.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/08/16600/0457004577.pdf

http://dre.pt/pdf1sdip/2014/08/15801/0000200002.pdf

Lei n.º 53/2014, de 25 de Agosto: Aprova o regime jurídico da recuperação
financeira municipal regulamentando o Fundo de Apoio Municipal, e procede à
primeira alteração à Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, que aprova o regime
jurídico da atividade empresarial local e das participações locais.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/08/16200/0444004451.pdf
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III. JURISPRUDÊNCIA
III.1. Tribunal de Justiça da União Europeia

AVISO

III.2. Tribunal Constitucional
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 574/2014, de 14.08.2014, Processo
n.º 818/14: Chamado a pronunciar-se sobre a constitucionalidade de algumas
normas referentes ao Decreto n.º 264/XII da Assembleia da República, que
estabelece os mecanismos das reduções remuneratórias temporárias e as
condições da sua reversão no prazo máximo de quatro anos o Tribunal
Constitucional decide:
a) Não se pronuncia pela inconstitucionalidade das normas conjugadas dos
artigos 2.º e 4.º, n.º 1, do Decreto n.º 264/XII da Assembleia da República;
b) Pronunciar-se pela inconstitucionalidade das normas conjugadas dos artigos
2.º e 4.º, n.ºs 2 e 3, do mesmo Decreto, por violação do princípio da igualdade,
consagrado no artigo 13.º da Constituição.
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140574.html

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 575/2014, de 14.08.2014, Processo
n.º 819/2014: Chamado a pronunciar-se sobre a constitucionalidade de
algumas normas referentes ao Decreto n.º 262/XII da Assembleia da
República, que cria a contribuição de sustentabilidade e ajusta a taxa
contributiva dos trabalhadores do sistema previdencial de segurança social e
do regime de proteção social convergente o Tribunal Constitucional decide:
a) Não tomar conhecimento do pedido de fiscalização preventiva
relativamente às normas do artigo 6.º do Decreto n.º 262/XII da Assembleia da
República;
b) Pronunciar-se pela inconstitucionalidade, por violação do princípio da
protecção da confiança ínsito no princípio do Estado de Direito democrático
plasmado no artigo 2.º da Constituição, das normas dos artigos 2.º e 4.º do
mesmo Decreto.
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III.3. Tribunais Judiciais
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 09.07.2014, Processo n.º
1206/11.2TBLSD-H.P1.S1: Insolvência. Contrato-Promessa de compra e
venda. Tradição da coisa. Sinal. Direito de retenção. Hipoteca. Dupla
Conforme. Inconstitucionalidade. Uniformização de Jurisprudência.
Sumário:
“Se à questão de saber se o crédito dos promitentes-compradores sobre a
massa insolvente está garantido por direito de retenção, as instâncias
responderam de modo concordante – no caso, afirmativamente –, ocorre
dupla conforme, impeditiva do recurso de revista, nessa parte.
O promitente-comprador que, beneficiando da tradição do imóvel, viu
recusado, pelo administrador da insolvência, o cumprimento do contratopromessa de compra e venda, nos termos do art.102.º do CIRE, tem um
crédito sobre a massa insolvente correspondente ao sinal em dobro, nos
termos do art. 442.º, n.º 2, do CC, conforme fundamentado no AUJ n.º
4/2014, de 20-03-2014, publicado no DR I Série, n.º 95, de 19-05-2014.
A norma do art. 759.º, n.º 2, do CC, quando interpretada no sentido de que o
direito de retenção prevalece sobre a hipoteca anteriormente constituída e
registada, não padece de inconstitucionalidade material (cf. arts. 2.º, 13.º,
18.º, n.º 2, 20.º, n.º 1, e 165.º, al. b), da CRP).”

AVISO

Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 10.07.2014, Processo n.º
18/12.0TBMTL-C.E1: Incidente de qualificação de insolvência. Presunção juris et
jure.
Sumário:
“Em incidente de qualificação da insolvência, as várias alíneas do n.º 2 do artigo
186.º do CIRE encerram uma presunção juris et de jure – por definição, inilidível
e irrefutável – de culpa grave da parte dos administradores/gerentes na criação
ou agravamento de uma situação de insolvência. Mas, antes, terá que se fazer a
prova segura de que, no caso concreto e em relação a eles, tais situações
abstractas ali descritas efectivamente se verificaram.”
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/155aff91512c4ce480257d3200388c70?OpenDocument

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4502260e22dc193a80257d12004f79f7?OpenDocument
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III.4. Tribunais Administrativos e Fiscais
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 06.08.2014, Processo n.º
0742/14: Penhora. Dispensa de prestação de garantia. Excesso de pronúncia.
Sumário:
“Verifica-se a nulidade da sentença por excesso de pronúncia se nesta se
conhece questão que não foi suscitada nem é do conhecimento oficioso (art.
125.º, n.º 1, do CPPT).
A execução fiscal, nos casos em que foi admitida liminarmente a oposição,
não deve prosseguir contra o oponente antes de esgotado o prazo que a lei
lhe concede para garantir o pagamento da dívida exequenda e do acrescido
(cfr. art. 169.º, n.ºs 1, 7 e 10 do CPPT).
Do mesmo modo, não deve prosseguir a execução fiscal enquanto não estiver
decidida a requerida dispensa de prestação da garantia, admitida pelo n.º 4
do art. 52.º da LGT e pelo art. 170.º do CPPT.
É ilegal a penhora ocorrida antes de ter sido proferido despacho que decida
um anterior pedido de isenção de prestação”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/81786e9995da406480257d2e004c4eba?OpenDocument
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IV. BREVES
IV.1. Doutrina
IV.1.1 Monografias e Publicações Periódicas
Ernesto Cunha, Contas Certas por Direito Certo e Poder Local, Almedina, 2014.
Patrícia de Sousa Ferreira, O Salvamento em Direito dos Seguros, Almedina,
2014.
David Falcão, Sérgio Tenreiro Tomás, Lições de Direito do Trabalho, Almedina,
2014.

AVISO

IV.1.2. Orientações Genéricas & Cia.
Circular n.º 7/2014, de 29/07
Assunto: Definição de Micro ou Pequena Empresa.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4B7156A6-94F4-4618-B4C5-AF9F15EEEDB3/0/Circular_7_2014.pdf

Informação Prévia Vinculativa no Processo n.º 2014 000628, Despacho de
2014-04-16, do Director Geral
Assunto: Benefícios Fiscais ao Investimento (CFEI de 2013 e RFAI de 2010 e
de 2013): Limites, acumulações e prioridades na dedução à colecta.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/ADF17CAD-6D6B-473A-82E82B137025D611/0/CFEIeRFAI_282010e2013_PIV_6528%20_Proc2014_628.pdf

Informação Prévia Vinculativa no Processo nº 7148, por despacho de 201408-01, do SDG do IVA, por delegação do Director Geral da Autoridade
Tributária e Aduaneira - AT.
Assunto: Regularizações - Fusão – Soc. incorporante regulariza o IVA (da
parte que não foi paga) respeitante aos créditos da soc. incorporada,
reclamados no PER, e não impugnados, homologados pelo Juiz.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0E4975BB-C66A-4DBB-8B1B-752D5E9FFD5E/0/INFORMAÇÃO.7148.pdf
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IV.2. Miscelânea
IV.2.1. Economia, Finanças e Fiscalidade
O Conselho de Ministros aprovou cinco convenções bilaterais para Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o
Rendimento entre a República Portuguesa e cinco países: Barbados; República
da Croácia; República do Senegal; República de São Marino; e a República
Democrática Federal da Etiópia.

AVISO

IV.2.2. Propriedade Industrial
O INPI publicou no seu sítio uma ficha de mercado sobre Propriedade
Industrial para apoio à exportação relativa ao mercado da Colômbia.
http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/8/375/Ficha%20Col%C3%B4mbia.pdf

Os Institutos de Propriedade Intelectual do Canadá e
anunciaram a sua integração na base de dados TMClass.

da Noruega

https://oami.europa.eu/ohimportal/pt/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&journalId=1424818&journalRelatedId=manual/

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20140731-cmcomunicado.aspx

Nota enviada ao Tribunal Constitucional sobre o Orçamento Rectificativo para
2014
http://www.portugal.gov.pt/media/1496148/20140801%20nota%20enviada%20tc%20orcamento%202014.pdf

O Conselho de Ministro aprovou a Convenção entre a República Portuguesa e a
Geórgia para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre o Rendimento e sobre o Património.
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20140814-cmcomunicado.aspx

Nota enviada ao Tribunal Constitucional em defesa da constitucionalidade dos
diplomas sobre reduções salariais e contribuições de sustentabilidade
http://www.portugal.gov.pt/pt/mantenha-se-atualizado/20140814-tc-oe.aspx
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O E-legal® é elaborado periodicamente pela Mouteira
Guerreiro, Rosa Amaral & Associados, Sociedade de
Advogados R.L. com fins meramente informativos. O Elegal® é disponibilizado “as is” e corresponde a uma
selecção efectuada pelos nossos profissionais entre os
textos legais e regulamentares, decisões jurisprudenciais e
doutrina divulgados no período de tempo a que a
publicação se refere através das fontes identificadas nos
textos. Esta publicação não se destina a qualquer entidade
ou situação particular e não implica o estabelecimento de
qualquer relação jurídica. Em particular, o seu conteúdo não
pretende ser, nem deve ser entendido como, substituição
do aconselhamento jurídico profissional necessário à
tomada de decisões e à resolução de casos concretos, nem
constitui ou constituirá a Mouteira Guerreiro, Rosa Amaral
& Associados, Sociedade de Advogados R.L em qualquer
obrigação ou responsabilidade de qualquer natureza. A
cópia, alteração, reprodução, distribuição, circulação e
inclusão noutros documentos ou citação do E-legal® são
interditos, excepto se previamente autorizados pela
Mouteira Guerreiro, Rosa Amaral & Associados, Sociedade
de Advogados R.L.
Para quaisquer questões por favor contacte elegal@mgra.pt.
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