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I. EDITORIAL II. LEGISLAÇÃO I V. BREVESIII. JURISPRUDÊNCIA

I. EDITORIAL

Durante o mês de Maio, é digno de menção as inúmeras alterações legislativas
em sede de Direito Penal, nomeadamente, no que diz respeito ao mandado de
detenção europeu (Lei n.º 35/2015, de 04 de Maio); às medidas de coacção em
alternativa à prisão preventiva (Lei n.º 36/2015, de 04 de Maio); ao intercâmbio
de informações extraídas do registo criminal entre os Estados Membros da
União Europeia (Lei n.º 37/2015, de 04 de Maio) e ainda às condições e
procedimentos a aplicar relativamente à interoperabilidade entre os sistemas
de informação dos órgãos de polícia criminal (Lei n.º 38/2015, de 11 de Maio).

Digno de maior destaque é o Regime do Licenciamento Único Ambiental, que
foi publicado pelo Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de Maio. Este regime visa a
simplificação dos procedimentos dos regimes de licenciamento ambientais,
procedendo à emissão de um título ambiental único, concentrando assim a
legislação numa matéria que estava, até então, particularmente dispersa.

No âmbito da Jurisprudência, salientamos o Acórdão do Tribunal de Justiça, de
21.05.2015, Processo C-657/13, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º
273/2015, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça relativo ao processo n.º
614/06.5TVLSB.L1.S1, de 05.05.2015 e o Acórdão do Supremo Tribunal
Administrativo relativo ao processo n.º 0291/13, de 06.05.2015.

Nota especial para o Acórdão n.º 280/2015, proferido pelo Tribunal
Constitucional no âmbito do processo com o n.º 1025/2014, o qual veio
determinar a inconstitucionalidade da norma extraída das disposições
conjugadas do artigo 15.º do Código da Insolvência e Recuperação de Empresas,
bem como dos 304.º e 629.º, n.º 1 do Código do Processo Civil, segundo o qual
não haveria recurso das decisões proferidas no incidente de qualificação de
insolvência quando o valor da insolvência fosse inferior ao da alçada do tribunal
da primeira instância.
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Nessa medida, qualquer que seja o valor da acção de insolvência, o qual se afere
pelo activo, é sempre possível recorrer do incidente de qualificação.

Saliente-se ainda o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça relativamente ao
processo n.º 3141/10.2TTLSB.L1.S1, o qual versou sobre a inaplicabilidade do
regime constante no Decreto-Lei n.º 150/2014 – que suspendeu os prazos
processuais por força do crash do sistema informático Citius – aos tribunais
superiores, nos quais não é obrigatório o recurso a plataformas electrónicas.

Finalmente, em sede de miscelânea, chamamos a atenção para a aprovação, em
Conselho de Ministros, de duas propostas de lei, uma que visa a revisão da Lei-
Quadro das Fundações e outra que vem alterar o Regime Jurídico da Supervisão
de Auditoria.

Quanto ao Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, serão alterados os
estatutos da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Código dos
Valores Mobiliários e o Código das Sociedades Comerciais.

Este Regime regula a atividade de supervisão pública dos Revisores Oficiais de
Contas (ROC), das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas (SROC), de auditores
e entidades de auditoria de Estados-Membros da União Europeia e de países
terceiros registados em Portugal, definindo a competência, a organização e o
funcionamento desse sistema de supervisão, em articulação com o disposto
quanto a entidades de interesse público.

Última nota, ainda em sede de miscelânea, para a adopção do Acto de Genebra do
Acordo de Lisboa, relativo às Denominações de Origem e às Indicações
Geográfica, o qual vem permitir, além do registo internacional das Denominações
de Origem, também o registo internacional das Indicações Geográficas e o acesso
de certas organizações intergovernamentais.
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II. LEGISLAÇÃO

Lei n.º 35/2015, de 4 de Maio: Procede à primeira alteração à Lei n.º 65/2003,
de 23 de Agosto, que aprova o regime jurídico do mandado de detenção
europeu, em cumprimento da Decisão-Quadro 2009/299/JAI, do Conselho, de
26 de Fevereiro de 2009, que reforça os direitos processuais das pessoas e
promove a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo no que se refere às
decisões proferidas na ausência do arguido.
https://dre.pt/application/file/67123407

Lei n.º 36/2015, de 4 de Maio: Estabelece o regime jurídico da emissão, do
reconhecimento e da fiscalização da execução de decisões sobre medidas de
coação em alternativa à prisão preventiva, bem como da entrega de uma
pessoa singular entre os Estados membros no caso de incumprimento das
medidas impostas, transpondo a Decisão-Quadro 2009/829/JAI do Conselho, de
23 de Outubro de 2009.
https://dre.pt/application/file/67123408

Lei n.º 37/2015, de 5 de Maio: Estabelece os princípios gerais que regem a
organização e o funcionamento da identificação criminal, transpondo para a
ordem jurídica interna a Decisão-Quadro 2009/315/JAI, do Conselho, de 26 de
fevereiro de 2009, relativa à organização e ao conteúdo do intercâmbio de
informações extraídas do registo criminal entre os Estados membros, e revoga a
Lei n.º 57/98, de 18 de Agosto.
https://dre.pt/application/file/67142057

Lei n.º 38/2015, de 11 de Maio: Procede à primeira alteração à Lei n.º 73/2009,
de 12 de Agosto, que estabelece as condições e os procedimentos a aplicar para
assegurar a interoperabilidade entre sistemas de informação dos órgãos de
polícia criminal, e segunda alteração à Lei n.º 49/2008, de 27 de agosto, que
aprova a Lei de Organização da Investigação Criminal.
https://dre.pt/application/file/67188486

Decreto-Lei n.º 74/2015, de 11 de Maio: Procede à primeira alteração ao
Sistema de Indústria Responsável.
https://dre.pt/application/file/67188488

Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de Maio: Aprova o Regime de Licenciamento
Único de Ambiente, que visa a simplificação dos procedimentos dos regimes
de licenciamento ambientais, regulando o procedimento de emissão do título
único ambiental.
https://dre.pt/application/file/67188490

Decreto-Lei n.º 85/2015, de 21 de Maio: Estabelece o regime jurídico
aplicável aos mercados locais de produtores.
https://dre.pt/application/file/67250345

Portaria n.º 157/2015, de 28 de Maio: Aprova a medida de Apoio Técnico à
Criação e Consolidação de Projetos (ATCP), no âmbito do Programa de Apoio
ao Empreendedorismo.
https://dre.pt/application/file/67332702
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III. JURISPRUDÊNCIA

III.1. Tribunal de Justiça da União Europeia

Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21.05.2015, Processo C-560/13: Reenvio
prejudicial. Livre circulação de capitais. Derrogação. Movimentos de capitais
que implicam a prestação de serviços financeiros. Legislação nacional que prevê
a tributação forfetária dos rendimentos de capitais provenientes de
participações em fundos de investimento estrangeiros. Fundos negros.

Sumário:
“O artigo 64.° TFUE deve ser interpretado no sentido de que uma legislação
nacional, como a que está em causa no processo principal, que prevê uma
tributação forfetária dos rendimentos dos detentores de participações num
fundo de investimento não residente, quando este fundo não cumpriu certas
obrigações legais, constitui uma medida que envolve movimentos de capitais
que implicam a prestação de serviços financeiros na aceção desse artigo.”.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1432917414433&uri=CELEX:62013CJ0560

Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21.05.2015, Processo C-657/13: Reenvio
prejudicial. Fiscalidade. Liberdade de estabelecimento. Artigo 49.° TFUE.
Restrições. Cobrança parcelada do imposto relativo às mais-valias latentes.
Preservação da repartição do poder de tributação entre os Estados-Membros.
Proporcionalidade.

Sumário:
“O artigo 49.° TFUE deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a uma
legislação fiscal de um Estado-Membro, como a que está em causa no processo
principal, que, no caso da transferência de ativos de uma sociedade situada no
território de um Estado-Membro para um estabelecimento estável dessa
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mesma sociedade situado no território de outro Estado-Membro, prevê a
revelação das mais-valias latentes referentes a esses ativos que foram geradas
no território desse primeiro Estado-Membro, a tributação dessas mais-valias e
a cobrança parcelada do imposto relativo às mesmas em dez anuidades.”
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1432917414433&uri=CELEX:62013CJ0657

Acórdão do Tribunal de Justiça, de 13.05.2015, Processo C-536/13: Reenvio
prejudicial. Espaço de liberdade, segurança e justiça. Cooperação judiciária em
matéria civil. Regulamento (CE) n.° 44/2001. Âmbito de aplicação. Arbitragem.
Exclusão. Reconhecimento e execução das sentenças arbitrais estrangeiras.
Injunção decretada por um tribunal arbitral situado num Estado-Membro.
Injunção destinada a impedir a propositura ou a prossecução de uma ação
num órgão jurisdicional de outro Estado-Membro. Poder dos órgãos
jurisdicionais de um Estado-Membro de recusarem o reconhecimento da
sentença arbitral. Convenção de Nova Iorque.

Sumário:
“O Regulamento (CE) n.° 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000,
relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões
em matéria civil e comercial, deve ser interpretado no sentido de que não se
opõe a que um órgão jurisdicional de um Estado-Membro reconheça e execute,
ou recuse reconhecer e executar, uma sentença arbitral que proíbe uma parte
de apresentar certos pedidos num órgão jurisdicional desse Estado-Membro,
na medida em que esse regulamento não rege o reconhecimento e a execução,
num Estado-Membro, de uma sentença arbitral proferida por um tribunal
arbitral noutro Estado-Membro.”
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1432917414433&uri=CELEX:62013CJ0536
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Acórdão do Tribunal de Justiça, de 13.05.2015, Processo C-516/13: Reenvio
prejudicial. Direitos de autor. Directiva 2001/29/CE. Artigo 4.°, n.° 1. Direito de
distribuição. Conceito de “distribuição ao público”. Oferta de venda e
publicidade feita por um comerciante de um Estado-Membro no seu sítio
Internet, através de publicação pública e na imprensa noutro Estado-Membro.
Reproduções de móveis protegidos pelo direito de autor propostos para venda
sem o consentimento do titular do direito exclusivo de distribuição. Oferta ou
publicidade que não leva à aquisição do original ou de cópias de uma obra
protegida.

Sumário:
“O artigo 4.°, n.° 1, da Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do
direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, deve ser
interpretado no sentido de que permite a um titular do direito exclusivo de
distribuição de uma obra protegida opor-se a uma proposta de venda ou a uma
publicidade direcionada respeitante ao original ou a uma cópia dessa obra,
mesmo que não fosse demonstrado que essa publicidade deu lugar à aquisição
do objeto protegido por parte de um adquirente da União, desde que a referida
publicidade incite os consumidores do Estado-Membro no qual a referida obra
está protegida pelo direito de autor a fazer a aquisição desta.”
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1432917414433&uri=CELEX:62013CJ0516
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III.2. Tribunal Constitucional

Acórdão nº 273/2015, Processo n.º 1121/2014, de 19 de Maio: Declara
inconstitucional, por violação da reserva relativa de competência legislativa da
Assembleia da República em matéria de direitos, liberdades e garantias
prevista no artigo 165.º, n.º 1, alínea b), da Constituição, a norma do n.º 7 do
artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, na redação
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 153/2008, de 6 de Agosto, correspondente ao
entendimento segundo o qual, nas acções destinadas à efetivação da
responsabilidade civil decorrente de acidente de viação, para efeitos de
apuramento do rendimento mensal do lesado, no âmbito da determinação do
montante da indemnização por danos patrimoniais a atribuir ao mesmo, o
tribunal apenas pode valorar os rendimentos líquidos auferidos à data do
acidente, que se encontrem fiscalmente comprovados, após cumprimento das
obrigações declarativas legalmente fixadas para tal período.
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20150273.html

Acórdão nº 266/2015, Processo n.º 842/2014, de 19 de Maio: Declara
inconstitucional a norma resultante da conjugação do artigo 79.º-A, n.º 2,
alínea i), do CPT, com a remissão para o artigo 691.º, n.º 2, alínea h), do CPC
na redação anteriormente em vigor ou com a remissão para o artigo 644.º, n.º
1, alínea b), do CPC na redação atual com o artigo 80.º, n.º 2, do CPT, no
sentido de ser de 10 dias o prazo para a interposição do recurso de apelação
de despacho saneador que, conhecendo do despedimento, não coloca termo
aos autos na ação de impugnação judicial da regularidade e ilicitude do
despedimento.
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20150266.html
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Acórdão nº 280/2015, Processo n.º 1025/2014, de 20 de Maio: Declara
inconstitucional, por violação do direito ao recurso de decisões judiciais que
diretamente afetam direitos, liberdades e garantias, decorrente do direito de
acesso aos tribunais, consagrado no artigo 20.º, n.º 1, da Constituição, a norma
extraída das disposições conjugadas do artigo 15.º do CIRE, e artigos 304.º,
primeira parte, e 629.º, n.º 1, do CPC, interpretadas no sentido de que não cabe
recurso de decisões proferidas no incidente de qualificação da insolvência cujo
valor, determinado pelo ativo do devedor, seja inferior ao da alçada do tribunal
de primeira instância.
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20150280.html

III.3. Tribunal Judiciais

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 05.05.2015, Processo n.º
614/06.5TVLSB.L1.S1: Advogado. Mandatário. Obrigações de Meios e de
Resultado. Responsabilidade Contratual. Omissão. Direito à Indemnização.
Perda de Chance.

Sumário:
” Enquanto mandatário forense, compete ao advogado a defesa dos interesses
legítimos dos seus clientes, o estudo zeloso do problema jurídico em vista à
solução de que foi incumbido, utilizando todos os recursos da sua experiência,
saber e atividade profissional, com a autonomia própria da respetiva natureza
técnica e a imperativa observância dos rígidos deveres decorrentes do Estatuto
da Ordem dos Advogados.
A sua obrigação é, porém, uma obrigação de meios: somente se obriga a
desenvolver, no âmbito dos específicos conhecimentos que adquiriu, uma
atividade ou conduta caracterizada por uma diligência mais rigorosa do que a
que se exige a um cidadão médio, direcionada ao resultado final de satisfação
do interesse do seu cliente, mas sem assegurar que o mesmo se produza, dada a
falibilidade e imprevisibilidade da prova e até a frequente divergência de

opiniões jurídicas.
A perda de chance deve ser considerada como um dano atual, autónomo,
consubstanciado numa frustração irremediável (dano), por acto ou omissão de
terceiro, de verificação de obtenção de uma vantagem que probabilisticamente
era altamente razoável supor que fosse atingida, ou na verificação de uma
desvantagem que razoavelmente seria de supor não ocorrer, não fosse essa
omissão (nexo causal).
Para haver indemnização, o dano da perda de oportunidade de ganhar uma
ação não pode ser desligado de uma consistente e séria probabilidade de a
vencer: não basta invocar a omissão da obrigação de instaurar ação de
despejo, com base em fundamento conhecido há mais de um ano, que teve
como consequência impedir a sua procedência, por caducidade; impõe-se,
ainda, alegar e provar que, sem essa omissão, os factos fundamento
resultariam provados, tendo ser muito elevada a probabilidade de vencer a
ação omitida.”
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e69ea7cca9e275d880257e3d003cc490?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 06.05.2015, Processo n.º
3141/10.2TTLSB.L1.S1: Suspensão dos Prazos Judiciais. Citius.

Sumário:
O DL n.º 150/2014 de 13/10 visou fazer face à situação de excepcionalidade
provocada pelos constrangimentos técnicos que afectaram o acesso e a
utilização do sistema informático que serve de suporte à actividade dos
tribunais (CITIUS), aplicando-se aos actos processuais praticados ou a praticar
a partir de 26 de Agosto de 2014.
Não vigorando o sistema Citius nos Tribunais Superiores, o prazo de recurso de
revista dum acórdão da Relação que foi notificado à parte em 29/09/2014 não
se suspendeu por aplicação do art.º 5.º n.º 1 do mencionado diploma, pois o
legislador só quis abranger nesta suspensão os actos que apenas eram
praticáveis através do sistema Citius.”
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/630b4d7a7591b02b80257e3e00461700?OpenDocument
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Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 13.05.2015, Processo n.º
1335/13.8TTVNG.P1: Jogo de Fortuna e Azar. Exploração Ilícita de Jogo.
Modalidade Afim dos Jogos de Fortuna ou Azar.

Sumário:
“Devem ser considerados jogos de fortuna ou azar – e como tal proibidos fora
dos casinos ou outros locais autorizados – os jogos de máquinas que (i) pagam
diretamente prémios em fichas ou moedas; (ii) desenvolvem temas próprios dos
jogos de fortuna ou azar; e (iii) apresentam como resultado pontuações
dependentes exclusiva ou fundamentalmente da sorte.
Critérios como a não criação de vício ou de impulso de jogar e a fraca relevância
dos valores despendidos não constituem critérios legais de distinção entre jogos
de fortuna ou azar e modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar.”
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/957efd60f051fb2180257e50004f52db?OpenDocument

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 07.05.2015, Processo n.º
281/14.2YHLSB-A.L1-6: Marcas. Publicidade

Sumário:
“A marca confere ao consumidor a possibilidade de distinção do produto ou do
serviço, e do seu registo emerge, para o respetivo titular, o direito de
propriedade e do uso exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta
se destina, não podendo ser usada por terceiros, podendo opor-se à admissão do
registo de marca idêntica e que possa originar confusão com a sua ou de que
possa decorrer, intencionalmente ou não, concorrência desleal - artigos 224.º e
239.º/1 alíneas a) e b), 258.º, 39.º, al. a) e 41.º/1 todos do C. P. Quando em
anúncio publicitário se afirma que um desodorizante de uma marca é superior
ao de outra marca concorrente, o que se o pretende é que o consumidor opte
pelo melhor, deixando de consumir o da marca concorrente, e desse modo obter
maior vantagem económica nas vendas e alargamento do número de
consumidores, à custa da renúncia do pior desodorizante e consequente quebra
de vendas.

É ilícito o uso não autorizado pelo titular da marca em spot publicitário numa
situação de publicidade comparativa, desde que esta não seja consentida nos
termos do art.º 16.º do Código da Publicidade.”
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/87c5265bc90cfcd180257e51004939b9?OpenDocument

Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 05.05.2015, Processo n.º
211/14.1YRCBR: Revisão de Sentença Estrangeira. Divórcio. Estado da União
Europeia. Tribunal Competente.

Sumário:
”O Regulamento (CE) nº 2201/2003, do Conselho, de 27 de Novembro de 2003,
relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões
em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental e que
revogou o Regulamento (CE) nº 1347/2000, aquele vigente em Portugal desde
01/03/2005, dispõe que: “as decisões proferidas num Estado Membro são
reconhecidas nos outros Estados-Membros, sem quaisquer formalidades” –
artº 21º/1. O pedido de declaração de executoriedade (e o pedido de
reconhecimento ou de não reconhecimento) deve ser apresentado ao tribunal
indicado na lista comunicada por cada Estado-Membro – artºs 21º/3, 2ª parte,
e 29º. O Jornal Oficial da EU nº C40, de 17.02.2005, que publica a lista 1 – lista
dos tribunais e das vias de recurso comunicadas à Comissão pelos Estados-
Membros nos termos do artigo 68º do Regulamento (CE) nº 2201/2003 do
Conselho de 27.11.2003 -, indica que os pedidos previstos nos artigos 21º e 29º
devem ser apresentados no que a Portugal respeita «ao Tribunal de Comarca
ou ao Tribunal de Família e Menores». Pelo que se nos afigura que
presentemente cabe aos Tribunais de Comarca e aos Tribunais de Família e
Menores apreciar os pedidos (facultativos) de reconhecimento ou de não-
reconhecimento de sentença estrangeira proferida em matéria de divórcio.
Logo, os Tribunais das Relações não têm a necessária “competência” para
apreciar o pedido de revisão (facultativa) da sentença de divórcio proferida em
Estado-Membro da UE.”
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/31294d2a3308706780257e4300500656?OpenDocument
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III.4. Tribunais Administrativos e Fiscais

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 06.05.2015, Processo n.º
0291/13: Liquidação. IRS. Fundamentação da liquidação. Notificação.
Fundamentação.

Sumário:
“Nos casos em que a lei não imponha especiais requisitos de fundamentação
(como se exige nos casos de “relações especiais” – art. 77.º, n.º 3 da LGT,
tributação por “métodos indirectos” – art. 77.º, n.º 4 e 5 da LGT, “derrogação
administrativa de segredo bancário” – art. 63.º-B n.º 4 da LGT ou de “reversão
contra responsáveis subsidiários” – art. 23.º, n.º 4 da LGT) o cumprimento do
dever de fundamentar por parte da Administração Tributária afere-se face ao
disposto nos nºs. 1 e 2 do artº 77º da LGT e atendendo aos fins visados pelo
dever de fundamentação.
Notificando-se o contribuinte do teor do relatório de inspecção, por carta
registada remetida para o seu domicílio fiscal, presume-se a notificação, nos
termos do artº 43º, nº 1 do RCPIT, se verificados os demais requisitos ali
enunciados.
A notificação ao contribuinte não integra o acto tributário, pelo que a sua falta
ou irregularidade não afecta a validade deste mas a sua eficácia.”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7ae614cc3dde51ad80257e42004b7d80?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 14.05.2015, Processo n.º
0341/15 : Obrigação Tributária. Moratória. Pagamento

Sumário:
“A Administração Tributária não pode conceder moratórias no pagamento das
obrigações tributárias, salvo nos casos expressamente previstos na lei.

O processo especial de revitalização instituído pelos arts. 17º-A a 17º-I, aditados
ao CIRE pela Lei nº 16/2012, de 20 de Abril, não autoriza a Administração
Tributária a conceder qualquer moratória na cobrança das dívidas tributárias
para além das já previstas na lei.”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/266f922c74d9185980257e4600528d40?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 14.05.2015, Processo n.º
01422/14 : Imposto de Selo. Imóvel. Transmissão para efeitos Fiscais. Valor
Tributário. Justificação Notarial. Usucapião. Avaliação.

Sumário:
“Apurada que está a qualidade de terreno urbano escrito na matriz objecto de
escritura de justificação notarial e que o valor patrimonial desse terreno,
encontrado mediante adequado processo de avaliação, a requerimento do
próprio contribuinte e não impugnado, era outro, superior ao declarado na
respectiva escritura pública de justificação, nos termos do disposto nos artºs 5º,
nº 1, al. r) e 13º, nºs 1 e 2 do CIS (Código do Imposto do Selo) e 15º, nº 1 do CIMI
(Código do Imposto Municipal sobre Imóveis), a liquidação do imposto de selo
devido há-de ser feita tendo em conta o valor que foi fixado através do processo
de avaliação referido.”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a53413582e58d95380257e49003810fe?OpenDocument
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Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 14.05.2015, Processo n.º
01381/14: Nulidade de sentença. Excesso de Pronúncia. Ministério Público.
Arguição de novos vícios. Despacho de reversão. Pressupostos. Falta de
Fundamentação.

Sumário:
“Podendo o MP arguir vícios do despacho de reversão que não tenham sido
arguidos pelo oponente, não ocorre a nulidade da sentença judicial, por excesso
de pronúncia, se esta julgou procedente a oposição à execução fiscal com base
na falta de fundamentação do despacho de reversão invocada unicamente pelo
mesmo Ministério Público.
De acordo com o nºs 1 e 2 do artº 23º da LGT, a responsabilidade subsidiária
efetiva-se por reversão do processo de execução fiscal e depende da fundada
insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal e dos responsáveis
solidários, sem prejuízo do benefício da excussão.
Tendo o órgão da execução fiscal apurado anteriormente ao despacho de
reversão a inexistência de bens da executada originária, a qual se encontrava
encerrada, existindo outra empresa a funcionar no mesmo local, e tendo disso
dado conhecimento ao revertido no momento do exercício do direito de audição,
o despacho de reversão não sofre de falta de fundamentação por dele não
constarem as diligências efetuadas para o apuramento de bens, uma vez que tal
exigência não consta da lei”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/c93b8609cc423e8080257e49002e4b9f?OpenDocument
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IV. BREVES
IV.1. Doutrina
IV.1.1 Monografias e Publicações Periódicas

Apelles J.B. Conceição, Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade
Social Anotado – Regime Jurídico das Entidades da Economia Social, Almedina,
2015.

Diogo Costa Gonçalves, Pessoa Coletiva e Sociedades Comerciais – Dimensão
Problemática e Coordenadas Sistemáticas da Personificação Jurídico-Privada,
Almedina, 2015.

Esmeralda Nascimento, Márcia Trabulo, Elucidário de como elaborar
documentos de interesse geral, Almedina, 2015.

Francisco Pimentel, Direitos e Deveres dos Trabalhadores que exercem Funções
Públicas – No Vínculo Jurídico de emprego Público, Almedina, 2015.

Isabel Celeste Fonseca e Mateus Arezes Neiva, Caderno II de Legislação
Administrativa – Procedimentalização Administrativa, Almedina, 2015.

Vários, Novo Código do Procedimento Administrativo Anotado e Comentado,
Almedina, 2015.

IV.1.2. Orientações Genéricas & Cia.

Ofício-circulado 20178/2015 de 05 de Maio
Assunto: IRC. Taxas de Derrama Lançada para Cobrança em 2015- Período de
2014.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/290F50A6-90CC-43EA-9FA7-7E3ED51A5EEC/0/Oficio_Circulado_20178_2015.pdf

Informação Prévia Vinculativa no Processo n.º 7808, Despacho de 2014-10-
29, por delegação do Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira
Assunto: Taxas. Direito à dedução. Consultoria informática. Prestação de
serviços que consistem na realização de “jantar debate” que incluem um
orador com momentos de debate sobre temas de “Âmbito Empresarial”.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D8E0026B-A1EC-438E-83F0-7A02DEC16F95/0/Informacao_7808.pdf

Informação Prévia Vinculativa no Processo n.º 7917, Despacho de 2015-04-
27, por delegação do Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira
Assunto: Faturação. “Maquia”. Cooperativa de olivicultores que produz
azeite, mediante a transformação das azeitonas que recebe dos seus
associados. Obrigação de emissão de fatura dos associados e da Cooperativa.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3B230C7B-E7EC-4C83-A5C5-077BB9FA3A1B/0/Informacao_7917.pdf

Informação Prévia Vinculativa no Processo n.º 8081, Despacho de 2015-04-
27, por delegação do Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira
Assunto: Taxas. Parques de Campismo. Guarda de equipamentos,
nomeadamente roulottes e atrelados, em cobertos abertos e fechados.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C9A18728-D5F8-45E0-994A-8EDD49251119/0/Informacao_8081.pdf
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IV.2. Miscelânea
IV.2.1. Economia, Finanças e Fiscalidade

O Conselho de Ministros aprovou uma proposta lei de revisão da Lei-
Quadro das Fundações.
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20150528-cm-
comunicado.aspx

O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei sobre o Regime
Jurídico da Supervisão de Auditoria que transpõe uma diretiva da União
Europeia relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, e
assegura a execução de um regulamento da União Europeia sobre os
requisitos específicos para a revisão legal de contas das entidades de
interesse público.
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20150521-cm-
comunicado.aspx

O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei sobre o regime
jurídico da transmissão e execução de sentenças em matéria penal que
imponham penas de prisão ou outras medidas privativas da liberdade, bem
como de decisões relativas à liberdade condicional para efeitos da
fiscalização das medidas de vigilância e das sanções alternativas,
transpondo duas decisões-quadro da União Europeia.
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20150514-cm-
comunicado.aspx

O Conselho de Ministros aprovou uma proposta lei que estabelece o regime
jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à
assistência das suas vítimas.
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20150507-cm-
comunicado.aspx
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IV.2.2. Propriedade Industrial

O Office de Patentes da Islândia (ELS-IPO) aderiu à base de dados
DesignView.
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?action=view&id=1034&module=newsmodule

Foi adotado o Acto de Genebra do Acordo de Lisboa relativo às
Denominações de Origem e às Indicações Geográficas, que permite aos
agentes económicos a possibilidade de assegurar a protecção jurídica das
Denominações de Origem em vários países através de um único
procedimento de registo.
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?action=view&id=1036&module=newsmodule

Patentes portuguesas disponíveis na base de dados PATENTSCOPE da
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?action=view&id=1039&module=newsmodulele
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