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Contudo, esse adiamento não evita o prosseguimento do processo até 
à decisão final, o que o arguido conseguiria na hipótese do recurso subir 
imediatamente e obter provimento antes de ser proferida tal decisão.

A verificar -se esta hipótese os arguidos recorrentes veriam prolongado 
o seu estatuto de arguido submetido a julgamento, com a consequente 
compressão da sua liberdade individual, por força do regime da subida 
diferida daquele recurso.

Na verdade, um arguido sujeito a julgamento, mesmo que se encon-
tre apenas submetido à medida de coacção de prestação de termo de 
identidade e residência (e não há notícia nestes autos de recurso que os 
recorrentes estejam sujei tos a outras medidas de coacção), sempre sofre 
as limitações impostas pelo n.º 3, do artigo 196.º, do CPP, além daquelas 
que resultam necessariamente da circunstância de se encontrar a ser jul-
gado (v. g. a perda de tempo resultante da comparência na audiência de 
julgamento e organização da defesa, os gastos patrimoniais com a mesma 
e as repercussões da preocupação com o desfecho do processo).

Todavia, o Tribunal Constitucional tem vindo a entender que a li-
mitação dos direitos individuais do arguido, resultante da sua sujeição 
a julgamento, não viola o princípio da presunção de inocência (artigo 
32.º, n.º 2, da CRP) e não justifica que se exija que tenha havido uma 
completa e exaustiva verificação de existência de razões que indiciem 
a sua presumível condenação, nomeadamente através de um duplo 
controlo jurisdicional dessa verificação, pelo que também nesta situação 
seria suficiente a decisão da 1ª instância que rejeitou a prescrição do 
procedimento criminal para justificar o prosseguimento do processo até 
à decisão final, sem necessidade de, entretanto, ser apreciado o recurso 
dessa decisão.

E, mesmo que não se perfilhe este entendimento, tendo em considera-
ção que na concreta questão de inconstitucionalidade aqui em discussão, 
a decisão recorrida já foi proferida em plena audiência de julgamento, 
a compressão dos direitos individuais dos arguidos, imputável ao dife-
rimento da apreciação do recurso, além de ser meramente hipotética, 
tem uma dimensão que não é suficiente para impedir a prevalência das 
razões de política processual (a celeridade e qualidade das decisões dos 
tribunais de recurso) que fundamentam tal diferimento.

Daí que se conclua que não é inconstitucional, nomeadamente por 
não violar o disposto nos artigos 32.º, n.º 1 e 2, e 20.º, n.º 5, da C.R.P., 
a interpretação do artigo 407.º, n.º 2, do CPP, no sentido de que não 
deve subir imediatamente o recurso interposto da decisão, proferida em 
audiência de julgamento, que recusa declarar prescrito o procedimento 
criminal.

Decisão
Pelo exposto, nega -se provimento ao recurso interposto por 

UGT — União Geral de Trabalhadores e João António Gomes Proença 
da decisão da Vice -Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa de 
23 -3 -2007.

Custas do recurso pelos recorrentes, fixando -se a taxa de justiça em 
25 unidades de conta, tendo em consideração os critérios do artigo 9.º, 
do Decreto -Lei 303/98, de 7/10 (artigo 6.º, n.º 1, deste diploma).

Lisboa, 25 de Setembro de 2007. — João Cura Mariano — Mário 
José de Araújo Torres — Benjamim Rodrigues — Joaquim Sousa Ri-
beiro (vencido, conforme declaração que junto) — Rui Manuel Moura 
Ramos.

Declaração de voto
Não acompanhei a decisão que fez vencimento, por entender que a 

subida diferida dos recursos de despachos denegatórios da ocorrência 
de uma causa extintiva do procedimento criminal, como a prescrição, 
esvazia de tutela efectiva o interesse que a invocação em juízo dessa 
excepção visa satisfazer. Tendo em conta a natureza e alcance específi-
cos deste meio de defesa — que, a meu ver, não foram adequadamente 
valorados — , a simples continuação do processo acarreta violação das 
garantias de defesa, na sua dimensão de direito a recorrer.

Na verdade, o requerimento de prescrição criminal e o recurso 
contra o seu indeferimento não almejam obter uma decisão de 
fundo de sentido favorável ao requerente, contrariamente ao que 
se passa, por exemplo, com os recursos das decisões de não ad-
missão de meios de prova. O fim tido em vista com essa iniciativa 
processual é antes a cessação do procedimento criminal, ou seja, 
a não apreciação da questão de fundo e a não prolação de uma 
decisão a seu respeito, por já não ser exercitável, no caso, o poder 
sancionatório do Estado. O que é posto em causa não é apenas a 
eficácia de uma decisão condenatória que venha a ser proferida, 
mas, mais radicalmente, o poder de a proferir, o poder de julgar os 
factos submetidos a juízo.

Por isso é que, no caso de sentença absolutória (em que, obviamente, 
não havendo recurso da decisão final, a questão da prescrição não chega 
a ser apreciada), nunca se pode dizer que a sentença consome o objecto 
do recurso, por dar satisfação, ainda que por outra via, ao interesse 

subjacente à alegação de prescrição. Esse interesse — o interesse em 
não ser submetido ao poder jurisdicional do Estado, por prescrição do 
procedimento criminal — fica irremediavelmente prejudicado quando, 
não havendo decisão definitiva quanto à ocorrência de prescrição, a 
acção prossegue até à decisão final. Proferida sentença absolutória, pode 
concluir -se que o requerente obteve exactamente o mesmo tratamento 
que lhe seria dispensado se não tivesse invocado a prescrição, sem conse-
guir evitar o prosseguimento da sujeição a procedimento criminal — de 
que o recurso, a ser provido, o libertaria.

Menos ainda se pode dizer, contrariamente ao expendido na fundamen-
tação da decisão de que divirjo, que, para o arguido, a absolvição é uma 
«situação que lhe é mais favorável que a mera extinção do procedimento 
criminal, por prescrição».

Esse é um juízo que deve ser deixado à autodeterminação do inte-
ressado. É aqui descabida uma visão paternalista do que é o “bem” 
para o arguido: é ao próprio que cabe defini -lo e determinar o modo 
de o alcançar. E não pode esquecer -se que a continuação da instância 
acarreta inevitavelmente uma compressão da liberdade do arguido na 
condução da sua vida e a vivência de situações susceptíveis de ocasionar 
incómodos e gravames.

No caso de o processo finalizar por uma sentença de condenação, o 
provimento do recurso não apaga, a mais disso, a estigmatização social 
daí decorrente.

Sou, pois, de opinião que a garantia judiciária efectiva do direito 
à extinção, por prescrição, do procedimento criminal e do direito 
ao seu reconhecimento, por via de recurso, torna constitucional-
mente exigível a subida imediata do recurso da decisão que nega 
a ocorrência dessa causa extintiva. Como se sustenta no voto de 
vencida da Conselheira Maria Fernanda Palma, aposto no Acórdão 
n.º 242/2005 do Tribunal Constitucional (Diário da República, 2.ª 
série, 10 de Outubro de 2005, p. 14.526), a «tutela constitucional 
do direito de recurso impõe, no plano infraconstitucional, a efec-
tiva eficácia do recurso». A retenção do recurso até à eventual 
interposição de recurso da decisão final rouba -lhe efectividade, no 
plano substancial, pois já não permite a satisfação plena do direito 
à extinção do procedimento criminal que, por essa via, se pretende 
ver reconhecido.

Daí não ter podido acompanhar o entendimento contrário, que fez 
vencimento. — Joaquim Sousa Ribeiro. 

 Acórdão n.º 518/2007

Processo n.º 1019/06
Acordam na 2.ª Secção do Tribunal Constitucional,
1 — Relatório
1.1 — Armando Manuel Cró de Almeida Braz intentou, no Tribunal 

Adminis trativo e Fiscal de Lisboa, acção administrativa especial contra a 
Caixa de Pre vidência dos Advogados e Solicitadores (doravante CPAS), 
pedindo a anulação da deliberação da Direcção da CPAS, de 17 de Março 
de 2005, que indeferiu o pedido do recorrente de isenção do pagamento 
de contribuições, e a condenação da ré a isentá-lo das contribuições ven-
cidas e vincendas, “em igualdade de circunstâncias com o que é praticado 
aos restantes trabalhadores independentes reformados e do que é feito 
aos advogados que têm mais de 65 anos à data da inscrição”.

O autor aduziu, em síntese, que, tendo-se licenciado em Direito já 
depois de reformado e tendo posteriormente efectuado a inscrição na 
Ordem dos Advogados, após fre quência do respectivo estágio, devia 
ser considerado isento do pagamento de contri buições uma vez que, ao 
atingir a idade de reforma (aos 65 anos), nunca poderia ver os anos de 
con tribuições para a CPAS considerados na sua pensão de reforma, por 
falta do preenchi mento do “prazo de garantia mínimo” de 15 anos.

1.2 — Por sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, de 
4 de Setem bro de 2006, foi a acção julgada improcedente e a ré absolvida 
do pedido, com a seguinte funda mentação jurídica:

“Na análise da presente situação, que se entende linear, importa 
ter pre sente o seguinte quadro normativo, constante do Regulamento 
da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (RCPAS):

«Artigo 1.º
(Natureza e regime aplicável)

1 — A Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores é 
uma instituição de previdência reconhecida pela Lei n.º 2115, de 
18 de Junho de 1962, e pertence à 2.ª categoria prevista no n.º 3 da 
base III da mesma lei.

2 — A Caixa rege-se pelo presente diploma e, na parte em que 
este for omisso, pelas disposições em vigor do Decreto n.º 46 548, 
de 23 de Setembro de 1965, e demais legislação aplicável às caixas 
de reforma ou de previdência.
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Artigo 5.º
(Inscrições ordinárias)

1 — São inscritos obrigatoriamente como beneficiários ordiná rios 
todos os advogados inscritos na Ordem dos Advogados e todos os 
solicitadores inscritos na Câmara dos Solicitadores, desde que não 
tenham mais de 60 anos de idade à data da inscrição.

Artigo 72.º
(Contribuições dos beneficiários ordinários)

1 — Os beneficiários pagarão até ao último dia de cada mês 
contri buições calculadas pela aplicação da taxa de 17% a uma remu-
neração convencional, escolhida pelo beneficiário de entre os se-
guintes escalões indexados à remuneração mínima mensal mais 
elevada garantida por lei:

(…)

Artigo 8.º
(Princípio da cumulação de inscrições obrigatórias)

1 — A obrigatoriedade de inscrição na Caixa dos Advogados e 
Solicitadores mantém-se nos casos de vinculação simultânea a outro 
regime de inscrição obrigatória, desde que resulte do exercício cumu-
lativo de actividades que determinem uma e outra inscrição.

2 — A cumulação de actividades determina a inscrição para cada 
uma delas, mantendo-se as respectivas situações autonomizadas 
quando correspondam a diferentes regimes de incidência contri-
butiva.

Artigo 111.º
(Cumulação de benefícios)

Os benefícios referidos neste diploma serão acumuláveis com 
os recebidos de outros regimes de segurança social pelos quais os 
advo gados e solicitadores estejam abrangidos.»

Por outro lado, importa também ter presente o disposto no ar-
tigo 13.º do Decreto-Lei n.º 328/93, de 25 de Setembro, que pro-
cedeu à revisão do regime de segurança social dos trabalhadores 
independentes:

«Exclusão do regime

Artigo 13.º
Advogados e solicitadores

Os advogados e solicitadores que, em função do exercício de acti-
vidade profissional, estejam integrados obrigatoriamente no âmbito 
pessoal da respectiva caixa de previdência, mesmo quando a acti-
vidade em causa seja exercida na qualidade de sócios ou membros 
das socie dades referidas na alínea b) do artigo 6.º, são excluídos do 
regime dos trabalhadores independentes.»

Bem como o disposto no artigo 126.º da Lei n.º 32/2002, de 20 
de Dezem bro, que aprova as bases da segurança social:

«Artigo 126.º
Aplicação às instituições de previdência

Mantêm-se autónomas as instituições de previdência criadas 
ante riormente à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 549/77, de 31 
de Dezembro, com os seus regimes jurídicos e formas de gestão pri-
vativas, ficando subsidiariamente sujeitas às disposições da presente 
lei e à legislação dela decorrente, com as necessárias adaptações.»

De regresso ao caso em apreço, estabelecido que ficou o quadro 
norma tivo de referência, temos desde logo que a CPAS está sujeita 
a um regime jurí dico específico, assumindo aqui, portanto, a na-
tureza de lei especial a aplicar ao caso em concreto, considerando 
que o autor é advogado (aliás, beneficiário da CPAS). Donde, deve 
esta lei prevalecer, quer no sentido da sua aplicação — subsunção 
normativa — , quer no sentido de a regra interpretativa para os ca-
sos omissos ou duvidosos dever ser encontrada dentro do quadro 
normativo espe cial.

Ora, atento o disposto nos artigos 5.º e 72.º do RCPAS, dúvidas 
não há em como o autor está sujeito ao pagamento de contribui-
ções.

E a tal não obsta o alegado pelo autor na sua petição inicial. Com 
efeito, o artigo 8.º do RCPAS, bem como os artigos 13.º do Decreto-
Lei n.º 328/93, de 25 de Setembro, e 126.º da Lei n.º 32/2002, de 20 
de Dezembro, permitem concluir pela autonomia do regime priva-
tivo de previdência aqui em causa, sendo que o referido artigo 8.º 
expressa e claramente prevê a obrigatoriedade de inscrição na Caixa 
dos Advogados nos casos de vinculação simultânea a outro regime 
de inscrição obrigatória, desde que resulte do exercício cumula tivo 
de actividades que determinem uma e outra inscrição e o artigo 111.º 
do RCPAS estabelece a regra da acumulação de benefícios.

Por outro lado, o RCPAS não consagra apenas o benefício do 
direito à reforma, concretizado no pagamento da pensão. Prevê igual-
mente a atribuição de subsídio de invalidez (artigo 27.º), subsídio por 
morte (artigo 34.º), subsídio de sobrevivência (artigo 41.º), subsídio 
por doença (artigo 52.º) e acção de assistência (artigo 58.º). Donde, 
não se estar perante sistema de capitalização, imperando, portanto, 
uma regra — aliás estrutural no sistema de previdência — de soli-
dariedade (universo dos beneficiários, em si considerado).

Deste modo, sendo a inscrição na CPAS obrigatória, como o é 
para o autor, nada há que obste ou limite o dever de pagamento das 
respectivas con tribuições. Não procede, pois, o alegado em 25.º a 
28.º da petição inicial.

Quanto à alegada violação do princípio da igualdade, diga-se que 
o ver tido no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa 
não consagra uma exigência de igualdade de tratamento. O que 
se exige é que as medidas de dife renciação sejam materialmente 
fundadas. Com efeito, a situação objecto dos autos está, como se 
disse já, sujeita a um regime especial, regime especial esse que é 
aplicável à globalidade dos advogados e solicitadores. Desse modo, 
não é operada qualquer discriminação relativamente ao autor. Mais, 
tratando-se de situação diferente, como é o caso dos advogados, não 
pode aqui buscar-se parâmetro ou regra cuja fonte seja o regime ge-
ral da segurança social ou a dos trabalhadores independentes. Aqui 
opera sim a regra constitucional da diferen ciação («tratar igual o que 
é igual e de modo desigual o que não é igual»). E, como se viu, o 
RCPAS constitui um diploma especial, relativamente a advoga dos 
e solicitadores, no respeitante à previdência.

Quanto ao mais, em face do que vem provado, não se vislumbra 
a ocorrên cia de vícios de forma ou de substância que afectem a 
validade da deliberação impugnada.

Tudo visto, não sendo a actuação da entidade demandada merece-
dora da apontada censura jurídica que lhe vem assacada pelo autor, 
improcede, em consequência, também, a condenação na prática de 
acto que vem pedida.”

1.3 — É contra esta sentença que pelo recorrente vem interposto o 
presente recurso, ao abrigo das alíneas b) e f) do n.º 1 do artigo 70.º da 
lei de Or gani za ção, Funcio na mento e Pro cesso do Tri bunal Constitu-
cional, apro vada pela Lei n.º 28/82, de 15 de Novem bro, e alte rada, por 
último, pela Lei n.º 13-A/98, de 26 de Fe ve reiro (LTC), pretendendo ver 
apreciada “a ilegalidade e incons titucionalidade da interpretação dada 
à alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º da Portaria n.º 487/83, de 27 de Abril, 
com a redacção da Portaria n.º 884/94, de 1 de Outubro — Regulamento 
da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, na parte em 
que obriga os reformados com mais de quinze anos de serviço ao prazo 
de garan tia”, considerando violados o artigo 34.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 
32/2002, de 20 de Dezembro — lei de Bases da Segurança Social — , 
aplicável por força da parte final do artigo 126.º do mesmo diploma, e o 
artigo 63.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa (CRP).

No Tribunal Constitucional, o relator, no despacho que determinou 
a apre senta ção de alegações, consignou que as partes deviam pronun-
ciar-se, querendo, “sobre o eventual não conhecimento da questão da 
ilegalidade (por pretensa violação de lei com valor refor çado) por se 
poder vir a entender que essa questão não terá sido adequadamente susci-
tada perante o tribunal que proferiu a decisão recorrida”.

O recorrente apresentou alegações, que terminam com a formulação 
das seguin tes conclusões:

“1 — A norma da qual se pretende aferir a legalidade e 
constitucionali dade é a prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º 
do Regulamento da CPAS, na parte em que aplica a mesma com o 
sentido de que são necessários 15 anos de inscrição, para ser reco-
nhecido o direito à reforma, mesmo aos advogados, já anteriormente 
reformados e que em consequência já possuem esse prazo de garantia 
noutras caixas nacionais de previdência social.

2 — No caso de a interpretação vir a ser a que consta do artigo 34.º, 
n.os 1 e 2, da lei de Bases de Segurança Social, aplicada por remissão 
do artigo 126.º do mesmo diploma e pela parte final do artigo 1.º, 
n.º 2, do Regulamento da CPAS, aliás, como prescreve o artigo 14.º, 
n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 329/93, de 25 de Setembro, legislação 
decorrente da lei de Bases da Segurança Social e que mantém a sua 
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redacção mesmo com as alterações que sofreu este diploma, não 
haverá dúvida que a contribuição para a Caixa de Previdência dos 
Advogados e Solicitadores deverá considerar-se obrigatória na me-
dida em que a reforma estará sempre garantida, embora proporcional 
aos anos de inscrição e calculada nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento da CPAS.

3 — Não sendo esta a interpretação, e salvo o devido respeito, 
entende o requerente, que será aplicada norma que viola a lei com 
valor reforçado, como defendido nas alegações e no processo, ou seja, 
o artigo 34.º, n.os 1 e 2, da lei de Bases da Segurança Social.

4 — Tendo sido assim aplicada norma cuja ilegalidade foi sus-
citada no pro cesso, de acordo com o previsto no artigo 70.º, n.º 1, 
alínea f), da Lei n.º 28/82, de 15 de Setembro, com os fundamentos na 
ilegalidade por violação de lei de valor reforçado, que é a lei de Bases 
da Segurança Social, nos termos do n.º 3 do artigo 112.º da CRP.

5 — Não sendo assim entendido, o que sempre se respeita, ou 
seja, com a interpretação da entidade requerida e da decisão do 
Tribunal a quo, que obri gam ao prazo de 15 anos de inscrição para 
ser reconhecido o direito à reforma aos advogados já com prazo de 
garantia noutras caixas nacionais, cairemos, salvo o devido respeito, 
na situação prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 70.º da lei do 
Tribunal Constitucional, como foi suscitado no processo.

6 — E não se venha dizer, para contornar a inconstitucionali-
dade, que o requerente se pode reformar aos 70 ou 80 anos, para ter 
direito à reforma, direito que está legalmente previsto aos 65 anos, 
no artigo 22.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 9/99 de 8 de Janeiro, idade 
aliás coincidente com a que o requerente pretende deixar de exercer 
a advocacia.

7 — Efectivamente e salvo o devido respeito, em tal situação, a 
norma pre vista no Regulamento da CPAS, no artigo 13.º, n.º 1, alínea 
a), como inter pretada ou aplicada, viola o artigo 63.º, n.º 4, da CRP, 
na medida em que «independentemente do sector de actividade em 
que foi prestado o trabalho», no caso do requerente como advogado, 
o tempo de trabalho prestado, mesmo contribuindo para a Caixa 
de Previdência dos Advogados e Solicitadores, não conta para o 
cálculo da sua pensão por velhice, a qual é legalmente atingida 
aos 65 anos de idade.

8 — Tendo como consequência a inconstitucionalidade que se 
espera venha a ser doutamente declarada por desconformidade com 
a lei Fundamen tal, o que sempre consome a ilegalidade da mesma 
norma, por desconformi dade com lei inferior, embora de valor re-
forçado, uma vez que esta é «[pressu posto] norma tivo necessário 
de outras leis».”

A recorrida CPAS contra-alegou, concluindo:

“1.ª Não existe qualquer interpretação ilegal, na sentença recor-
rida, da alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento da CPAS 
quando confrontada com os n.os 1 e 2 do artigo 34.º da Lei n.º 32/2002, 
de 20 de Dezembro (Lei de Bases da Segurança Social).

2.ª Pois, a exigência constante da alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º 
do Regulamento da CPAS está perfeitamente enquadrada nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 32/2002, já que esta, para 
a atribuição das presta ções sociais de reforma, obriga à inscrição 
num subsistema previdencial, bem como ao decurso de um período 
mínimo de tempo ou situação equivalente com contribuições pagas.

3.ª Nada se alterando pelo facto de o recorrente ser já reformado 
de outro sistema de segurança social, uma vez que o disposto no 
n.º 2 do artigo 34.º da lei 32/2002 apenas faculta a possibilidade de 
esse período mínimo de tempo de contribuições ser alcançado com 
o «recurso à totalização de perío dos contributivos ou equivalentes, 
registados no quadro de regimes de protec ção social...».

4.ª Todavia, esse recurso à «totalização de períodos contributi-
vos» não é uma obrigação, mas uma mera faculdade concedida ao 
legislador interno, como facilmente se alcança pela inclusão do termo 
«pode» no referido n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 32/2002.

5.ª E, no caso concreto, não existe a possibilidade de recurso à 
«totaliza ção de períodos contributivos ou equivalentes, registados no 
quadro de regimes de protecção social, nacionais...», uma vez que a 
CPAS mantém a sua autonomia em relação aos outros sistemas de 
segurança social.

6.ª Pois, nos termos do artigo 126.º da referida Lei n.º 32/2002, de 
20 de Dezembro, a CPAS manteve-se autónoma, com o seu regime 
jurídico pró prio e forma de gestão privativa.

7.ª Não existindo, igualmente, qualquer interpretação inconsti-
tucional, dada pela sentença recorrida, à alínea a) do n.º 1 do artigo 
13.º do Regulamento da CPAS quando confrontada com o artigo 63.º, 
n.º 4, da Constituição da República Portuguesa, mesmo «... na parte 
em que obriga os reformados com mais de quinze anos de serviço 
ao prazo de garantia».

8.ª Pois o regime da CPAS não se confunde com o regime de 
segu rança social pelo qual o recorrente está já reformado, sendo dele 
completa mente autónomo.

9.ª Assim, tendo o recorrente iniciado mais tarde o exercício da 
advoca cia, só mais tarde terá direito à pensão de reforma a atribuir 
pela CPAS, ou seja, já depois dos 65 anos de idade.

10.ª Uma vez que nem o regime geral de segurança social, nem 
o regime da CPAS, obrigam à reforma aos 65 anos de idade, sendo 
antes a idade mínima a partir da qual o beneficiário poderá aceder 
à reforma.

11.ª A exigência do prazo de garantia (15 anos de inscrição), 
prevista na alínea a) do n.º 1 artigo 13.º do Regulamento da CPAS, 
funda-se na neces sidade de assegurar um período mínimo de con-
tribuições tendo como objectivo garantir a sustentabilidade do 
regime.

12.ª Mas essa exigência do prazo de garantia não conflitua com 
o pre visto no artigo 64.º, n.º 3, da CRP.

13.ª Dado que o artigo 63.º, n.º 4, da CRP dispõe que «todo 
o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo 
da pensão de velhice e invalidez, independentemente do sector de 
actividade em que tiver sido pres tado».

14.ª O que significa que, ao mesmo tempo que é assegurado que 
o direito a que todo o tempo de trabalho contribua para o cálculo da 
pensão, tam bém o subordina aos «termos da lei».

15.ª E, no presente caso, a lei aplicável é o Regulamento da 
CPAS.

16.ª Ora, nos termos do Regulamento da CPAS, todo o tempo de 
traba lho desenvolvido pelo recorrente como advogado contribuirá 
para o cál culo da sua pensão de velhice (e invalidez) a atribuir pela 
CPAS, pois nos ter mos do previsto no artigo 111.º do Regulamento 
da CPAS o recorrente poderá acumular a sua pensão de reforma 
actual com a pensão de reforma a atribuir pela CPAS.

17.ª Assim, a sentença recorrida não merece qualquer censura, 
uma vez que a interpretação dada à alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º 
do Regulamento da CPAS (Portaria n.º 487/83, de 27 de Abril, com 
a redacção da Portaria n.º 884/94, de 1 de Outubro) não padece de 
qualquer ilegalidade quando confron tada com o artigo 34.º, n.os 

1 e 2, da Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro, nem de qualquer 
inconstitucionalidade em face do artigo 63.º, n.º 4, da Constituição 
da República Portuguesa.”

Tudo visto, cumpre apreciar e decidir.
2 — Fundamentação
2.1 — De acordo com o requerimento de interposição de recurso, 

o recorrente pretende ver apreciada a ilegalidade (por violação do 
artigo 34.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro — lei de 
Bases da Segurança Social (LBSS) — , aplicável por força da parte 
final do artigo 126.º do mesmo diploma) e a inconstitucionalidade (por 
violação do artigo 63.º, n.º 4, da CRP) da “interpretação dada à alínea a) 
do n.º 1 do artigo 13.º da Portaria n.º 487/83, de 27 de Abril, com a 
redacção da Portaria n.º 884/94, de 1 de Outubro — Regulamento da 
Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, na parte em que 
obriga os reformados com mais de quinze anos de serviço ao prazo de 
garan tia”.

Dispõe o aludido artigo 13.º, n.º 1, alínea a), do RCPAS, na referida 
redacção, que “O direito à reforma é reconhecido: a) Aos beneficiários 
que tenham completado 65 anos de idade e tenham, pelo menos, 15 anos 
de inscrição”.

Por seu turno, o artigo 126.º da LBSS prescreve que “Mantêm-se 
autónomas as instituições de previdência criadas anteriormente à entrada 
em vigor do Decreto-Lei n.º 549/77, de 31 de Dezembro, com os seus 
regimes jurídicos e formas de gestão privativas, ficando subsidiariamente 
sujeitas às disposições da presente lei e à legislação dela decor rente, 
com as necessárias adaptações”. E consta dos n.os 1 e 2 do artigo 34.º 
da mesma Lei:

“1 — A atribuição das prestações depende da inscrição no sub-
sistema pre videncial e, nas eventualidades em que seja exigido, do 
decurso de um período mínimo de contribuição ou situação equi-
valente.

2 — O decurso do período previsto no número anterior pode ser 
conside rado como cumprido pelo recurso à totalização de períodos 
contributivos ou equivalentes, registados no quadro de regimes de 
protecção social, nacionais ou estrangeiros, nos termos previstos na 
lei interna ou em instrumentos interna cionais aplicáveis.”

Por último, o n.º 4 do artigo 63.º da CRP determina que “todo o tempo 
de traba lho contribui, nos termos da lei, para o cálculo das pensões de 
velhice e invalidez, inde pendentemente do sector de actividade em que 
tiver sido prestado”.
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Pareceria, à primeira vista, mais coerente com a tese defendida pelo 
recorrente — no sentido de que o período de garantia de inscrição na 
CPAS se considerasse já preenchido pelo cumprimento do período 
de garantia no sistema pelo qual se reformou — que o pedido por ele 
formulado na acção de que emerge o presente recurso consistisse na 
pretensão da conces são e cálculo da nova pensão (ou recálculo da já 
concedida) como se esse período de garantia já tivesse sido cumprido, 
e não na pretensão de isenção de pagamento de contribuições para 
a CPAS, com a inerente renúncia a obter qualquer nova pensão (ou 
complemento da anterior). Foi, no entanto, esta última a pretensão 
pela qual o recorrente optou, o que seria susceptível de pôr em dúvida 
a utilidade no conhecimento do presente recurso, por não surgir como 
seguro que o seu eventual provimento, com emissão de juízo de ilegali-
dade e ou inconstitu cionalidade da interpretação normativa questionada, 
pudesse conduzir ao provimento da acção, isto é, ao reconhecimento 
da inexigibilidade das contribuições. Competirá, porém, ao tribunal a 
quo, nessa hipótese, determinar as repercussões que poderá ter para 
o desfecho da acção a emissão de um tal juízo, pelo que, não sendo 
de afastar peremptoriamente a possibili dade de entendimento diverso 
por parte desse tribunal, entende-se não considerar, à partida, inútil o 
conhecimento do presente recurso.

2.2 — No despacho do relator que determinou a elaboração das alega-
ções, foram as partes alertadas para a eventualidade de não se conhecer 
da questão de ilegalidade por não ter sido adequadamente suscitada pelo 
recorrente perante o tribunal que proferiu a decisão recorrida.

Nos termos em que o recorrente a colocou, a questão de ilegalidade, 
por viola ção de lei com valor reforçado (no caso, a subordinação às 
bases gerais dos regimes jurídicos por parte dos decretos-leis que as 
desenvolvam — artigo 112.º, n.º 2, da CRP), radicaria em oposição 
entre a interpretação normativa do artigo 13.º, n.º 1, alínea a), do RCPAS 
questio nada e o comando do artigo 34.º, n.º 2, da LBSS.

Acontece, porém, que nem na petição inicial (fls. 3 a 7) nem nas alega-
ções (fls. 90 a 92) apresentadas perante o tribunal recorrido, o recorrente 
suscitou uma questão de opo sição entre uma norma constante de uma 
lei de bases e uma norma constante de um diploma de desenvolvimento 
daquelas bases. Sendo óbvio, face ao teor do artigo 126.º da LBSS, que 
se manteve em vigor o regime jurídico específico da CPAS, o que o 
recorrente, em rigor, sus tenta é que, sendo este regime omisso quanto à 
situação dos pensionistas de outros regimes de segurança social, deveria, 
por força da parte final do mesmo artigo, considerar-se subsidia riamente 
aplicável o regime do n.º 2 do artigo 34.º da LBSS, que permite que o 
decurso do período de garantia seja considerado como cumprido pelo 
recurso à totalização de períodos contributivos ou equivalentes ante-
riores. E, por isso, acusa a deliberação impugnada e a deci são judicial 
ora recorrida de, ao não seguirem esse entendimento, terem violado os 
citados preceitos da LBSS.

Ora, a imputação directa às decisões em causa de erro de direito por, 
uma vez que não reconheceram no regime do RCPAS a alegada lacuna 
de regulamentação, não terem aplicado subsidiariamente uma norma 
de lei de bases que o recorrente reputava aplicável não configura uma 
questão de ilegalidade normativa por violação de lei com valor reforçado, 
pois não se imputa qualquer desrespeito de princípio ou regra constante 
de lei de bases por parte de uma norma de diploma que lhe esteja su-
bordinado. [Aliás, do n.º 2 do artigo 34.º da LBSS não consta nenhum 
princípio imperativo a ser seguido pelos diplomas de desenvolvimento, 
mas uma mera possibilidade que se lhes abre no sentido de virem a 
considerar cumprido o período de garantia pelo recurso à totalização 
de períodos anteriores].

Por estas razões, não se conhecerá da questão de ilegalidade suscitada 
pelo recorrente.

2.3 — A questão de inconstitucionalidade que cumpre apreciar respeita 
a alegada violação do n.º 4 do artigo 63.º da CRP, que dispõe: “Todo o 
tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cál culo das pensões 
de velhice e invalidez, independentemente do sector de actividade em que 
tiver sido prestado”. Esta regra foi introduzida na revisão constitucional 
de 1989, como n.º 5 do artigo 63.º da CRP, tendo transitado para o n.º 4 
pela revisão constitu cional de 1997.

No Acórdão n.º 366/2006, emitido em sede de fiscalização abstracta 
sucessiva da constitucionalidade, foi recordada a anterior jurisprudência 
do Tribunal sobre o sentido e alcance desta prescrição constitucional, 
que, nos termos do Acórdão n.º 1016/96, integra “uma norma portadora 
de um sentido inovador (que naturalmente não teria se se limitasse a 
remeter para a lei), consubstanciado no aproveita mento integral do 
tempo de trabalho para efeitos de pensões de velhice e invalidez, o que 
implica o direito de acumulação dos tempos de trabalho que tenham 
sido prestados, mesmo que em regimes distintos, respeitado que seja o 
limite máximo de 36 anos”.

Mais desenvolvidamente, o Acórdão n.º 411/99 analisou a génese 
e o alcance dessa norma constitucional do artigo 63.º, n.º 4, da CRP, 
concluindo que “a alteração consti tucional de 1989 pretendeu, assim, 
promover um apro veitamento total do tempo de serviço prestado pelo 

trabalhador, indepen dentemente do sistema de segurança social a que ele 
tenha aderido, e desde que tenha efectuado os descontos legalmente pre-
vistos”. E, quanto à questão de saber se a remissão para a lei, constante do 
preceito constitucional, conferia ao legislador credencial para introduzir 
restrições ao princípio do aproveitamento total do tempo de trabalho para 
efeitos de cálculo das pensões de velhice e de invalidez, ponderou-se 
nesse Acórdão n.º 411/99 que “quando o texto constitucional remete para 
«os termos da lei», fá-lo para efeitos de concretização do direito, não a 
título de cláusula habilitativa de restrições”, e, por isso, “a utilização da 
expressão «todo o tempo de trabalho...», em conju gação com o segmento 
«independentemente do sector de actividade em que tiver sido prestado», 
impõe, nesta matéria, a obrigação, para o legislador ordi nário, de prever 
a contagem integral do tempo de serviço prestado pelo traba lhador, sem 
restrições que afectem o núcleo essencial do direito”.

Também a doutrina tem assinalado que, com a introdução do preceito 
constitucio nal em causa, se pretendeu salientar o princípio do aprovei-
tamento total do tempo de trabalho para efeitos de pensões de velhice 
e invalidez, acumulando-se os tempos de tra balho prestados em várias 
actividades e respectivos descontos para os diversos organismos da segu-
rança social (cf. Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa 
Anotada, tomo I, Coimbra, 2005, pp. 638-639, e J. J. Gomes Canotilho 
e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. I, 
4.ª edição, Coimbra, 2007, p. 819).

No aludido Acórdão n.º 366/2006 — que não declarou a inconstitu-
cionalidade, face ao artigo 63.º, n.º 4, da CRP, das normas do artigo 80.º, 
n.º s 1 e 2, do Estatuto da Apo sentação, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 498/72, de 9 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 30-C/92, de 28 
de Dezembro, que determinam que, quando o aposentado, que tenha 
voltado a exercer funções públicas, findo este novo período, opte pela 
aposentação correspondente ao mesmo período, não é de considerar, 
para cômputo da nova pensão, o tempo de serviço ante rior à primeira 
aposentação — ponderou-se ainda, com especial relevância para o pre-
sente caso, que:

“Na verdade, o princípio do aproveitamento integral do tempo 
de traba lho, consa grado no artigo 63.º, n.º 4, da CRP, não foi direc-
tamente concebido para situações que, pela sua natureza, possuem 
uma configuração excepcional, em que se permite a um trabalha dor 
aposentado voltar a exercer funções e, no exercício destas, acumular 
a pensão que vinha auferindo e uma parcela do ven cimento corres-
pondente às novas funções.

Antes com ele se pretendeu designadamente evitar, como resulta 
da dis cussão parlamentar referida no relatório do Acórdão n.º 411/99, 
que, no côm puto da pensão de apo sentação que um trabalhador receba 
ao concluir a sua vida laboral, existam parcelas de tempo de serviço 
que não sejam contabiliza das. Trata-se, portanto, de um princípio que 
não foi gizado para situações, como a que ora se nos depara, em que é 
concedida ao trabalhador uma opção que se situa à margem da lógica 
global do sistema e que representa inequivo camente um plus em face 
dessa lógica, e sim para aquelas situações (a que chamaríamos comuns, 
ou regra) em que, ao calcular a pensão de um trabalha dor no termo do 
seu período normal de trabalho, há que considerar diversos subperío-
dos em que aquele cotizou para distintos siste mas de pensões. Em tal 
caso, o preceito constitucional em questão impede que no cômputo do 
tempo de trabalho a proceder seja desconsiderado qualquer daqueles 
subperíodos, assim se realizando, para efeitos de cálculo de pensão, 
o aproveitamento inte gral do tempo de trabalho.”

A consideração, constante do Acórdão n.º 366/2006, de que “o prin-
cípio do aproveitamento integral do tempo de trabalho, consa grado no 
artigo 63.º, n.º 4, da CRP, não foi directamente concebido para situações 
que, pela sua natureza, possuem uma configura ção excepcional, em que 
se permite a um trabalha dor aposentado voltar a exercer funções”, é 
reforçada, no presente caso, pela circunstância de o regresso à actividade 
do trabalhador reformado respeitar ao exercício de uma profissão liberal, 
dotada de um específico regime previdencial.

Não se afigura que afronte a regra do n.º 4 do artigo 63.º da CRP 
a exigência de “períodos de garantia”, isto é, a exigência do decurso 
de um período mínimo de contribuição ou situação equivalente para 
ao interessado, inscrito no subsistema previdencial, serem atri buídas 
as prestações de segurança social. Esta exigência constava do n.º 1 
do artigo 34.º da LBSS, invocado pelo recorrente, sendo esse prazo 
de garantia de 15 anos, no caso de pensão de velhice do regime geral 
(artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 329/93, de 25 de Setembro), tal como o 
é no questionado artigo 13.º, n.º 1, alínea a), do RCPAS, já que não se 
trata de uma exigência que afecte o “núcleo essencial” do direito em 
causa. E, similarmente, não se consi dera que seja constitucionalmente 
imposto pelo mesmo comando aquilo que, de acordo com o n.º 2 do 
citado artigo 34.º da LBSS, constitui uma mera faculdade deixada à 
opção do legisla dor de desenvolvimento dessa lei de bases: considerar 
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o período de garantia cumprido pelo recurso à totalização de períodos 
contributivos ou equivalentes.

Conclui-se, assim, pela não verificação da alegada inconstitucio-
nalidade.

Sublinhe-se ainda que — como, aliás, consta da sentença recorri-
da — as contribui ções de que o recorrente pretendia ser considerado 
isento não se destinam apenas ao financiamento do pagamento das 
pensões de reforma dos beneficiários da CPAS, mas tam bém à atribuição 
de subsídio de invalidez (artigo 27.º), subsídio por morte (artigo 34.º), 
subsí dio de sobrevivência (artigo 41.º), subsídio por doença (artigo 52.º) 
e acção de assistência (artigo 58.º). E que, por outro lado, se o recorrente 
não pretender continuar a exercer a profis são de advogado, antes de 
perfazer o período de garantia para ter direito a uma pensão de reforma, 
poderá sempre requerer, a todo o tempo, o resgate das contribuições 
pagas, com excepção apenas das destinadas à acção de assistência e da 
percentagem afecta a despesas de administração, deduzidas dos bene-
fícios recebidos (artigo 10.º, n.º 3, do RCPAS, na redacção da Portaria 
n.º 884/94, de 1 de Outubro).

3 — Decisão
Em face do exposto, acordam em:
a) Não conhecer da questão de ilegalidade, por alegada violação de 

lei com valor reforçado;
b) Não julgar inconstitucional a norma constante do artigo 13.º, n.º 1, 

alínea a), do Regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e 
Solicitadores (Portaria n.º 487/83, de 27 de Abril, com a redacção da 
Portaria n.º 884/94, de 1 de Outubro), interpretada no sen tido de que o 
período de garantia de 15 anos de inscrição, para reconhecimento do 
direito à reforma dos beneficiários que tenham completado 65 anos, se 
não se considera preenchido pelo cumprimento do período de garantia 
em anterior sistema pelo qual se reformaram; e, em consequência;

c) Negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida, 
na parte impugnada.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 25 (vinte e 
cinco) unida des de conta.

Lisboa, 16 de Outubro de 2007. — Mário José de Araújo Torres 
(relator) — Benjamim Silva Rodrigues — João Cura Mariano — Joa-
quim de Sousa Ribeiro — Rui Manuel Moura Ramos. 

 Acórdão n.º 565/2007

Processo n.º 715/07
Acordam na 2.ª Secção do Tribunal Constitucional:
A — Relatório
1 — Ana Maria da Silva Pires Brás recorre para o Tribunal Consti-

tucional, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 70.º da 
Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro, na sua actual versão, do acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça, de 29 de Maio de 2007, que rejeitou o 
recurso interposto pela recorrente do acórdão do Tribunal da Relação 
do Porto, de 31 de Maio de 2006, pretendendo a apreciação da questão 
de constitucionalidade das normas constantes dos artigos 399.º, 432.º 
e 433.º do Código de Processo Penal, quando interpretadas no sentido 
de que não é admissível recurso da decisão do Tribunal da Relação 
proferida em incidente de recusa de juiz.

2 — Discorrendo sobre a questão da inadmissibilidade de recurso do 
acórdão da Relação que decida o incidente de recusa de intervenção de 
juiz, o acórdão recorrido discreteou do seguinte modo:

«2.2 — A questão da admissibilidade de recurso do acórdão da 
Relação que decida o incidente de recusa de intervenção de juiz 
não tem recebido resposta uniforme, por parte do Supremo Tribu-
nal de Justiça. No sentido da inadmissibilidade, pronunciaram -se, 
desde logo, os acórdãos de 28.09.00, processo n.º 2194/00 -5ª e o 
de 15.05.02 -3ª, processo n.º 1267/02 (1), sendo certo, porém, que 
a maioria das decisões tinha vindo a aceitar a recorribilidade, as-
sentando a solução, fundamentalmente, na obediência ao princípio 
geral enunciado no artigo 399º, do CPP (2): ‘é permitido recorrer dos 
acórdãos, das sentenças e dos despachos cuja irrecorribilidade não 
estiver prevista na lei’.

Mas a dúvida voltaria a ser actualizada no âmbito do acórdão de 
21.05.05, processo n.º 2818/05 (3), que — apesar de ter admitido o 
recurso, ‘embora no limite das dúvidas, e na perspectiva do critério 
do favor do recurso’ — tornou a sinalizar que ‘a admissibilidade do 
recurso da decisão da Relação no incidente de recusa pode efectiva-
mente, ser questionada, pela natureza da decisão que está em causa e 
pelo paralelismo com o grau hierárquico de decisão final no incidente 
relativo a impedimento’.

2.3 — Ao abordar questão de idêntica natureza (recorribilidade de 
acórdão da Relação que decidiu o incidente previsto no artigo 182º, 
do C.P.P.), o Supremo Tribunal de Justiça, no acórdão de 16.02.05, 
proc. n.º 4551/04 (4), elaborou o seguinte raciocínio:

[...]

“... Da conjugação das normas dos artigos 400º, 427º e 432º do 
Código de Processo Penal resulta que decisões de natureza processual 
ou que não ponham termo ao processo não são recorríveis para o 
Supremo Tribunal. Pressuposto do recurso para o Supremo Tribunal 
(salvo casos específicos que a lei especialmente preveja — artigo 
433º do Código de Processo Penal) é, pois, a natureza da decisão de 
que se recorre: decisões finais e não decisões sobre questões pro-
cessuais avulsas (salvo, por razões de racionalidade intraprocessual, 
quando o recurso de decisões interlocutórias suba com recurso que 
deva ser do conhecimento do Supremo Tribunal — artigo 432º, 
alínea f) do CPP).

É a razão e o sentido da norma do artigo 400º, n.º 1, alínea c), 
do Código de Processo Penal. Como pode haver recurso de todas 
as decisões que não sejam de expediente ou que não dependam da 
livre discricionariedade do juiz, e, por regra, o recurso é interposto 
para as relações, as decisões proferidas por estas, em recurso, que 
não ponham termo à causa, não são recorríveis, pois o processo não 
termina, podendo ter, na sequência, outras decisões, designadamente 
a decisão final, submetida, então, às regras gerais dos recursos. Em 
tais casos, a garantia do recurso não exige e a racionalidade do mo-
delo não seria compatível com a previsão de recurso até ao Supremo 
Tribunal para decisão de questões processuais intermédias que não 
definem o direito do caso, mas apenas determinam um certo modo 
de ordenação e sequência processual.

Mas se é assim, a mesma razão valerá para os casos em que 
a relação intervenha, não como instância formal de recurso, mas 
como instância de decisão no processo, em outro grau, para ques-
tão incidental cujo conhecimento a lei lhe defira. Na coerência e 
racionalidade do sistema, não há razão para distinguir entre uns 
e outros casos.

Deste modo, a decisão que concretamente está em causa [decisão 
de não tomar conhecimento do incidente previsto no artigo 182º] 
não se integra em qualquer das hipóteses previstas de recurso para 
o Supremo Tribunal (artigo 432º do CPP).

Não se trata de decisão proferida pela relação em primeira ins-
tância (artigo 432º, n.º 1, alínea a), do CPP), isto é, em que a com-
petência em razão da matéria e da hierarquia para a decisão do caso 
e do objecto do processo caiba, em primeiro grau de conhecimento, 
e segundo as leis de organização e competências dos tribunais, aos 
tribunais da relação,

Não constitui também, é manifesto, situação que se enquadre nas 
alíneas c), d) e e) do artigo 432º do CPP.

Resta a alínea b) desta disposição. Mas, a conjugação das normas 
da alínea b) do artigo 432º e do artigo 400º, n.º 1, alínea c), do CPP 
tem de ser interpretada em equilíbrio sistémico do regime dos recur-
sos. Nesta perspectiva, a norma da alínea c) do n.º 1 do artigo 400º, 
quando se refere a decisões proferidas, em recurso, pelas relações, que 
não tenham posto termo à causa, quer significar, salvo contradição 
interna do sistema, que a competência em razão da hierarquia para 
proferir decisões que não ponham termo à causa cabe às relações, que 
decidem, em matérias interlocutórias, em última instância — quer 
seja decisão proferida em recurso, quer seja por ocasião de um recurso 
ou por intervenção incidental directamente deferida pela lei.

[...]
O artigo 400º, n.º 1, alínea c), do CPP abrange, assim, todas as 

decisões interlocutórias, subtraindo -as à competência do Supremo 
Tribunal (salvo, como se referiu e por razões de eficácia e racionali-
dade processual, quando o recurso de decisões interlocutórias tenha 
de subir com o recurso para cujo conhecimento seja competente o 
Supremo Tribunal).

Só assim não será, por razões de conformidade constitucional com 
a garantia de defesa que o recurso também constitui, quando seja 
caso de decisões que afectem directa, imediata e substancialmente, 
direitos fundamentais do arguido, como sejam as decisões relativas à 
aplicação de medidas de coacção privativas da liberdade (cf. Acórdão 
do Tribunal Constitucional de 30 de Novembro de 2004, Diário da 
República, 2.ª série, de 18 de Janeiro de 2005)”.

2.3.1 — Posto isto, é altura de concluir como se concluiu no 
citado Acórdão n.º 2322/06:

“Cremos que esta doutrina se aplica por inteiro à decisão aqui 
impugnada, em que o Tribunal da Relação indeferiu o requerimento 
de recusa.




