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proporcionalidade, se há de estribar sempre — como se disse no acórdão 
n.º 187/2001 — em manifesto incumprimento, por parte do legislador, 
dos deveres que sobre ele impendem por força do princípio constitucional 
da proibição do excesso”.

A recorrente coloca ainda em equação, como demonstração de que 
as SGPS sofrem situação agravada perante as restantes sociedades, a 
vertente da dedutibilidade das menos -valias e do saldo entre mais -valias 
e menos -valias. Porém, essa consideração ultrapassa a ponderação do 
contexto normativo, pois convoca a apreciação da constitucionalidade 
de vertente do regime que não se encontra comportada na questão em 
apreço, centrada na indedutibilidade (imediata) dos encargos financeiros 
e, mais do que isso, que não encontrou aplicação na decisão recorrida.

III. Decisão
23 — Nos termos e pelos fundamentos expostos, decide -se:
a) Não julgar inconstitucional a norma resultante da conjugação do 

n.º 5, do artigo 38.º, da Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de dezembro, e do n.º 2, 
do artigo 31.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na redação conferida 
pela mesma lei, na interpretação que impõe a aplicação às SGPS da 
regra da indedutibilidade fiscal de encargos financeiros suportados com 
a aquisição de partes de capital, com respeito aos encargos financeiros 
resultantes de compromissos anteriores à referida Lei n.º 32 -B/2002, 
de 30 de dezembro;

b) Não julgar inconstitucional a norma constante do artigo 31.º, 
n.º 2, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na redação conferida pela Lei 
n.º 32 -B/2002, de 30 de dezembro, na parte em que impõe a indeduti-
bilidade fiscal dos encargos financeiros suportados com a aquisição de 
partes de capital logo que estes sejam incorridos, independentemente 
da realização de mais valias isentas de tributação com a alienação de 
tais partes de capital;

c) Julgar, nessa parte, improcedente o recurso;
d) Não conhecer do recurso quanto às demais questões colocadas;
e) Condenar a recorrente nas custas, que se fixam em 25 (vinte e 

cinco) unidades de conta, tendo em atenção os critérios seguidos por 
este Tribunal e a dimensão do impulso desenvolvido.

Notifique.
Lisboa, 9 de janeiro de 2014. — Fernando Vaz Ventura — Ana Guerra 

Martins — Pedro Machete — João Cura Mariano — Joaquim de Sousa 
Ribeiro.
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 Acórdão n.º 45/2014

Processo n.º 428/13
Acordam na 2.ª Secção do Tribunal Constitucional:

Relatório
A Autoridade Para As Condições do Trabalho aplicou a “Purara-

ção — Ração e Animais, Limitada” uma coima pela contraordenação 
prevista e punida nos termos do n.º 1, b), do artigo 25.º, em conjugação 
com o artigo 14.º, n.º 4, a), da Lei n.º 27/2010, de 30 de agosto.

A arguida impugnou esta decisão, tendo o Tribunal do Trabalho de 
Leiria absolvido a arguida, com fundamento na recusa de aplicação da 
norma constante do artigo 13.º, n.º 1 e 2, da Lei n.º 27/2010, de 30 de 
agosto, por inconstitucionalidade.

O Ministério Público recorreu desta decisão, ao abrigo da alínea a), 
do n.º 1, do artigo 70.º, da LTC, pedindo a fiscalização de constitucio-
nalidade da norma cuja aplicação se recusou.

Apresentou alegações que concluiu do seguinte modo:
“…40.º Por todo o exposto ao longo das presentes alegações, julga-

-se, ao invés do decidido na sentença recorrida, não haver motivos para 
considerar inconstitucional o disposto no artigo 13.º, n.os 1 e 2 da Lei 
n.º 27/2010, de 30 de agosto.

41.º No caso dos autos, o motorista da arguida, empresa transportadora 
“Puraração — Ração e Animais, L.da”, não era portador das folhas de 
registo de tacógrafo analógico, referentes aos últimos 28 dias do traba-
lho por si executado, pelo que foi levantado o correspondente auto de 
contraordenação, por parte da autoridade administrativa — ACT.

Em consequência, foi aplicada à arguida uma coima de € 2.100, dada 
a sua conduta negligente:

“A Arguida infringiu, pois, o n.º 7 do artigo 15.º do Regulamento 
(CEE) n.º 3821/85, de 20/12, do Conselho, com a redação que lhe foi 
introduzida pelo Regulamento CE n.º 561 de 15 de março de 2006, co-
metendo a contraordenação muito grave prevista e punível nos termos 

do n.º 1 alínea b), do artigo 25.º em conjugação com o artigo 14.º n.º 4 
alínea a) da Lei n.º 27/2010 de 30/08 e que corresponde a coima de 20 UC 
a 300 UC ou seja € 2 040,00 a € 30 600,00 em caso de negligência e de 
45 UC a 600 UC, ou seja € 4 590,00 a € 61 200,00, em caso de dolo.

Da factualidade dos autos não existem factos que permitam con-
cluir que a Arguida tenha agido com dolo, mas subsiste a negligência, 
porquanto tinha a obrigação de assegurar que os seus trabalhadores 
cumprissem as regras existentes sobre circulação rodoviária, entre as 
quais se inserem as disposições acima citadas.

Diga -se, ainda, que a negligência é sempre punível nas contraorde-
nações laborais, segundo o disposto no Artigo 550.º da Lei n.º 7/2009 
de 12/02.”

42.º Impugnada judicialmente a coima aplicada, foi, por sentença de 1 
de abril de 2013, do Tribunal de Trabalho de Leiria, recusada a aplicação 
da norma constante do artigo 13.º n.os 1 e 2 da Lei n.º 27/2010, de 30 de 
agosto, por materialmente inconstitucional, designadamente por:

“Ora, no caso sub judice, dos factos descritos na decisão administra-
tiva não resulta a imputação subjetiva da infração à arguida, o que teria 
de ser baseado em factos concretos e precisos e não, como daquela se 
infere, em conclusões, juízos de valor e remissão para matéria de direito 
valendo -se da presunção da culpa permitida pela lei.

Mais, não resultando dos autos de contraordenação que tenha sido 
feita prova da culpa da entidade empregadora e estando nós no regime 
contraordenacional ao qual é aplicável subsidiariamente o regime penal, 
não prescindindo ambos da existência de culpa em concreto (não ob-
jetivada nem presumida) para uma eventual condenação tem a arguida 
que ser absolvida da prática da infração que lhe foi imputada por falta 
de prova do elemento subjetivo da infração e pelo juízo de inconstitu-
cionalidade que defendemos quanto ao artigo 13.º n.os 1 e 2 do referido 
diploma por violação do princípio da culpa.”

43.º Estamos, porém, nos presentes autos, no âmbito do chamado 
Direito da Mera Ordenação Social, ou do Direito das Contraordena-
ções, concebido como um instrumento de intervenção administrativa 
de natureza sancionatória, no sentido de garantir maior eficácia à ação 
administrativa.

O Direito das Contraordenações surge como um novo ramo de direito 
sancionatório, autónomo do Direito Penal, mas que com ele mantém 
profundas ligações.

Assim, o Decreto -Lei n.º 433/82, de 27/10 (RGCO), que define o 
regime geral do Direito de Mera Ordenação Social, no seu artigo 32.º, 
define o Direito Penal como direito subsidiário e, por força do seu ar-
tigo 41.º, no que ao regime processual se refere, determina que o Código 
de Processo Penal seja tido como direito subsidiário.

No entanto, a aplicação do processo criminal, enquanto direito sub-
sidiário, tem como limite a salvaguarda do próprio regime do processo 
de contraordenação, como resulta da 1.ª parte do n.º 1 do artigo 41.º 
do RGCO.

Pelo que, não obstante a aproximação existente, não se pode confundir 
o processo criminal com o procedimento contraordenacional, até pela 
natureza distinta de cada um desses ordenamentos e das respetivas san-
ções, que constituem medidas sancionatórias de caráter não penal.

Por outro lado, a autonomia do tipo de sanção, previsto para as contraor-
denações, repercute -se a nível adjetivo, não se justificando que sejam 
inteiramente aplicáveis, ao processo contraordenacional, os princípios 
que orientam o direito processual penal.

A diferente natureza dos processos impõe, ainda, que a invocação das 
garantias de processo criminal, em sede de procedimento contraordena-
cional, deva ser rodeada de especiais cautelas.

44.º Ora, a arguida foi devidamente ouvida durante o processo con-
traordenacional e esteve em condições de se defender como entendeu, 
tendo mesmo impugnado, judicialmente, a coima que, no respetivo 
âmbito, lhe foi aplicada.

45.º A aplicação de uma coima à arguida resulta, assim, do enten-
dimento, aliás justificado, por parte da autoridade administrativa, de 
que:

a) o motorista infrator atuava, no dia da prática dos factos, no inte-
resse, e sob a autoridade e direção da arguida, uma vez que cabia a esta 
distribuir -lhe o serviço;

b) não se fazia, de facto, acompanhar dos discos de tacógrafo respei-
tantes aos últimos 28 dias de trabalho, que executara;

c) a arguida tinha o dever de organizar o trabalho dos seus motoristas 
no respeito das disposições legais em vigor, fornecendo -lhes, para o 
efeito, todas as instruções necessárias e mantendo controlos regulares 
adequados;

d) devia, por outro lado, assegurar que os seus motoristas zelassem 
pelo bom funcionamento e pela correta utilização dos tacógrafos;

e) ao não evitar a prática da infração, a arguida agiu, assim, com 
negligência, sempre punível no âmbito das infrações laborais;
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f) a não imputação da responsabilidade contraordenacional à arguida, 
acabaria por levar à sua impunidade e desresponsabilização social, tanto 
mais indesejável, quanto é ela que beneficiaria, em primeiro lugar, do 
cometimento da infração.

46.º Por outro lado, a coima aplicada não se revelou inadequada, 
desproporcionada ou arbitrária, atendendo aos valores mínimo e máximo 
aplicáveis e ao facto de se tratar de uma contraordenação muito grave.

47.º Não se poderá, pois, dizer, como o faz, temerariamente, a sen-
tença recorrida, que a autoridade administrativa — ACT — considerou, 
sem mais, a arguida responsável pela contraordenação, “não exigindo 
qualquer comportamento ilícito ou culposo por parte daquela em ter-
mos de lhe ser possível assacar -lhe a responsabilidade pela prática da 
contraordenação”.

Bem pelo contrário, como se viu, a autoridade administrativa procurou 
definir, com precisão, as razões que a levaram a considerar a conduta 
da arguida, no mínimo, como negligente. E fê -lo com recurso a argu-
mentação diversa e adequada.

48.º É indubitável, ainda, ter sido intenção do Regulamento (CE) 
561/2006 (cf. supra n.º 12 das presentes alegações),“prever como prin-
cípio/regra a responsabilidade objetiva dos empregadores transporta-
dores pelas infrações cometidas pelos respetivos trabalhadores; não 
obstante, aí se admitiu também que os Estados -Membros, no âmbito 
do poder/dever de regulamentação do quadro sancionatório, viessem 
a prever formas atenuadas dessa responsabilidade objetiva, mormente:
(a) enquadrando -a no âmbito de uma verdadeira responsabilidade sub-
jetiva, ao fazer depender a sua responsabilidade da violação, por si 
cometida, dos deveres previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 10.º do Regu-
lamento; (b) ou, consagrando embora a responsabilidade da empresa 
transportadora com base numa presunção de culpa, permitir que esta 
alegue e prove não ter sido responsável pelo seu cometimento.”

49.º Por outro lado, também se pode dar como adquirido, o facto 
de a Lei n.º 27/2010, de 30 de agosto, ter vindo (cf. supra n.º 13.º das 
presentes alegações), “estabelecer o regime sancionatório aplicável à 
violação das normas respeitantes aos tempos de condução, pausas e 
tempos de repouso e ao controlo de utilização de tacógrafos, na ativi-
dade de transporte rodoviário, assim criando o quadro sancionatório e 
dando, por consequência, execução aos arts. 10.º, n.º 3 e 19.º do Regu-
lamento 561/2006 (e revogando o Decreto -Lei n.º 272/89, de 19.08), 
diploma esse que entrou e vigor aos 05.09.2010 e que é o aplicável ao 
caso em apreço.

Ora, o artigo 13.º da citada lei veio dispor que:
1 — A empresa é responsável por qualquer infração cometida pelo 

condutor, ainda que fora do território nacional.
2 — A responsabilidade da empresa é excluída se esta demonstrar que 

organizou o trabalho de modo a que o condutor possa cumprir o disposto 
no Regulamento (CEE) n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de dezembro, 
e no capítulo II do Regulamento (CE) n.º 561/2006, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de março.

3 — O condutor é responsável pela infração na situação a que se 
refere o número anterior ou quando esteja em causa a violação do 
disposto no artigo 22.º

4 — [...]
Ou seja, a Lei n.º 27/2010 veio consagrar uma das soluções previstas 

pelo artigo 10.º, n.º 3, do Regulamento, qual seja uma forma mitigada da 
responsabilidade objetiva ou presumida, pois que, consagrando embora 
a responsabilidade da empresa transportadora com base numa presunção 
de culpa, veio, contudo, permitir que esta alegue e prove não ter sido 
responsável pelo seu cometimento, para o que deverá demonstrar que 
organizou o trabalho de modo a que seja possível o cumprimento das 
imposições legais.”

50.º Não se crê, pois, que se possa considerar tal “forma mitigada 
da responsabilidade objetiva ou presumida”, relativamente à empresa 
transportadora, como inconstitucional, tal como decidido pela sentença 
recorrida, dado que a presunção de culpa pode ser ilidida pela mesma 
transportadora, comprovando, no caso concreto, que a responsabilidade 
da infração lhe não pode ser atribuída.

Esta, a melhor solução para os fins pretendidos com o estabelecimento 
de tal presunção, desde logo, decorrentes das razões que levaram à pu-
blicação do Regulamento (CE) 561/2006, de 15 de março: melhorar as 
condições de trabalho dos motoristas e reforçar a segurança rodoviária.

51.º A jurisprudência deste Tribunal Constitucional vai em idêntico 
sentido, como decorre, por exemplo, da leitura do Acórdão 448/87, de 18 
de novembro, relativo à responsabilidade dos diretores de periódicos re-
lativamente a crimes de liberdade de imprensa por escritos não assinados.

Ora, também no caso dos presentes autos, estamos perante uma situ-
ação de presunção em que, podendo não ser possível imputar a respon-
sabilidade a determinado agente, a mesma acaba por impender sobre 
agente diverso, neste caso, a empresa de transportes, ora arguida.

Por outro lado, está subjacente, a esta presunção, uma finalidade político-
-contra -ordenacional clara: impedir que se criem situações de impunidade 

no seio de uma atividade tão importante e essencial como é o transporte 
rodoviário de mercadorias, prevenindo acidentes e protegendo a saúde 
dos motoristas ao serviço das empresas, que a tal transporte se dedicam.

Acresce que, também no caso dos autos, se está perante uma situação 
em que houve menor diligência por parte da arguida, no controlo da 
atividade dos seus motoristas. Daí ser punida a sua negligência.

Por outras palavras, essa imputação de responsabilidade, perante uma 
conduta que poderia ter sido bastante mais diligente, não poderá ter -se 
por inadequada, nem desproporcionada ou excessiva.

Por último, trata -se, também, de uma presunção de um puro facto, 
que a empresa transportadora poderá ilidir.

Ora, tal presunção não se poderá ter por arbitrária, uma vez que 
impende, sobre a empresa transportadora, um especial dever objetivo 
de cuidado: o dever não só de distribuir o trabalho aos seus motoristas, 
como também o de orientar e controlar a respetiva atividade, atividade, 
essa, que integra potenciais riscos para terceiros.

Não se revela, por isso, excessivo, que a lei ponha, a cargo da empresa 
transportadora, o risco de uma sua eventual conduta imprudente ou 
imprevidente nesta matéria.

52.º Tomando, como referência, o Acórdão 135/92, de 2 de abril, 
também sobre abuso de liberdade de imprensa, no caso dos autos não 
estamos no âmbito do regime penal, mas contraordenacional, necessa-
riamente menos exigente.

Depois, não se dispensa totalmente a exigência de culpa da empresa 
transportadora, uma vez que se pune a sua negligência.

A punição radica, por outro lado, em razões materialmente fundadas.
Por último, designadamente na fase de impugnação judicial, a empresa 

transportadora teve ampla oportunidade de se defender como entendeu, 
como se disse já, e, nessa medida, de contestar os fundamentos da coima 
que lhe havia sido aplicada pela autoridade administrativa.

53.º Como referido no Acórdão 276/2004, de 20 de abril, “a existên-
cia de presunções, mesmo em direito penal, não é constitucionalmente 
inadmissível, desde que ilidíveis”, o que é, como se viu, o caso dos autos.

54.º No seguimento do Acórdão 23/2010, de 13 de janeiro, nos pre-
sentes autos, também a imputação da infração, à empresa transportadora 
arguida, não tem origem numa responsabilidade inteiramente objetiva.

Resulta, antes, de uma responsabilidade por atuação, em nome da 
empresa transportadora, de um seu motorista, ou seja, assenta na culpa 
in elegendo ou in vigilando da empresa.

55.º Acresce, que a solução proposta se mostra inteiramente conci-
liável com o disposto no novo Código do Trabalho, aprovado pela em 
que designadamente se determina:

Artigo 550.º
Punibilidade da negligência

A negligência nas contraordenações laborais é sempre punível

Artigo 551.º
Sujeito responsável por contraordenação laboral

1 — O empregador é o responsável pelas contraordenações labo-
rais, ainda que praticadas pelos seus trabalhadores no exercício das 
respetivas funções, sem prejuízo da responsabilidade cometida por lei 
a outros sujeitos.

2 — Quando um tipo contraordenacional tiver por agente o emprega-
dor abrange também a pessoa coletiva, a associação sem personalidade 
jurídica ou a comissão especial.

3 — Se o infrator for pessoa coletiva ou equiparada, respondem 
pelo pagamento da coima, solidariamente com aquela, os respetivos 
administradores, gerentes ou diretores.

4 — O contratante é responsável solidariamente pelo pagamento da 
coima aplicada ao subcontratante que execute todo ou parte do contrato 
nas instalações daquele ou sob responsabilidade do mesmo, pela violação 
de disposições a que corresponda uma infração muito grave, salvo se 
demonstrar que agiu com a diligência devida.

56.º Entende -se, por isso, que este Tribunal Constitucional deverá 
conceder provimento ao presente recurso de constitucionalidade, não 
considerando inconstitucional o disposto no artigo 13.º, n.os 1 e 2 da Lei 
n.º 27/2010, de 30 de agosto.

E determinando, nessa medida, a revogação da sentença recorrida, do 
Tribunal do Trabalho de Leiria, de 1 de abril de 2013.”

Fundamentação
A Lei n.º 27/2010, de 30 de agosto, veio estabelecer o regime sanciona-

tório aplicável à violação das normas respeitantes aos tempos de condução, 
pausas e tempos de repouso, e ao controlo da utilização de tacógrafos, na 
atividade de transporte rodoviário, transpondo a Diretiva n.º 2006/22/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, alterada 
pela Diretiva n.º 2009/5/CE da Comissão, de 30 de janeiro de 2009.
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A regulamentação internacional nesta matéria teve como objetivos 
harmonizar as condições de concorrência entre empresas de transporte 
rodoviário e melhorar as condições de trabalho e a segurança rodoviá-
ria. Na verdade, tais regras visam melhorar as condições de trabalho 
dos condutores, atuando sobre os tempos de condução, as pausas e os 
repousos, promovendo, assim, o descanso dos condutores e, simulta-
neamente, diminuindo os riscos de sinistralidade rodoviária. Por outro 
lado, harmonizam as condições de concorrência entre as empresas, 
porque todas devem incorporar os encargos das condições de trabalho 
e da segurança rodoviária nos custos da respetiva atividade.

Estes objetivos são prosseguidos através da fixação de limites má-
ximos aos tempos de condução, de durações mínimas de pausas e pe-
ríodos de repouso, de proibição de certas modalidades de pagamento 
do trabalho suscetíveis de agravar o risco de fadiga e de acidente, bem 
como na imposição de controlos e sanções por infração àquelas regras, 
a cargo das autoridades públicas.

Anteriormente, esta matéria encontrava -se regulada no Decreto -Lei 
n.º 272/89, de 19 de agosto, o qual, preenchendo um vazio legislativo, 
visou dar cumprimento ao Acordo Europeu Relativo ao Trabalho das 
Tripulações dos Veículos Que Efetuem Transportes Internacionais Rodo-
viários (AETR), aprovado para ratificação pelo Decreto n.º 324/73, de 30 
de junho, e aos Regulamentos (CEE) n.º 3820/85 e n.º 3821/85, ambos 
de 20 de dezembro de 1985. Neste diploma não existia um preceito que 
expressamente imputasse as infrações ao empregador ou ao trabalhador 
em matéria de tempos de condução e repouso, pelo que a jurisprudência 
e a doutrina pronunciavam -se pela responsabilização de quem tivesse 
o domínio do facto (vide João Soares Ribeiro, em “Responsabilidade 
contraordenacional dos trabalhadores por conta de outrem”, em Questões 
laborais, Ano I (1994), n.º 1, pág. 41 -42).

A Lei n.º 116/99, de 4 de agosto, veio alterar esta situação, ao aprovar 
um novo regime geral das contraordenações laborais, em cujo artigo 4.º 
consagrava genericamente a responsabilidade da entidade patronal pelas 
infrações laborais. A jurisprudência dividiu -se entre a que considerava 
que o empregador, por via de uma responsabilidade presumida, seria o 
responsável pela contraordenação e a que entendia que, detendo o moto-
rista o controle do veículo e estando ele também obrigado à observância 
das normas existentes nessa matéria, a responsabilidade do empregador 
dependia da prova da verificação da materialidade da infração e da culpa 
do mesmo na sua ocorrência.

Com a aprovação do Código de Trabalho de 2003, a consequente 
revogação da citada Lei n.º 116/99, e perante a inexistência de norma 
idêntica ao mencionado artigo 4.º, passou a entender -se ser necessária 
a demonstração da imputabilidade ao empregador da autoria material 
da contraordenação.

Em 11 de abril de 2007 entrou em vigor o Regulamento (CE) 
n.º 561/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, que, para além 
do mais, estabeleceu no 1.º parágrafo, do n.º 3, do artigo 10.º que as 
empresas de transportes são responsáveis por qualquer infração cometida 
pelos condutores da empresa, ainda que essa infração tenha sido cometida 
no território de outro Estado -Membro ou de país terceiro.

A jurisprudência voltou a dividir -se quanto à necessidade de concreti-
zação por normas internas daquela disposição regulamentar e consequen-
temente quanto à imputação legal ao empregador da responsabilidade 
pelas infrações cometidas em matéria de tempos de condução e repouso 
dos condutores de transporte rodoviário (vide uma resenha dessa juris-
prudência, feita por João Soares Ribeiro, em “Tempos de condução, de 
repouso, e pausas no transporte rodoviário”, na Revista do Ministério 
Público, Ano 31, n.º 124, pág. 157 -158).

Entretanto viria a ser aprovado o Decreto -Lei n.º 237/2007, de 19 de 
junho, que, apesar de pretender regular alguns aspetos do tempo de tra-
balho dos trabalhadores móveis e prevendo no seu artigo 10.º, n.º 2, que 
o empregador é responsável pelas infrações ao disposto nesse diploma, 
no artigo 8.º, n.º 4, excecionou a sua aplicação aos condutores que estão 
obrigados ao uso de tacógrafo, quanto a algumas infrações, nomeada-
mente as que respeitavam aos intervalos de descanso e seu registo.

O Código do Trabalho aprovado em 2009 veio, no entanto, dispor de 
forma genérica no artigo 551.º, n.º 1, que o empregador é o responsável 
pelas contraordenações laborais, ainda que praticadas pelos seus traba-
lhadores no exercício das suas funções, sem prejuízo da responsabilidade 
cometida por lei a outros sujeitos.

É esta também a orientação do artigo 13.º, da Lei n.º 27/2010, de 30 
de agosto, aqui em apreciação, onde se lê:

“1 — A empresa é responsável por qualquer infração cometida pelo 
condutor, ainda que fora do território nacional.

2 — A responsabilidade da empresa é excluída se esta demonstrar que 
organizou o trabalho de modo a que o condutor possa cumprir o disposto 
no Regulamento (CEE) n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de dezembro, 
e no capítulo II do Regulamento (CE) n.º 561/2006, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de março.

3 — O condutor é responsável pela infração na situação a que se 
refere o número anterior ou quando esteja em causa a violação do 
disposto no artigo 22.º

4 — A responsabilidade de outros intervenientes na atividade de 
transporte, nomeadamente expedidores, transitários ou operadores tu-
rísticos, pela prática da infração é punida a título de comparticipação, 
nos termos do regime geral das contraordenações.”

Neste preceito consagra -se uma presunção iuris tantum de imputação 
da violação de um dever de comportamento à entidade patronal dos 
condutores de transporte rodoviário.

Entende -se que, se um condutor não observar algum dos deveres 
estabelecidos na presente lei, sendo essa inobservância tipificada como 
contraordenação, há uma presunção que a respetiva infração se deve à 
circunstância da entidade patronal não ter adotado as medidas necessárias 
que impedissem a ocorrência do evento contraordenacional. O estabeleci-
mento dessa presunção dispensa a alegação e prova dos factos materiais 
donde se pudesse extrair a responsabilidade do empregador pelos atos 
do condutor que é seu trabalhador, mas não deixa de permitir que aquele 
possa demonstrar que organizou o serviço de transporte rodoviário de 
modo a que o condutor ao seu serviço pudesse ter cumprido a norma 
que inobservou, excluindo assim a sua responsabilidade.

Ora, conforme já tem referido este Tribunal, no âmbito das contraor-
denações, a imputação de um facto a um agente tem por referente legal 
e dogmático um conceito extensivo de autoria de matriz causal, conceito 
este segundo o qual é considerado autor de uma contraordenação todo o 
agente que tiver contribuído causal ou cocausalmente para a realização 
do tipo, ou seja, que haja dado origem a uma causa para a sua realiza-
ção ou que haja promovido, com a sua ação ou omissão, o facto ilícito, 
podendo isso ocorrer de qualquer forma (cf. Frederico Lacerda da Costa 
Pinto, em “O ilícito de mera ordenação social”, na Revista Portuguesa 
de Ciência Criminal, Ano 7, Fasc. 1, pág. 25 -26).

O relevo da opção legal por um conceito extensivo de autor no âm-
bito da responsabilidade contraordenacional, por oposição ao conceito 
restritivo de autoria que vigora, em regra, no domínio do direito penal, 
é especialmente percetível nas hipóteses em que, como na presente 
situação, os factos cometidos envolvem a estrutura orgânica e funcional 
de uma empresa.

Esta construção é uma decorrência lógica da existência no direito de 
mera ordenação social de normas de dever, cujo incumprimento é san-
cionado com coimas. Se o sistema impõe deveres a um leque alargado 
de destinatários é porque lhes reconhece capacidade para os cumprir 
e também para os violar. Daí que, apurando -se a violação do dever 
legalmente estabelecido os destinatários do mesmo serão responsáveis 
por essa violação. “O critério de delimitação da autoria neste tipos de 
ilícito não é o do domínio do facto, mas sim o da titularidade do dever” 
(Frederico Lacerda da Costa Pinto na ob. cit., pág.48).

É nesta lógica que, em casos como este, a regra de imputação colo-
cada pelo conceito extensivo de autor conduzirá à responsabilização 
da entidade dirigente titular do dever de garante sempre que se tenha 
verificado o resultado (a inobservância do dever) que ela se encontrava 
legalmente incumbida de evitar.

Impendendo sobre a entidade patronal, o dever legal de garantir o 
cumprimento das regras respeitantes aos tempos de condução, pausas e 
tempos de repouso e ao controlo da utilização de tacógrafos, na atividade 
de transporte rodoviário, ela é contraordenacionalmente responsabi-
lizável, nos termos previstos no diploma em análise, não apenas nas 
hipóteses em que, por ação sua, tiver originado diretamente o resultado 
antijurídico, mas ainda no contexto de uma contribuição omissiva, causal 
ou cocausalmente promotora do resultado típico presumida, quando a 
infração é cometida pelo condutor que se encontra ao seu serviço.

Competindo -lhe enquanto entidade patronal organizar o transporte 
rodoviário de modo a que o condutor ao seu serviço cumpra as normas 
que regulamentam essa atividade, designadamente as regras laborais, 
não se revela arbitrária, nem injustificada, a presunção de que a inobser-
vância dessas regras por parte do condutor tem a sua causa na deficiente 
organização daquela atividade, estando nós perante o funcionamento de 
uma mera presunção relativa a factos.

Se uma construção deste tipo pode ser problemática no domínio do 
direito penal, já em sede de direito de mera ordenação social em que 
apenas está em jogo a aplicação de coimas, não suscita qualquer reserva, 
tanto mais que, neste caso, se permite que a entidade patronal afaste a 
sua responsabilidade contraordenacional, demonstrando que organizou 
o serviço de transporte rodoviário de modo a que o seu condutor pudesse 
ter cumprido a norma que inobservou, ilidindo assim aquela presunção.

Como se escreveu no Acórdão 336/2008, desta 2.ª Secção do Tribunal 
Constitucional:

“…existem, desde sempre, razões de ordem substancial que impõem 
a distinção entre crimes e contraordenações, entre as quais avulta a natu-
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reza do ilícito e da sanção (vide Figueiredo Dias, em “Temas Básicos da 
Doutrina Penal”, pág. 144 -152, da ed. de 2001, da Coimbra Editora).

A diferente natureza do ilícito condiciona, desde logo, a eventual 
incidência dos princípios da culpa, da proporcionalidade e da socia-
bilidade.

É que “no caso dos crimes estamos perante condutas cujos elementos 
constitutivos, no seu conjunto, suportam imediatamente uma valora-
ção — social, moral, cultural — na qual se contém já a valoração da 
ilicitude. No caso das contraordenações, pelo contrário, não se verifica 
uma correspondência imediata da conduta a uma valoração mais ampla 
daquele tipo; pelo que, se, não obstante ser assim, se verifica que o di-
reito valora algumas destas condutas como ilícitas, tal só pode acontecer 
porque o substrato da valoração jurídica não é aqui constituído apenas 
pela conduta como tal, antes por esta acrescida de um elemento novo: 
a proibição legal.” (Figueiredo Dias, na ob. cit., pág. 146).

Não se trata aqui “de uma culpa, como a jurídico -penal, baseada 
numa censura ética, dirigida à pessoa do agente e à sua atitude interna, 
mas apenas de uma imputação do facto à responsabilidade social do 
seu autor; dito de outra forma, da adscrição social de uma responsabi-
lidade que se reconhece exercer ainda uma função positiva e adjuvante 
das finalidades admonitórias da coima” (Figueiredo Dias em “O mo-
vimento da descriminalização e o ilícito de mera ordenação social”, 
in “Jornadas de Direito Criminal: O Novo Código Penal Português e 
Legislação Complementar”, I, pág. 331, da ed. de 1983, do Centro de 
Estudos Judiciários).

…

Estas diferenças não são nada despiciendas e deverão obstar a qual-
quer tentação de exportação imponderada dos princípios constitucionais 
penais em matéria de penas criminais para a área do ilícito de mera 
ordenação social.”

Daí que a solução contida na norma recusada não possa ser consi-
derada violadora do princípio penal da culpa, nem de qualquer outro 
parâmetro constitucional, devendo ser julgado procedente o recurso 
interposto pelo Ministério Público.

Decisão
Nestes termos, decide -se:
a) Não julgar inconstitucional a norma constante do artigo 13.º, n.º 1 

e 2, da Lei n.º 27/2010, de 30 de agosto.
e, em consequência,
b) julgar procedente o recurso interposto pelo Ministério Público;
c) e determinar a reforma da decisão recorrida em consonância com 

o precedente juízo de constitucionalidade.
Sem custas.
Lisboa, 9 de janeiro de 2014. — João Cura Mariano — Pedro Ma-

chete — Ana Guerra Martins — Fernando Vaz Ventura — Joaquim de 
Sousa Ribeiro.

207586212 

 Acórdão n.º 46/2014

Processo n.º 564/13

Acordam na 2.ª Secção do Tribunal Constitucional:

I. Relatório
1 — Helena Maria Ramos da Silva Capelo instaurou no Tribunal do 

Trabalho de Almada ação com processo comum, emergente de contrato 
de trabalho, contra Imperavis — Investimentos Imobiliários, S. A., pe-
dindo que, em virtude da declaração de ilicitude do despedimento de que 
foi alvo, seja a Ré condenada a pagar -lhe a quantia de €164.883,76, acres-
cida das prestações vincendas, bem como a reintegrá -la ao seu serviço.

Antes da marcação da audiência de julgamento, foi junta aos autos 
cópia certificada da sentença proferida pelo 3.º Juízo do Tribunal de 
Comercio de Lisboa, transitada em julgado, na qual foi declarada a 
insolvência da Ré.

Nessa sequência, foi proferido despacho, em que se declarou extinta 
a instância, por inutilidade superveniente da lide.

Inconformada, a A. recorreu para a Relação de Lisboa que, por acór-
dão proferido em 21 de março de 2012, negou provimento ao recurso e 
manteve a decisão recorrida.

Veio, então, a A. interpor recurso de revista excecional, ao abrigo do 
artigo 721.ºA, n.º 1, al. c), do Código de Processo Civil (doravante CPC), 
o qual, admitido pela formação prevista no n.º 3 do mesmo preceito, foi 
julgado por acórdão proferido em 8 de maio de 2013 pelo Plenário das 
Secções Cíveis e Social do Supremo Tribunal de Justiça. Decidiu -se, 

então, negar a revista e confirmar o acórdão recorrido, uniformizando 
a jurisprudência nestes termos:

«Transitada em julgado a sentença que declara a insolvência, fica 
impossibilitada de alcançar o seu efeito útil normal a acção declarativa 
proposta pelo credor contra o devedor, destinada a obter o reconheci-
mento do crédito peticionado, pelo que cumpre decretar a extinção da 
instância, por inutilidade superveniente da lide, nos termos da alínea e) 
do artigo 287.º do C.P.C..»

2 — Irresignada, a A. interpôs recurso desse acórdão uniformizador 
para o Tribunal Constitucional, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 70.º da Lei n.º 28/82, de 15 de novembro (doravante LTC), através 
de requerimento onde se enuncia o seguinte:

«1 — Antes de mais, as questões da inconstitucionalidade do ar-
tigo 287.º, alínea e), do CPC, na interpretação e sentido que lhe são 
dados pelo douto acórdão do STJ, foi suscitada pela Recorrente no 
decurso do recurso para o STJ, na resposta ao parecer do M.º Público, 
sendo que o presente recurso tem por objeto a inconstitucionalidade 
do artigo 287.º, alínea e), do CPC, no sentido e na interpretação que 
o douto acórdão do Supremo Tribunal de Justiça lhe confere, ao 
decidir que: transitada em julgado a sentença que declara a insolvên-
cia fica impossibilitada de alcançar o seu efeito útil normal a ação 
declarativa proposta pelo credor contra o devedor, designadamente 
a ação (emergente do contrato individual de trabalho, proposta em 
tribunal do trabalho, que é o caso “sub judice”) destinada a obter o 
reconhecimento do crédito peticionado, pelo que cumpre decretar a 
extinção da instância por inutilidade superveniente da lide nos termos 
do referido preceito legal, acórdão este, proferido em 8/5/2013, com 
12 votos de vencido e notificado em 13/5/2013.

2 — Na verdade, desde logo, no processo de insolvência surgem 
outros interessados oponentes ao crédito da Recorrente que desequi-
libram o litígio laboral contra esta, criando desigualdades e injustiças 
que não ocorrem no tribunal do trabalho, onde, como contraparte, só 
existe a entidade empregadora, sendo que, declarar -se a inutilidade 
superveniente da presente lide e remeter -se o julgamento da questão 
“sub judice” para o T. Comércio, interpretando -se “in casu”, neste 
sentido, o artigo 287.º, e), do CPC, viola -se o princípio da igualdade 
previsto no artigo 13.º da CRP.

3 — É, aliás, este, o sentido do acórdão que serviu de fundamento ao 
recurso de revista excecional para o STJ, com o qual não pode a, ora, 
Recorrente deixar de estar de acordo, não só por razões de interesse 
particular, mas também por razões de ordem objetiva, quer éticas, quer 
jurídicas, sendo que estas servirão de fundamento ao acórdão final a 
proferir com toda a independência por este Venerando Tribunal.

3 — Por outro lado, inexiste “in casu” inutilidade superveniente 
da lide, pelo que o douto acórdão, na interpretação que faz da al. e), 
do artigo 287.º, do CPC, veda à Recorrente o acesso ao direito e aos 
tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente prote-
gidos, bem como contraria o direito da Recorrente a procedimento 
judicial célere e com prioridade, por forma a obter a tutela efetiva e 
em tempo útil contra a ameaça e violação do seu direito, pelo que o 
artigo 287.º, alínea e), do CPC, na interpretação que lhe é dada pelo 
douto acórdão do STJ, viola o artigo 20.º, n.os 1 e 5, da CRP, determi-
nando tal interpretação, a sua inconstitucionalidade.»

3 — O recurso foi admitido pelo Tribunal a quo.
4 — Neste Tribunal, ordenado o prosseguimento do processo para 

alegações, apenas a recorrente as veio apresentar, extraindo dessa peça 
as seguintes conclusões:

«1.ª O douto acórdão do STJ, ora, recorrido uniformizou jurisprudên-
cia no sentido de que: “transitada em julgado a sentença que declara a 
insolvência, fica impossibilitada de alcançar o seu efeito útil normal, a 
ação declarativa proposta pelo credor contra o devedor, destinada a ob-
ter o reconhecimento do crédito peticionado, pelo que cumpre decretar 
a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide, nos termos 
da alínea e), do Artigo 287.º, do CPC”, com doze votos de vencido.

2.ª O objeto do presente recurso prende -se com a questão da incons-
titucionalidade da alínea e), do Artigo 287.º, do CPC, na interpretação 
e sentido que lhe são dados pelo douto Acórdão Recorrido, na questão 
concreta dos autos.

3.ª No processo de insolvência surgem outros credores que dese-
quilibram o litígio laboral, criando desigualdades e injustiças que 
não ocorrem no tribunal do trabalho, onde só existe uma contraparte, 
sendo que, declarar -se a inutilidade superveniente da presente lide 
remetendo -se o julgamento da questão “sub judice” para o T. Comér-
cio, interpretando -se, neste sentido, o artigo 287.º, e), do CPC, viola 
o princípio da igualdade previsto no artigo 13.º da CRP.

4.ª É este o sentido do acórdão que serviu de fundamento ao re-
curso de revista excecional para o STJ, com o qual não pode a, ora, 
Recorrente deixar de estar de acordo, não só por razões de interesse 
particular, mas também por razões de ordem objetiva, quer éticas, quer 




