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Artigo 6.o
Cobrança coerciva de dívidas

A cobrança coerciva das dívidas ao FRAE será efectuada pelo processo das execuções fiscais, constituindo
título executivo a certidão de dívida, passada pelos respectivos serviços, devidamente autenticada com o selo
branco em uso no organismo.
Artigo 7.o
Quadro de pessoal

O FRAE disporá de um quadro de pessoal a aprovar
pelo decreto regulamentar regional a que se refere o
n.o 2 do artigo 3.o
Artigo 8.o
Transição de pessoal

Os funcionários da Secretaria Regional da Economia,
desde que em exercício de funções no FRA a qualquer
título, poderão requerer ao Secretário Regional da Economia a sua passagem para o quadro de pessoal a que
se refere o artigo anterior, no prazo de 60 dias consecutivos a contar da data da entrada em vigor do presente diploma.
Artigo 9.o
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que constitui o elemento que, com maior facilidade,
permite distingui-la de todas as outras existentes no
mercado;
Considerando que na firma de qualquer sociedade
a sigla é o factor que mais vincadamente desperta a
atenção, constituindo até uso corrente nas relações
comerciais substituir-se a denominação de empresas ou
grupos sociais por siglas:
O presente diploma procede à alteração do Decreto
Legislativo Regional n.o 28/2001/M, de 28 de Agosto
(diploma que criou a Madeira Parques Empresariais,
Sociedade Gestora, S. A.), por se ter revelado necessária
a adopção de uma sigla na firma da Madeira Parques
Empresariais, Sociedade Gestora, S. A.
Aproveita-se, ainda, para aperfeiçoar o conceito de
parque empresarial, de modo a permitir a sua flexibilização, face às características dos locais onde se
implantem os parques.
Assim:
A Assembleia Legislativa Regional da Madeira
decreta, nos termos do disposto na alínea a) do n.o 1
do artigo 227.o da Constituição da República Portuguesa
e nas alíneas c) do n.o 1 do artigo 37.o e c) do artigo 40.o
do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.o 13/91, de 5
de Junho, revisto e alterado pelas Leis n.os 130/99, de
21 de Agosto, e 12/2000, de 21 de Junho, o seguinte:

Revogação

São revogados o Decreto Regional n.o 6/78/A, de 30
de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto
Regional n.o 2/79/A, de 26 de Fevereiro, bem como o
Decreto Regulamentar Regional n.o 4/88/A, de 12 de
Janeiro.
Artigo 10.o
Produção de efeitos

O presente decreto legislativo regional produz efeitos
na data de entrada em vigor do diploma referido no
n.o 2 do artigo 3.o
Aprovado pela Assembleia Legislativa Regional
dos Açores, na Horta, em 12 de Junho de
2002.
O Presidente da Assembleia Legislativa Regional,
Fernando Manuel Machado Menezes.
Assinado em Angra do Heroísmo em 25 de
Junho de 2002.
Publique-se.
O Ministro da República para a Região Autónoma
dos Açores, Alberto Manuel de Sequeira Leal Sampaio
da Nóvoa.

Artigo 1.o
O artigo 1.o do Decreto Legislativo Regional
n. 28/2001/M, de 28 de Agosto, passa a ter a seguinte
redacção:
o

«Artigo 1.o
Criação da MPE — Madeira Parques Empresariais,
Sociedade Gestora, S. A.

1 — É criada a MPE — Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S. A., adiante abreviadamente
designada como Madeira Parques Empresariais, para
durar por tempo indeterminado.
2—..........................................
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
Artigo 2.o
O artigo 1.o dos Estatutos da MPE — Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S. A., publicados
no anexo II ao Decreto Legislativo Regional
n.o 28/2001/M, de 28 de Agosto, passa a ter a seguinte
redacção:
«Artigo 1.o
Firma

Assembleia Legislativa Regional

A sociedade adopta a firma MPE — Madeira Parques
Empresariais, Sociedade Gestora, S. A., sendo também
referida nestes Estatutos por Madeira Parques Empresariais.»

Decreto Legislativo Regional n.o 12/2002/M

Artigo 3.o

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

o

Altera o Decreto Legislativo Regional n. 28/2001/M, de 28 de
Agosto (diploma que criou a Madeira Parques Empresariais,
Sociedade Gestora, S. A.)

Considerando a função essencialmente individualizadora da firma para qualquer sociedade, na medida em

As bases IV, V e VI das bases da concessão de serviço
público atribuída à MPE — Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S. A., publicadas no anexo III
ao Decreto Legislativo Regional n.o 28/2001/M, de 28
de Agosto, passam a ter a seguinte redacção:
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«Base IV
Concessionária

É concessionária a MPE — Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S. A., adiante também referida por Madeira Parques Empresariais.
Podem ser estabelecidas no contrato inicial de concessão, nas suas alterações ou nos acordos celebrados
com os accionistas privados regras relativas à manutenção da estabilidade da estrutura accionista da concessionária.
Base V
Conceito de parque empresarial

‘Parque empresarial’, para os efeitos desta concessão,
é uma zona territorialmente delimitada e, em princípio,
vedada, devidamente infra-estruturada, licenciada para
a instalação de determinado tipo de actividades industriais, podendo ainda integrar actividades comerciais e
de serviços.
Base VI
Sociedade gestora

Para os parques empresariais e os parques industriais
identificados no anexo I ao diploma que institui a concessão de serviço público de criação, instalação, gestão,
exploração e promoção dessa actividade na Região
Autónoma da Madeira, a sociedade gestora é a
MPE — Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S. A.»
Artigo 4.o
O presente diploma produz os seus efeitos à data
de 29 de Agosto de 2001.
Aprovado em sessão plenária da Assembleia
Legislativa Regional da Madeira em 6 de
Junho de 2002.
O Presidente da Assembleia Legislativa Regional, José
Miguel Jardim d’Olival Mendonça.
Assinado em 26 de Junho de 2002.
Publique-se.
O Ministro da República para a Região Autónoma
da Madeira, Antero Alves Monteiro Diniz.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Jurisprudência n.o 5/2002
Processo n.o 2979/2001 — 3.a Secção

Acordam no pleno das secções criminais do Supremo
Tribunal de Justiça:
I — Vítor Manuel da Silva Roberto, assistente nos
autos de processo comum colectivo n.o 53/2000, do
3.o Juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Tomar,
interpôs o presente recurso extraordinário para fixação
de jurisprudência, do Acórdão proferido pelo Tribunal
da Relação de Coimbra em 18 de Setembro de 2000,
nos autos de recurso penal n.o 2586/2000 (mantido pelo
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Acórdão de 24 de Janeiro de 2001, que indeferiu requerimento de arguição de nulidade), nos termos do
artigo 437.o, n.os 1 e 2 e seguintes, do CPP, com os
seguintes fundamentos:
«1.o Nos presentes autos discute-se, além do mais,
a questão de saber quais as consequências da circunstância de não se ter procedido à documentação das
declarações orais produzidas em audiência de julgamento perante tribunal colectivo, nomeadamente se tal
irregularidade afecta a validade da audiência e, consequentemente, será de conhecimento oficioso, ou, se
não afecta, caso em que se deverá considerar sanada
se não tiver sido arguida pelo interessado no próprio
acto em que esteve presente.
2.o Tal questão foi suscitada no Acórdão de 18 de
Setembro de 2000 e no mesmo foi decidida no sentido
de que a situação constitui irregularidade prevista no
artigo 123.o, n.o 2, do CPP que afecta a validade do
acto e só pode ser sanada com a realização de novo
julgamento.
3.o Mantendo-se tal posição em Acórdão proferido
em 24 de Janeiro de 2001, após suscitada a nulidade
do anterior, e explicitando-se no sentido de que o conhecimento e reparação da irregularidade poderá ser realizado oficiosamente.
4.o Sucede, porém, que no Acórdão de 3 de Maio
de 2000 (publicado na Colectânea de Jurisprudência do
STJ, ano 2000, t. II, pp. 176 a 180), decidindo a mesma
questão de direito, entendeu o Supremo Tribunal de
Justiça: ‘É assim de concluir que, no caso dos autos,
ao não se efectuar por qualquer forma a documentação
das declarações prestadas oralmente em audiência, inobservou-se a disposição constante do artigo 363.o do CPP,
na interpretação que entendemos dever seguir-se. [. . .]
Estamos assim face a uma irregularidade (artigo 118.o,
n.o 2, do CPP) que deve, porém, considerar-se sanada,
uma vez que não foi arguida em audiência de julgamento, onde o arguido estava presente (artigo 123.o,
n.o 1, do CPP), e que dela não deve conhecer-se oficiosamente, por não importar a afectação do acto da
audiência (n.o 2 do citado artigo 123.o).’
5.o Existe, consequentemente, nos acórdãos referidos,
manifesta oposição de soluções, conduzindo a resultados
diferentes, relativamente à mesma questão de direito,
como corolário de uma diversa interpretação das mesmas normas jurídicas — artigos 123.o e 363.o do Código
de Processo Penal.
6.o Sendo que ambas as soluções encontradas o foram
no domínio da mesma legislação.
7.o E que ambas transitaram em julgado.
8.o Devendo vir a ser fixada jurisprudência no sentido
de que a referida irregularidade decorrente da falta de
documentação da prova produzida oralmente em
audiência de julgamento perante tribunal colectivo, não
afecta o valor do acto da audiência, pelo que não poderá
ser oficiosamente conhecida, devendo considerar-se
sanada caso não tenha sido arguida pelo interessado
no próprio acto, ou, se não tiver assistido ao mesmo,
nos três dias seguintes a contar daquele em que tiver
sido notificado para qualquer termo do processo ou
intervindo em algum acto nele praticado.»
Subidos os autos a este Supremo Tribunal, deles teve
vista o Ministério Público, pronunciando-se no sentido
de dever ser julgada como existente a oposição de julgados, determinando-se o prosseguimento do recurso,
por não ocorrer nenhum motivo de inadmissibilidade.

