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editorial p. 471

Doutrina

Luis ManueL TeLes de Menezes LeiTão

a transposição da directiva (ue) 2019/790 do Parlamento europeu e
do conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e
direitos conexos no mercado único digital p. 473

o presente artigo procede à análise crítica das soluções apresentadas na Proposta de
Lei 114/xiv/3.ª para a transposição da directiva (ue) 2019/790 relativa aos direitos de
autor e direitos conexos no mercado único digital.

david FaLcão

análise à nova Lei das Garantias — dL 84/2021, de 18 de outubro
p. 493

o dL 84/2021, de 18 de outubro resultou da transposição das diretivas (ue) 2019/771
e (ue) 2019/770 estabelecendo o reforço direitos dos consumidores na compra e venda de
bens de consumo (onde se incluem os bens com elementos digitais), por um lado e, por
outro, consagra o regime de proteção dos consumidores nos contratos de fornecimento de
conteúdos ou serviços. cabe, ao longo do presente artigo proceder a uma análise à nova Lei
das Garantias, procedendo a uma comparação com o regime anterior, sempre que pertinente.

Fernando siLva Pereira

cessão do crédito exequendo na pendência da ação executiva p. 543
discute-se no presente artigo a questão de saber se, ocorrendo cessão do crédito exequendo
na pendência da ação executiva, e sendo conhecido na ação o facto da cessão, o cedente
pode continuar na ação como substituto processual do cessionário, ao abrigo de uma legiti-
midade extraordinária, nos termos da norma do art. 263.º, n.º 1 cPc, ou se, pelo contrário,
esta norma não tem aplicação na ação executiva, devendo o exequente-cedente ser conside-
rado parte ilegítima na ação, a partir do momento em que, no processo, foi adquirido o
conhecimento daquele facto. neste último caso, isto é, no caso de se considerar que a
norma do art. 263.º, n.º 1 cPc não se aplica à ação executiva, abre-se ainda a questão de
saber se o juiz deve absolver o executado da instância executiva, ou se, pelo contrário, o
mesmo deve suspender a instância, concedendo prazo para ser requerida a habilitação do
cessionário, sob pena daquela absolvição.



FiLiPe de vasconceLos Fernandes

o Princípio da não-retroatividade no direito Fiscal constitucional
Português p. 579

o presente artigo abordará, numa perspetiva simultaneamente fiscal e constitucional, os
principais contornos do princípio da não-retroatividade da lei fiscal, atualmente consagrado
no artigo 103.º, n.º 3, da constituição da república Portuguesa (“crP”).

Francisco andrade e Marina siLva

o documento eletrónico: suporte e formato p. 599
o documento eletrónico: abordagem temática.

GLória Teixeira e J.a. MouTeira Guerreiro

em defesa do espaço rural, seu ordenamento e identificação p. 615
é necessário investir no espaço rural com múltiplas medidas, criando incentivos ao
investimento, facilitando o emparcelamento, identificando os prédios e diminuindo
encargos.

João FiLiPe Graça

subcontratação e regime jurídico da atividade de construção p. 639
análise da subcontratação na jurisprudência do TJue, bem como uma crítica à jurispru-
dência do Tribunal de contas no acórdão n.º 29/2020, de 31.06.2020.

JorGe Miranda

a constituição Portuguesa p. 671
este artigo faz um relance pela atual constituição Portuguesa, de 1976, recordando a sua
formação, as suas revisões e o papel da jurisprudência constitucional, bem como sinteti-
zando as suas traves mestras — a dignidade da pessoa humana, o estado de direito demo-
crático, o sistema de governo semipresidencial, as autonomias regionais e locais e a fiscali-
zação da constitucionalidade.

José dioGo FaLcão

Fusão, cisão e transformação de sociedade arrendatária p. 703
o texto aprecia os efeitos que a transmissão de uma empresa decorrente de uma operação
de fusão, cisão ou transformação de sociedade arrendatária poderá provocar na relação
locatícia.

Luis de LiMa Pinheiro

a adesão de Portugal à convenção de viena sobre a venda interna-
cional de Mercadorias p. 733

o artigo examina o significado da recente adesão de Portugal à convenção de viena sobre
a venda internacional de Mercadorias, incluindo o seu âmbito de aplicação.
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sobre os poderes normativos do Presidente da república e do Governo
em estado de excepção p. 755

na primeira ocasião em que o sistema constitucional precisou de recorrer à figura do estado
de excepção, foi colocada em perigo a disciplina constitucional, que tinha sido presidida
pela estratégia de limitação dos poderes normativos do executivo e de prioridade à tutela
de bens jurídicos fundamentais.

ricardo Pedro

Houston, we have a problem: o direito de regresso na sequência de
condenação do estado pelo Tedh por violação do direito a um pro-
cesso equitativo p. 807

o presente artigo analisa o regime do direito de regresso aplicável sempre que o estado
Português seja condenado pelo Tedh por violação do direito a um processo equitativo.

sara nazaré

a ação de anulação na Lav 2011 (e a sua duvidosa conjugação com
o recurso da decisão arbitral): algumas notas práticas p. 825

a ação de anulação e o recurso da decisão arbitral vivem, hoje, um casamento instável.
a sua conjugação levanta vários problemas processuais, a que procuramos dar resposta.
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ediToriaL

o presente número da revista da ordem dos advogados publica um
conjunto de estudos doutrinários de inequívoca atualidade e com interesse
para os advogados, além dos pareceres, jurisprudência dos conselhos e da
vida interna da ordem.

no plano das novidades legislativas, salientam-se os textos do senhor

BasTonário ProF. douTor Luís Menezes LeiTão, sobre a transposição da direc-
tiva (ue) 2019/790 do Parlamento europeu e do conselho, de 17 de abril
de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único
digital, do ProF. douTor Luís de LiMa Pinheiro sobre a convenção de viena
sobre venda internacional de Mercadorias e do ProF. douTor david FaLcão

sobre o regime do novo decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de outubro.
no plano jurídico-constitucional, destacam-se as reflexões do

ProF. douTor JorGe Miranda intitulado “Nos 45 anos da Constituição”,
bem como o estudo do ProF. douTor Pedro sanchez sobre os poderes nor-
mativos do Presidente da república e do Governo em estado de excepção
e, no direito Fiscal constitucional, o texto da autoria do dr. FiLiPe vascon-
ceLos Fernandes acerca do princípio da proibição de retroatividade.

num outro plano, com particular interesse para a prática de conten-
cioso, salienta-se: no âmbito judicial, o texto do ProF. douTor Fernando

siLva Pereira, no qual se revisita o tema da cessão de crédito litigioso na
pendência da ação, em diálogo com a jurisprudência, no âmbito da arbitra-
gem, o texto da d.ra sara nazaré sobre a ação de anulação na Lav de 2011
e, num âmbito mais geral, o estudo do ProF. douTor ricardo Pedro sobre o
direito de regresso na sequência de condenação do estado pelo Tedh por
violação do direito a um processo equitativo.

incluem-se ainda vários outros estudos com manifesta relevância
prática, como a análise acerca do documento eletrónico, da autoria do
ProF. douTor Francisco andrade e d.ra Marina siLva, as considerações sobre
fusão, cisão e transformação de sociedade arrendatária, da autoria do



dr. José dioGo FaLcão e o estudo sobre subcontratação e construção, da
autoria do dr. João FiLiPe Graça.

o volume conta ainda com as ponderações dos ProFs. douTores GLó-
ria Teixeira e MouTeira Guerreiro sobre um tema pouco tratado, mas impor-
tante no nossos País: o espaço rural, o seu ordenamento e identificação.

é com renovado gosto que publicamos o presente número, agrade-
cendo aos autores os respetivos contributos para o enriquecimento da teo-
ria e da prática do direito.

Lisboa, 12 de dezembro de 2021

caTarina MonTeiro Pires
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a TransPosição da direcTiva (ue)
2019/790 do ParLaMenTo euroPeu

e do conseLho, de 17 de aBriL de 2019,
reLaTiva aos direiTos de auTor

e direiTos conexos
no Mercado Único diGiTaL

Pelo Prof. doutor Luís Manuel Teles de Menezes Leitão(*)

SUMáRIO:

1. Generalidades. 2. A Directiva (UE) 2019/790 do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 17 de Abril de 2019, relativa aos direitos de autor
e direitos conexos no mercado único digital. 2.1. o processo de aprova-
ção da directiva. 2.2. o âmbito de aplicação da directiva. 2.3. as novas
excepções e limitações ao direito de autorizar a reprodução de obras e outro
material protegido. 2.4. o novo direito do editor de publicações de
imprensa. 2.5. a responsabilização dos prestadores de serviços de partilha
de conteúdos em rede. 2.6. a remuneração justa dos autores e artistas intér-
pretes ou executantes. 3. Análise da Proposta de Lei 114/XIV/3.ª de
transposição da Directiva. 3.1. Generalidades. 3.2. a introdução das novas
excepções e limitações. 3.3. o direito conexo do editor de imprensa. 3.4. a res-
ponsabilização dos prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha.
3.5. o direito à remuneração justa e equitativa. 4. Conclusão.

1. Generalidades

o tema que iremos examinar neste artigo prende-se com a transposi-
ção da directiva relativa aos direitos de autor no Mercado Único digital

(*) doutor e agregado em direito. Professor catedrático da Faculdade de direito de Lisboa.
advogado e Jurisconsulto. Bastonário da ordem dos advogados.
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(Mud ou dsM na versão inglesa), ou seja a directiva (ue) 2019/790 do
Parlamento europeu e do conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos
direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera
as diretivas 96/9/ce e 2001/29/ce. 

o prazo para a transposição desta directiva terminava no passado
dia 7 de Junho, o que infelizmente não veio a ser cumprido pelo Governo.
efectivamente, este apresentou no Parlamento uma proposta de autoriza-
ção legislativa no passado dia 28 de setembro, que no entanto substituiu
a 7 de outubro, convertendo esse pedido numa proposta de lei, que é assim
a Proposta de Lei 114/xiv/3. devendo ter sido votada na generalidade
em 22 de outubro, acabou por baixar à comissão de cultura e comunica-
ção sem votação, estando neste momento em apreciação pública até ao
próximo dia 21 de novembro. a anunciada intenção do Presidente da
república de dissolver o Parlamento arrisca-se, no entanto, a demorar
ainda mais esta transposição, que já se encontra bastante atrasada.

no âmbito deste artigo, começaremos por fazer uma análise dos prin-
cipais aspectos da directiva 2019/790, após o que nos debruçaremos sobre
as soluções constantes do diploma de transposição.

2. A Directiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 17 de Abril de 2019, relativa aos direi-
tos de autor e direitos conexos no mercado único digi-
tal

2.1. o processo de aprovação da directiva

a directiva (ue) 2019/790 enquadra-se no âmbito da Estratégia da
Comissão Europeia para o Mercado Único Digital na Europa, apresen-
tada pela comunicação da comissão de 6 de Maio de 2015 [coM(2015)
192 final]. nessa estratégia a comissão europeia já propunha a criação de
um quadro regulamentar adequado à finalidade aplicável a plataformas e a
intermediários e o combate aos conteúdos ilegais na internet(1). Posterior-
mente, através da comunicação Rumo a um quadro de direitos de autor
mais moderno e mais europeu, de 9 de dezembro de 2015 [coM(2015)

(1) cf. coMissão euroPeia, Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho,
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões. Estratégia para o Mercado Único
Digital na Europa, coM (2015) 192, final, p. 12, ss.
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626 final], a comissão manifestou a intenção de alterar o quadro jurídico
da protecção dos direitos de autor contra infracções à escala comercial,
bem como de proceder a uma avaliação aprofundada da actuação das pla-
taformas de internet(2).

Posteriormente, em 14 de setembro de 2016, a comissão apresentou
uma proposta de directiva relativa aos direitos de autor no mercado único
digital, a qual foi sujeita a uma primeira votação no Parlamento europeu
em setembro de 2018. a proposta foi em seguida objecto de negociações
entre outubro de 2018 e Fevereiro de 2019, as quais motivaram um
intenso e polémico debate público, especialmente sobre os novos deveres
das plataformas de internet (art. 13.º, agora art. 17.º da directiva) e o novo
direito do editor de publicações de imprensa (art. 11.º, agora art. 15.º da
directiva). neste âmbito chegaram a surgir petições, cartas abertas(3) e
manifestações, colocando em confronto aqueles que defendiam que a
directiva iria conduzir a uma limitação da liberdade de expressão na inter-
net e os que sustentavam ser esta a forma adequada de proteger os direitos
de autor no ambiente digital. Tal não impediu o texto de vir a ser aprovado,
primeiro no Parlamento europeu em 26 de Março de 2019, e depois no
conselho a 15 de abril, ainda que seis estados-Membros tenham votado
contra, apresentando declarações de voto e propostas de interpretação dos
aspectos mais controversos. o texto viria a ser publicado dois dias depois,
tornando-se assim a directiva (ue) 2019/790, de 14 de abril(4).

a polémica não ficaria, porém, encerrada, dado que a república da
Polónia apresentou no Tribunal de Justiça da união europeia (TJue),
através do processo c-401/19, instaurado contra o Parlamento europeu e o
conselho da união europeia, um recurso de anulação desta directiva onde
a título principal, se pede que o TJue anule o art. 17.°, n.° 4, alíneas b)
e c), in fine, da directiva e, a título subsidiário, que anule este art. 17.° na
sua totalidade. a fundamentação do recurso assenta na consideração de
que esta disposição, ao impor aos prestadores de serviços de internet obri-
gações de monitorização dos conteúdos que os utilizadores dos seus servi-

(2) coMissão euroPeia, Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões. Rumo a um quadro de direitos de autor
mais moderno e europeu, coM (2015) 626, final, p. 13.

(3) entre estas cartas abertas salienta-se o manifesto dos académicos contra o novo direito do
editor de publicações de imprensa, datado de 24 de abril de 2018, acessível em <https://www.ivir.nl/
academics-against-press-publishers-right>.

(4) cf. sobre o processo de aprovação da directiva João Pedro QuinTais, “The new copyright in
the digital single Market directive: a critical look”, na EIPR 1 (2020), pp. 28-41 (28-29) e nuno sousa

e siLva, “subsídios para a transposição da diretiva 2019/790”, na RDI 1/2020, pp. 245-272 (246-247).
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ços colocam em linha, a fim de prevenir o carregamento das obras e mate-
rial protegido, atenta contra a liberdade de expressão e de informação dos
utilizadores dos serviços de partilha, garantida no art. 11.° da carta dos
direitos Fundamentais da união europeia. neste processo intervieram em
apoio do Parlamento europeu e do conselho, não só a comissão europeia,
mas também o reino de espanha, a república Francesa e a república Por-
tuguesa, não tendo esta última, no entanto, ao contrário dos outros interve-
nientes, apresentado qualquer articulado de intervenção.

o pedido de anulação apresentado neste processo levou a que o
Governo Português, na sua Proposta de Lei, admitisse a possibilidade de o
TJue dar razão à Polónia, o que tornaria necessário alterar o diploma de
transposição da directiva. não nos parece, porém, que tal venha a suceder,
uma vez que, segundo as conclusões do advogado-Geral saugmandsgaard
Øe, publicadas no passado dia 15 de Julho, o art. 17.º da directiva, é com-
patível com a liberdade de expressão e comunicação garantida pelo
art. 11.º da carta dos direitos Fundamentais. no seu entender, o legislador
da união pode, respeitando a liberdade de expressão, impor certas obriga-
ções de monitorização e filtragem aos intermediários de serviços de inter-
net, desde que estabeleça garantias suficientes para minimizar o impacto
nessa liberdade, o que sucede no art. 17.º da directiva. sabendo-se que,
embora não sejam vinculativas para o TJue, as conclusões do advogado-
-Geral costumam ser seguidas em cerca de 80% de acórdãos, é assim de
prever a rejeição deste recurso(5).

entretanto, no passado dia 4 de Junho, apenas três dias antes de termi-
nar o prazo de transposição da directiva, a comissão europeia resolveu
publicar uma comunicação estabelecendo orientações sobre o art. 17.º da
directiva 2019/790. nessa comunicação, a comissão europeia refere
expressamente que “embora o presente documento não seja juridicamente
vinculativo, foi formalmente adotado pela comissão sobre a forma de uma
comunicação e dá cumprimento ao mandato conferido à comissão pelo
legislador da união, nos termos do art. 17.º, n.º 10”(6). a verdade é que difi-

(5) estas conclusões encontram-se disponíveis em <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num
=c-401/19>. salienta-se, no entanto, que nos n.os 211, ss., o advogado-Geral não deixa de considerar
que ,devido à importância para a liberdade de expressão, as soluções práticas para bloquear os conteú-
dos têm que ser definidas de forma transparente sob a supervisão das autoridades públicas, para o que
salienta a importância do diálogo da comissão com as partes interessadas, previsto no art. 17.º, n.º 10
da directiva.

(6) cf. coMissão euroPeia, Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
Orientações sobre o artigo 17.º da Diretiva 2019/790 relativa aos direitos de autor no mercado único
digital, coM (2021) 288 final, p. 1.
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cilmente se pode encontrar no art. 17.º, n.º 10 uma autorização para a comis-
são indicar aos estados-Membros a forma como devem transpor a directiva,
sendo isso o que em termos práticos nos parece resultar dessas orientações.

no entanto, mesmo perante os grandes percalços do processo de transpo-
sição desta directiva, a comissão europeia não deixou, no passado dia 26 de
Julho, de instaurar procedimentos de infracção contra 23 dos 27 estados-
-Membros, incluindo naturalmente Portugal, por não lhe terem comunicado
como transpuseram a directiva ou apenas o terem feito parcialmente(7).

2.2. o âmbito de aplicação da directiva

o art. 1.º da directiva indica-nos que a mesma estabelece normas que
visam uma maior harmonização do direito da união aplicável aos direitos
de autor e direitos conexos no mercado interno, tendo em conta, em espe-
cial, as utilizações digitais e transfronteiriças de conteúdos protegidos. Para
além disso, a directiva estabelece regras em matéria de excepções e limita-
ções aos direitos de autor e direitos conexos, de facilitação de licenças, bem
como regras destinadas a assegurar o bom funcionamento do mercado de
exploração de obras e outro material protegido. a directiva deixa, porém,
intactas as anteriores directivas comunitárias relativas ao direito de autor,
com excepção das directivas 96/9/ce, relativa às bases de dados, e 2001/
/29/ce, relativa ao direito de autor na sociedade de informação, que são
objecto de pequenas alterações (cf. art. 24.º directiva 2019/790).

2.3. as novas excepções e limitações ao direito de autorizar a repro-
dução de obras e outro material protegido

apesar de pretender estabelecer um regime de maior protecção aos
direitos de autor, a directiva acaba por estabelecer novas excepções e limi-
tações ao direito de autorizar a reprodução de obras ou outro material pro-
tegido, incluindo as bases de dados. assim, os estados-Membros são obri-
gados a consagrar excepções e limitações relativas à prospecção de textos e

(7) cf. a notícia “Bruxelas abre infracção contra Portugal por não comunicar regras de direitos
de autor”, em PÚBLico 26/7/2021, disponível em <https://www.publico.pt/2021/07/26/culturaipsilon
/noticia/bruxelas-abre-infraccao-portugal-nao-comunicar-regras-direitos-autor-1971827>.
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dados para fins de investigação científica (art. 3.º), à prospecção de textos e
dados não reservados pelos seus titulares de forma adequada (art. 4.º), à uti-
lização de obras e outro material protegido em actividades pedagógicas
digitais e transfronteiriças (art. 5.º), bem como permitir a realização de
cópias para efeitos de conservação do património cultural pelas instituições
responsáveis pelo mesmo (art. 6.º). a prospecção de textos e dados é defi-
nida no art. 2.º, al. 2) como “qualquer técnica de análise automática desti-
nada à análise de textos e dados em formato digital, a fim de produzir infor-
mações, tais como padrões, tendências e correlações, entre outros”. Por sua
vez o art. 2.º al. 3) define como instituição responsável pelo património cul-
tural “uma biblioteca ou um museu acessíveis ao público, um arquivo ou
uma instituição responsável pelo património cinematográfico ou sonoro”.

o art. 7.º, n.º 1, proíbe que sejam estabelecidas disposições contra-
tuais contrárias às excepções e limitações previstas nos arts. 3.º, 5.º e 6.º,
apenas as admitindo consequentemente em relação às previstas no art. 4.º.
no entanto, o n.º 2 do art. 7.º ressalva a aplicação do art. 5.º, n.º 5, da
directiva 2001/29/ce relativa à regra dos três passos, bem como do pri-
meiro, terceiro e quinto subparágrafos do art. 6.º, n.º 4, da mesma direc-
tiva, relativa à protecção das medidas de carácter tecnológico.

2.4. o novo direito do editor de publicações de imprensa

uma das principais inovações da directiva 2019/790, prevista no seu
art. 15.º, é a imposição aos estados-Membros da obrigação de reconhecer
aos editores de publicações de imprensa neles estabelecidos os direitos
exclusivos de autorização ou proibição de reprodução e de comunicação
ao público, incluindo a colocação à disposição do público, previstos no
art. 2.º e 3.º, n.º 2 da directiva 2001/29/ce, relativamente à utilização em
rede das suas publicações de imprensa por prestadores de serviços da
sociedade de informação. estes direitos não se aplicam, no entanto, à utili-
zação privada e não comercial de publicações de imprensa por utilizadores
individuais nem abrangem a utilização de hiperligações nem a utilização
de termos isolados ou de excertos muito curtos de publicações de
imprensa. consequentemente actos como a partilha de um link de uma
notícia nas redes sociais não estarão abrangidos por esta disposição(8).

(8) neste sentido, nuno sousa e siLva, na RDI 1/2020, p. 260.
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as publicações de imprensa surgem definidas no art. 2.º, 4) da direc-
tiva, salientando-se que são expressamente excluídas do seu âmbito as
publicações periódicas com fins científicos e académicos, como as revistas
científicas.

a justificação para a criação deste novo direito do editor de publica-
ções de imprensa é apresentada nos considerandos (54) e (55) da direc-
tiva. segundo os mesmos, a vasta disponibilidade de publicações de
imprensa em rede deu origem à emergência de novos serviços, como os
agregadores de notícias ou os serviços de monitorização dos meios de
comunicação social (clipping), para os quais a reutilização de publicações
de imprensa constitui uma parte importante dos seus modelos de negócio e
uma fonte de receitas. os editores de publicações de imprensa têm tido,
porém, problemas com a concessão de licenças relativas à utilização das
suas publicações aos fornecedores desses tipos de serviços, o que torna
mais difícil recuperarem os seus investimentos. entendeu-se, por isso, ser
necessário o estabelecimento de uma contribuição financeira por parte dos
prestadores de serviços da sociedade de informação para assegurar a sus-
tentabilidade financeira do sector da edição, o que agora se assegura atra-
vés do estabelecimento de direitos conexos aos direitos de autor para a
reprodução e colocação à disposição do público de publicações de editores
estabelecidos num estado-Membro no que diz respeito às utilizações em
rede por prestadores de serviços da sociedade da informação.

o art. 15.º, n.º 2, da directiva 2019/790 explica, no entanto, que este
novo direito conexo não prejudica os direitos de autor incidentes sobre as
obras e outro material protegido que integre uma publicação de imprensa
nem pode ser invocado contra os autores e outros titulares de direitos, não
podendo privá-los da possibilidade de exploração das suas obras e material
protegido. os autores das obras integradas numa publicação de imprensa
têm ainda direito a receber uma parte adequada das receitas que os editores
de imprensa obtenham pela utilização das suas publicações de imprensa
por prestadores de serviços da sociedade de informação (art. 15.º, n.º 5 da
directiva 2019/790). Lamentavelmente a directiva não define, no entanto,
em que consiste essa “parte adequada das receitas”.

o novo direito conexo não abrange as publicações de imprensa publi-
cadas antes de 6 de Junho de 2019 e caduca no prazo de dois anos a contar
de 1 de Janeiro do ano seguinte àquele em que ocorreu a publicação de
imprensa (art. 15.º, n.º 4, da directiva 2019/790).
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2.5. a responsabilização dos prestadores de serviços de partilha de
conteúdos em rede

um outro aspecto importante da directiva, e talvez o mais polémico
de todos, é o estabelecimento, no seu art. 17.º, de uma responsabilidade dos
prestadores de serviços de partilha de conteúdos em rede quando seja dis-
ponibilizado ao público o acesso a obras ou outro material protegido nas
suas plataformas, com a consequente exclusão de aplicação neste caso da
exclusão de responsabilidade (safe harbour) dos serviços de armazenagem
que se encontra estabelecida no art. 14.º da directiva do comércio electró-
nico (directiva 2000/31/ce) em relação à armanezagem em servidor, a
qual deixa de ser aplicada a estas situações (art. 17.º, n.º 3, da directiva).

a explicação dada para esta inovação resulta das queixas da indústria
de conteúdos musicais que desde 2015 sustenta que plataformas como o
YouTube aproveitam a exclusão da responsabilidade resultante da armaze-
nagem para pagar aos titulares de direitos um valor muito inferior às recei-
tas que obtêm pela partilha desses conteúdos em rede, gerando assim uma
lacuna de valor (value gap) em comparação com as plataformas de strea-
ming de músicas, como o Spotify. de acordo com esta posição, o facto de
o YouTube e o Spotify serem legalmente tratados de forma diferente dis-
torce o mercado de música digital, levando à perda de receitas por parte
dos titulares de direitos. a directiva pretende assim eliminar essa lacuna
de valor através da responsabilização das plataformas de armazenagem
pelo pagamento dos direitos de autor, em termos idênticos às plataformas
de streaming, o que levaria o YouTube a ter que renegociar as suas licenças
em termos mais favoráveis à indústria musical(9). é, no entanto, duvidoso
qual será o impacto desta alteração na livre utilização da internet como fer-
ramenta de comunicação, tal como hoje a entendemos, em virtude de se
abrir o precedente de responsabilizar uma plataforma de internet por con-
teúdos que lá são colocados pelos seus utilizadores.

o prestador de serviços de conteúdos em linha é definido no art. 2.º,
n.º 6, da directiva como sendo “o prestador de serviços da sociedade da
informação que tem como principal objetivo ou um dos seus principais
objetivos armazenar e facilitar o acesso do público a uma quantidade sig-

(9) cf. anneMarie Bridy “The Price of closing the ‘value Gap’: how the Music industry hac-
ked eu copyright reform“, em Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law, vol. 22,
pp. 323-358 (325-327), que a pp. 325 afirma: “The text of the dsM directive nowhere mentions you-
Tube, but anyone versed in the political economy of digital copyright knows that article 17 was desig-
ned specifically to make youTube pay. The important question in the wake of article 17’s adoption is
who else will pay and in what ways”. 
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nificativa de obras ou outro material protegido por direitos de autor carre-
gados pelos seus utilizadores, que organiza e promove com fins lucrati-
vos”. esta definição é extremamente complexa e por isso os seus diversos
elementos foram objecto de uma concretização pela comissão nas suas
Orientações sobre o artigo 17.º(10).

esta disposição refere ainda que não são considerados como tais “as
enciclopédias em linha sem fins lucrativos, os repositórios científicos e
educativos sem fins lucrativos, as plataformas de desenvolvimento e parti-
lha de software de fonte aberta, os prestadores de serviços de comunica-
ções eletrónicas na aceção da diretiva (ue) 2018/1972 e os mercados em
linha, serviços em nuvem entre empresas e serviços em nuvem que permi-
tem aos utilizadores carregar conteúdos para seu próprio uso”.

uma vez que o art. 17.º, n.º 1, estabelece que estas plataformas de
internet realizam um acto de comunicação ao público ou de colocação à
disponibilização do público para efeitos da directiva quando oferecem ao
público o acesso a obras ou outro material protegido protegidos por direi-
tos de autor carregados pelos seus utilizadores, as mesmas podem vir a ser
responsabilizadas pelo surgimento nas suas plataformas de conteúdos pro-
tegidos (cf. art. 17.º, n.º 4, proémio).

existem, no entanto, apenas duas formas de estes prestadores de ser-
viços elidirem a sua responsabilidade: a primeira corresponde à obtenção
de uma autorização, enquanto que a segunda se prende com uma nova
exclusão de responsabilidade (safe harbour) que a directiva instituiu.

em relação à obtenção de autorização, o art. 17.º, n.º 2, da directiva,
prevê a possibilidade de o prestador de serviços obter uma autorização,
designadamente através da celebração de um acordo de concessão de
licenças, o qual pode corresponder a um acordo voluntário ou a um acordo
de concessão de licenças colectivas com efeitos alargados, como o que
está previsto no art. 12.º da directiva. nesse caso, essa autorização abran-
gerá também os actos realizados pelos utilizadores de serviços, desde que
estes não actuem com carácter comercial ou a sua actividade não gere
receitas significativas. a obtenção de autorização pode ser, no entanto,
difícil de obter, até porque, como se explicita no considerando (62), “uma
vez que a liberdade contratual não deverá ser afetada por essas disposi-
ções, os titulares de direitos não deverão ser obrigados a conceder uma
autorização ou a celebrar acordos de concessão de licenças”. nas suas
Observações sobre o artigo 17.º, a comissão europeia exemplifica,

(10) cf. coMissão euroPeia, Orientações sobre o artigo 17.º., p. 3, ss.
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porém, com as hipóteses de autorização ser concedida pelos titulares de
direitos em troca de dados ou atividades promocionais, resultar de uma
licença Creative Commons, ou ser dada aquando do carregamento ou par-
tilha dos conteúdos pelos seus titulares(11).

em relação à nova exclusão de responsabilidade, a mesma encontra-
-se prevista no art. 17.º, n.º 4, da directiva, que permite excluir a responsa-
bilidade dos prestadores de serviços se estes demonstrarem que: “a) envi-
daram todos os esforços para obter uma autorização; e b) efetuaram, de
acordo com elevados padrões de diligência profissional do setor, os melho-
res esforços para assegurar a indisponibilidade de determinadas obras e
outro material protegido relativamente às quais os titulares de direitos for-
neceram aos prestadores de serviços as informações pertinentes e necessá-
rias e, em todo o caso; c) agiram com diligência, após receção de um aviso
suficientemente fundamentado pelos titulares dos direitos, no sentido de
bloquear o acesso às obras ou outro material protegido objeto de notifica-
ção nos seus sítios internet, ou de os retirar desses sítios e envidaram os
melhores esforços para impedir o seu futuro carregamento, nos termos da
alínea b)”. uma vez que será materialmente impossível obter uma autori-
zação para todos os conteúdos colocados na plataforma, será manifesta-
mente a esta exclusão de responsabilidade que as plataformas irão normal-
mente recorrer.

a obrigação estabelecida na alínea a), segundo as Orientações sobre o
artigo 17.º da comissão europeia, deve considerar-se cumprida “quando um
prestador de serviços contacta um titular de direitos, mas este se recusa a
entrar em negociações para conceder uma autorização para os seus conteú-
dos, ou rejeita ofertas razoáveis feitas de boa fé (…). no entanto, de modo a
não ser responsável se os conteúdos não autorizados estiverem disponíveis
no seu serviço, o prestador de serviços ainda terá que demonstrar que envi-
dou melhores esforços para efeitos do art. 17.º, n.º 4, alíneas b) e c)”(12).

o considerando (66) da directiva procura explicar o conteúdo destas
obrigações, salientando-se a referência a que “as obrigações estabelecidas
na presente diretiva não deverão levar os estados-Membros a imporem
uma obrigação geral de monitorização”, conforme expressamente deter-
mina o n.º 8 do art. 17.º da directiva, não sendo assim derrogado o regime
estabelecido no art. 15.º da directiva do comércio electrónio (directiva
2000/31/ce). Tem sido, no entanto, salientado que a aplicação deste sis-
tema exige a utilização de tecnologias, estabelecendo filtros de acesso a

(11) cf. coMissão euroPeia, Orientações sobre o artigo 17.º, p. 7.
(12) cf. coMissão euroPeia, Orientações sobre o artigo 17.º, p. 11.
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conteúdos protegidos, o que acabará por conduzir a uma obrigação de
monitorização(13). na verdade, é manifesto que esta obrigação não poderá
ser cumprida sem o recurso à inteligência artificial.

a directiva procura, no entanto, atenuar o rigor deste novo regime
através da referência no n.º 5 do art. 17.º ao princípio da proporcionalidade,
devendo para isso em conta, entre outros, os seguintes elementos: a) o tipo,
o público-alvo e a dimensão do serviço e o tipo de obras ou material prote-
gido carregado pelos utilizadores do serviço; e b) a disponibilidade de
meios adequados e eficazes, bem como o respetivo custo para os prestado-
res de serviços. da mesma forma, a parte final do considerando (66) refere
que os prestadores de serviços não deverão ser responsabilizados se os titu-
lares de direitos não lhes fornecerem as informações relevantes e necessá-
rias sobre as suas obras e outro material protegido ou não os notificarem
para o bloqueio ou remoção dos mesmos.

a directiva estabelece ainda, no termos do art. 17.º, n.º 6, um regime
mais benéfico para os novos prestadores de serviços de partilha de conteú-
dos em linha cujos serviços tenham sido disponibilizados ao público na
união por um período inferior a três anos e cujo volume de negócios anual
seja inferior a 10 milhões de euros, calculado nos termos da recomenda-
ção 2003/361/ce da comissão, apenas os obrigando a demonstrar que
envidaram todos os esforços para obter uma autorização e actuar com dili-
gência, após a recepção de um aviso suficientemente fundamentado, no
sentido de bloquear o acesso às obras ou outro material protegido ou de
remover os mesmos dos seus sítios internet. caso o número médio mensal
de visitantes individuais desses prestadores de serviços seja superior
a 5 milhões, calculado com base no ano civil precedente, os referidos pres-
tadores devem igualmente demonstrar que envidaram os melhores esfor-
ços para impedir outros carregamentos das obras e outro material prote-
gido objecto de notificação sobre os quais os titulares tenham fornecido as
informações pertinentes e necessárias. embora se pretenda por esta via
proteger as startups, com os requisitos apertados que tem, este regime
mais benéfico aplicar-se-á, no entanto, a muitas poucas plataformas e
durante um período muito limitado.

o art. 17.º, n.º 7, estabelece ainda que o regime da directiva não pode
prejudicar o acesso a obras e material que não violem os direitos de autor,

(13) cf. João Pedro QuinTais, na EIPR 1 (2020), p. 39. nuno sousa e siLva, na RDI 1/2020,
p. 266, considera mesmo que a directiva “faz uma homenagem ao surrealista belga rené Magritte, ao
dizer que a obrigação de filtragem que decorre (lógica e necessariamente) dos deveres enunciados nas
alíneas b) e c) do art. 17.º/4 não constitui uma obrigação geral de monitorização”.
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bem como as faculdade de citação, crítica, análise e utilização para efeitos
de caricatura, paródia ou pastiche. nas suas Observações, a comissão
europeia reforça a injuntividade desta regra, salientando que “as exceções
ou limitações previstas na diretiva 2001/29/ce são de caráter opcional e
dirigidas a qualquer utilizador e, no caso da citação, crítica e análise, estão
sujeitas à aplicação de condições específicas. em contrapartida, as exce-
ções e limitações específicas previstas no art. 17.º, n.º 7, são de aplicação
obrigatória para os estados-Membros, aplicam-se especificamente e apenas
ao ambiente em linha e a todos os utilizadores quando carregam e disponi-
bilizam conteúdos gerados por utilizadores em serviços de partilha de con-
teúdos em linha, e não existem outras condições para a sua aplicação”(14).

o art. 17.º, n.º 9, determina que os estados-Membros devam assegurar
mecanismos de reclamação e recurso eficazes e rápidos em caso de litígios
sobre o bloqueio de conteúdos, assegurando que nestes casos a decisão é
sujeita a controlo humano. efectivamente, sabendo-se que o bloqueio dos
conteúdos protegidos assenta essencialmente na utilização de tecnologia
de filtragem e que nenhuma tecnologia é neste momento absolutamente
segura nesse âmbito, torna-se necessário que a reclamação e o recurso
sejam objecto de decisão humana, sem o que os mesmos serão ineficazes.
a comissão explicita, porém, nas suas Observações que os conteúdos
devem manter-se bloqueados até à decisão humana, salvo no caso de con-
teúdos que manifestamente não infrinjam o art. 17.º, n.º 7(15).

apesar de o n.º 9 prever a obrigatoriedade de as plataformas estabele-
cerem mecanismos de reclamação em caso de bloqueio indevido, e o
recurso a meios alternativos de resolução de litígios, é manifesto que pas-
sará a ser difícil continuar a exercer estas faculdades nestas plataformas.

2.6. a remuneração justa dos autores e artistas intérpretes ou execu-
tantes

outra das inovações efectuadas pela directiva 2019/790/ue diz res-
peito à imposição no art. 18.º que os estados-Membros assegurem que os
autores e artistas intérpretes ou executantes recebam uma remuneração
adequada e proporcionada sempre que concedam uma licença ou transfi-
ram os seus direitos sobre uma obra ou outro material protegido para efei-

(14) cf. coMissão euroPeia, Orientações sobre o artigo 17.º, p. 21.
(15) cf. coMissão euroPeia, Orientações sobre o artigo 17.º, p. 28.
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tos de exploração. deixa-se, no entanto, aos próprios estados-Membros a
possibilidade de utilizar diferentes mecanismos para o efeito, os quais
devem ter em conta o princípio da liberdade contratual e um equilíbrio
justo de direitos e interesses.

segundo explica a directiva no considerando (73) a fixação da remu-
neração deve tomar por referência o “valor económico real ou potencial
dos direitos objeto de licença ou transferência, tendo em conta a contribui-
ção do autor ou do artista intérprete ou executante para o conjunto da obra
ou de outro material protegido e todas as demais circunstâncias do caso,
tais como as práticas de mercado ou a exploração efetiva do trabalho“,
sendo que o “pagamento de um montante fixo também pode constituir
uma remuneração proporcionada, mas não deverá ser a regra”. competirá
aos estados-Membros “definir livremente casos específicos para a aplica-
ção de montantes fixos, atendendo às especificidades de cada setor”,
podendo ainda recorrer para a fixação da remuneração a “diferentes meca-
nismos existentes ou recentemente introduzidos, que poderão incluir a
negociação coletiva e outros mecanismos, desde que tais mecanismos res-
peitem o direito da união aplicável”.

a directiva 2019/790/ue é, no entanto, mais concreta relativamente
à imposição no art. 19.º em benefício dos titulares de direitos de uma obri-
gação de transparência (rectius de informação anual) por parte das entida-
des licenciadas relativamente à exploração das suas obras e prestações,
incluindo as receitas geradas e a remuneração devida.

essa obrigação de informação é instrumental relativamente a dois
direitos instituídos pela directiva: o direito de modificação contratual
(art. 29.º) e o direito de revogação do contrato (art. 22.º). salienta-se que a
directiva prevê a aplicação de meios de resolução alternativa de litígios
em relação à obrigação de informação e ao direito de modificação contra-
tual, mas não em relação ao direito de revogação (art. 21.º).

em relação ao direito de modificação contratual, o mesmo é previsto
no art. 29.º, que permite a modificação do contrato sempre que a remune-
ração inicialmente acordada se revele desproporcionadamente baixa relati-
vamente a todas as receitas pertinentes subsequentes decorrentes da explo-
ração das obras ou prestações. salienta-se que o considerando (78) da
directiva refere que estes é um direito de exercício individual pelo que não
poderá ser utilizado pelas organizações de gestão colectiva, entidades de
gestão independente ou outras entidades abrangidas pela directiva 2014/
/26/ue para modificar os acordos que celebraram. não obstante, essas
entidades, desde que devidamente mandatadas, poderão “prestar assistên-
cia a um ou mais autores ou artistas intérpretes ou executantes em pedidos
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de modificação contratual, tendo igualmente em conta, se for caso disso,
os interesses de outros autores ou artistas intérpretes ou executantes”.

Já em relação ao direito de revogação contratual, o mesmo é previsto
no art. 22.º, n.º 1, da directiva, como um direito atribuído aos autores e aos
artistas intérpretes ou executantes, em caso de falta de exploração da obra
ou outro material protegido. o art. 22.º, n.º 2, admite, no entanto, que os
estados-Membros possam prever disposições específicas neste âmbito para
atender às especificidades de diferentes sectores e tipos de obras e presta-
ções e para os casos de obras ou prestações realizadas por mais de um autor
ou artista intérprete ou executantes. Para além disso, os estados-Membros
têm as faculdades de excluir obras ou outro material protegido do direito de
revogação, impor um certo prazo para o seu exercício e estabelecer como
alternativa a opção por pôr termo à exclusividade da licença. os estados-
-Membros devem ainda prever que a revogação só possa ser exercida após
um período razoável de vigência do contrato e seja exigida uma notificação
prévia que fixe um prazo razoável para essa exploração (art. 22.º, n.º 3).

3. Análise da Proposta de Lei 114/XIV/3.ª de transposi-
ção da Directiva

3.1. Generalidades

a propósito da transposição desta directiva, nuno sousa e siLva escre-
veu: “na transposição o legislador português pode escolher uma de quatro
abordagens. a primeira será elaborar um novo código, alterando a siste-
mática atual. a segunda consiste em fazer uma transposição cuidada (isto é
atempada, com ponderação, estudo(s), técnica legislativa adequada e
adaptação à realidade nacional aproveitando a oportunidade para corrigir
erros do cdadc que estão há muito tempo identificados e alterar previ-
sões que atualmente fazem pouco sentido. como terceira hipótese poderá
proceder apenas a uma transposição adequada, sem aproveitar a oportuni-
dade para melhorar a lei como um todo. a última, indesejável (mas infeliz-
mente habitual) é a transposição inconsciente, servil, que se limita a uma
cópia atabalhoada dos artigos da diretiva; o que neste caso, tendo em
conta a sua complexidade e as opções que permite aos estados-Membros,
será praticamente impossível”(16).

(16) cf. nuno sousa e siLva, na RDI 1/2020, p. 249.

486 Luís ManueL TeLes de Menezes LeiTão



a transposição da directiva efectuada pela Proposta de Lei 114/xiv/
/3.ª é efectuada mediante a alteração ao código do direito de autor e dos
direitos conexos (cdadc) e ainda à Lei 26/2015, de 14 de abril que
regula as entidades de gestão colectiva, e ao decreto-Lei 122/2000, de 4 de
Julho, relativo à protecção jurídica das bases de dados.

na nossa opinião, essa Proposta de Lei corresponde à terceira hipó-
tese de transposição acima referida. Teríamos preferido que tivesse sido
aproveitada a oportunidade para melhorar o cdadc, à semelhança do
que ocorreu na alemanha, tendo a transposição sido efectuada através da
Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digita-
len Binnenmarktes, de 31 de Maio de 2021. salienta-se que esta lei inclui
no seu art. 3.º um extenso diploma autónomo destinado exclusivamente à
transposição do art. 17.º da directiva, a Gesetz über die urheberrechtliche
Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhal-
ten (Urherrechts-Diensteanbieter-Gesetz ou UhrDaG).

em qualquer caso, é necessário referir que a Proposta corresponde a
uma forma de transposição muito melhor do que a realizada em espanha
pelo real decreto-Ley 24/2021, de 2 de novembro, que transpõe ao
mesmo tempo e no mesmo diploma uma série de directivas europeias,
efectuando a transposição desta no seu Livro iv, arts. 66.º, ss.

em relação às alterações ao cdadc, as principais inovações consis-
tem na introdução das novas excepções e limitações, na criação de um
novo direito conexo, que abrange o editor de imprensa, e na responsabili-
zação daqueles que colocam que conteúdos protegidos nas plataformas de
internet e ainda nas regras relativas à remuneração justa dos autores e
artistas intérpretes e executantes.

analisemos sucessivamente estas situações.

3.2. a introdução das novas excepções e limitações

relativamente à introdução das novas excepções e limitações, o
legislador optou por as introduzir no art. 75.º, n.º 2, cdadc e ainda a de
acrescentar definições no n.º 6 do mesmo artigo. sendo esta a solução mais
óbvia, não deixamos de salientar que o artigo ficou extremamente pesado,
com alíneas que já esgotam todas as letras do alfabeto, parecendo-nos mais
coerente que se desdobrasse este artigo em vários, aliás na linha do que faz
a própria directiva.
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3.3. o direito conexo do editor de imprensa

o art. 15.º da directiva estabelece uma protecção especial do editor
de publicações de imprensa em relação à publicação dos seus conteúdos, o
que a Proposta de Lei 114/xiv/3.ª, pretende transpor através do reconhe-
cimento de um direito conexo ao editor de imprensa, sendo assim efectua-
das alterações aos arts. 176.º, 183.º, 185.º, 189.º e 192.º cdadc, bem
como o aditamento dos arts. 188.º-a e 188.º-B ao cdadc. esta solução
parece-nos controversa. em primeiro lugar, já tem sido reconhecido, quer
por oLiveira ascensão(17), quer por nós próprios(18), que os arts. 76.º, n.º 1,
a), b) e c) e 82.º do cdadc, implicam a qualificação do direito do editor
em geral como direito conexo, pelo que não se vê razão para que a altera-
ção do código apenas contemple o editor de imprensa, rectius o editor de
publicações de imprensa. acresce que a definição de editor de imprensa,
que consta do novo n.º 11 do art. 176.º, não prevista na directiva ainda que
baseada no seu considerando (55), é das mais infelizes que já vimos publi-
car num texto legislativo: “pessoa singular ou coletiva sob cuja iniciativa e
responsabilidade é publicada a publicação de imprensa, incluindo, nomea-
damente, as empresas jornalísticas, e prestadores de serviços como os edi-
tores de notícias e as agências noticiosas”.

conforme acima se referiu, a directiva não define “a parte apropriada
das receitas” que neste caso é destinada aos autores. o art. 188.º-B concre-
tiza, no entanto, os critérios de atribuição dessa retribuição, referindo
mesmo que, caso o direito seja exercido através de uma entidade de gestão
colectiva, será aplicável o disposto na Lei 26/2015, de 14 de abril, em
matéria de fixação de tarifários gerais, o que nos parece uma boa solução.

3.4. a responsabilização dos prestadores de serviços de partilha de
conteúdos em linha

o novo regime da responsabilização dos prestadores de serviços de
conteúdos em linha é transposto na proposta de lei através de um adita-
mento ao cdadc de uma nova secção xi no capítulo iii (Das utilizações
em especial), com o título Da utilização da obra por prestador de serviços

(17) cf. oLiveira ascensão, Direito Civil. Direito de Autor e Direitos Conexos, coimbra, coim-
bra editora, 1992, pp. 547-548.

(18) cf. Menezes LeiTão, Direito de Autor, 4.ª ed., coimbra, almedina, 2021, p. 282, ss.
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de partilha de conteúdos em linha, a qual abrange nada menos do que oito
artigos, os arts. 175.º-a a 175.º-h, que se pode considerar que inovam bas-
tante em relação ao art. 17.º da directiva.

a primeira disposição, constante do art. 175.º-a limita-se a estabele-
cer no n.º 1 a definição de prestador de serviços de conteúdos em linha, e a
referir quais os prestadores de serviços excluídos, em conformidade com a
definição do art. 2.º, n.º 6, da directiva. esta disposição está em conformi-
dade com as Orientações sobre o artigo 17.º emitidas pela comissão euro-
peia que estabelece que na transposição os estados-Membros devem
incluir a definição de prestadores de serviços em linha e a lista de presta-
dores de serviços excluídos nos mesmos termos da directiva. no entanto,
a comissão salienta ainda que os estados-Membros devem especificar “à
luz do considerando (62) que esta lista de prestadores de serviços excluí-
dos não é exaustiva”, enquanto que o art. 175.º-a, n.º 2, nada diz sobre o
carácter exemplificativo dos prestadores que indica. Para além disso, as
Orientações sobre o artigo 17.º referem que “não há margem para os esta-
dos-Membros irem além, ou seja, alargarem o âmbito de aplicação da defi-
nição ou reduzirem o seu âmbito”(19). ora, enquanto que a directiva se
referia à necessidade de o prestador de serviços organizar e promover a
partilha com fins lucrativos, o art. 175.º-a, n.º 1, faz referência à finali-
dade de obter uma vantagem económica e comercial directa ou indirecta, o
que não é exactamente a mesma coisa.

o art. 175.º-B, n.º 1, consagra a regra de que constitui um acto de
comunicação ao público ou de colocação à disposição do público, por parte
de prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha, a disponibili-
zação ao público do acesso a obras ou outros materiais protegidos por direi-
tos de autor ou direitos conexos carregados pelos utilizadores daqueles ser-
viços. esta formulação é feliz, dela resultando uma clara responsabilização
dos prestadores de serviços pelo carregamento de obras e ou outros mate-
riais protegidos efectuado pelos seus utilizadores. o art. 175.º-B, n.º 4,
esclarece expressamente, em conformidade com a directiva, a não aplica-
bilidade das limitações à responsabilidade dos prestadores intermediários
previstas no art. 16.º do decreto-Lei 7/2004, de 14 de Fevereiro, sem pre-
juízo da aplicabilidade de tais limitações a outras actividades desenvolvi-
das por aqueles prestadores de serviços. 

conforme se prevê na directiva, a Proposta de Lei estabelece a
necessidade de autorização dos titulares de direitos para a colocação nas

(19) cf. coMissão euroPeia, Orientações sobre o artigo 17.º, p. 4.
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plataformas de internet de obras ou outros materiais protegidos (art. 175.º-
-B, n.º 2). estabelece-se, no entanto, que, em caso de concessão de autori-
zação ao prestador de serviços, essa autorização compreende os actos de
comunicação ou colocação à disposição do público realizados pelos utili-
zadores dos serviços se estes não agirem com carácter comercial, directo
ou indirecto, ou se a sua actividade não gerar receitas significativas
(art. 175.º-B, n.º 3). no entanto, o n.º 5 do art. 175.º-B ainda explicita a
que não é prejudicada a utilização de obras ou outro material protegido por
parte de utilizadores de serviços de partilha de conteúdos em linha que não
violem direitos de autor e direitos conexos, nomeadamente as utilizações
abrangidas por uma excepção ou limitação.

a Proposta de Lei estabelece ainda, nos mesmos termos da directiva,
no seu art. 175.º-c, n.º 1, os casos especiais de isenção de responsabili-
dade, em caso de falta de autorização, exigindo que para esse efeito os
prestadores demonstrem cumulativamente que: a) envidaram todos os
esforços para obter uma autorização; b) efectuaram, de acordo com eleva-
dos padrões de diligência profissional do sector, os melhores esforços para
assegurar a indisponibilidade de determinadas obras e outros materiais
protegidos, relativamente aos quais os titulares de direitos forneceram aos
prestadores de serviços as informações pertinentes e necessárias; c) agi-
ram, de forma diligente, após recepção suficientemente fundamentada
pelos titulares de direitos, no sentido de remover ou bloquear o acesso à
obra ou outros materiais protegidos, objeto de notificação, dos seus sítios
de internet ou servidores que utilizam para a prestação de serviços, inde-
pendentemente de os titulares de direitos terem ou não disponibilizado a
informação relevante e necessária em momento prévio à notificação, e
envidaram os melhores esforços para impedir o futuro carregamento e dis-
ponibilização da obra ou outros materiais protegidos, objecto de notifica-
ção, nos termos da alínea anterior”. Lamentavelmente este texto, é muito
mais complexo e rebuscado do que o que consta do art. 17.º, n.º 4, da
directiva, pelo que me parece que se ganharia em clareza se fosse utili-
zado antes este último texto. aliás, o art. 175.º-c, n.º 2, ao estabelecer os
elementos que devem ser tidos em conta para avaliar o cumprimentos des-
tas obrigações reproduz quase textualmente o art. 17.º, n.º 5, da directiva.

uma das questões que pode ser suscitada na transposição é ter-se
usado na alínea a) do art. 175.º-c a expressão “todos os esforços”,
enquanto que na alínea b) surge antes “os melhores esforços”. na verdade
é assim que igualmente surge na versão em língua portuguesa do art. 17.º,
n.º 4, da directiva, mas nas suas versões inglesa, francesa e espanhola, a
expressão é a mesma nas duas alíneas: “best efforts”, “les meilleurs
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efforts”, “los mayores esfuerzos”. Parece que se deveria optar por uma
única expressão e preferíamos que fosse utilizada a expressão “os melho-
res esforços”. segundo refere a comissão europeia nas suas Observações
sobre o artigo 17.º, “o conceito de «melhores esforços» não é definido e
nenhuma referência é feita ao direito nacional, portanto, é um conceito
autónomo do direito da ue e deve ser transposto pelos estados-Membros
de acordo com as presentes orientações e interpretado à luz da finalidade e
dos objetivos do art. 17.º e do texto de todo o artigo”(20).

Também não nos parece feliz a solução encontrada para a transposi-
ção do regime mais benéfico para os novos prestadores de serviços cons-
tante do art. 175.º-d, que nos parece estabelecer uma redacção mais com-
plexa do que a constante do art, 17.º, n.º 6, da directiva. Temos aliás
dúvidas na justificação da introdução do n.º 3 do art. 175.º-d, que constitui
uma disposição não constante da directiva.

Finalmente, no art. 175.º-F é estabelecido o procedimento de recla-
mação e reapreciação em relação a bloqueios indevidos, enquanto que o
art. 175.º-G admite o recurso a centros de resolução alternativa de litígios.
Temos, no entanto, bastantes dúvidas sobre se esta simples referência será
suficiente para resolver estas questões, uma vez que normalmente os lití-
gios são de muito reduzida dimensão, não sendo por isso os centros de
arbitragens existentes muito idóneos para os abranger.

3.5. o direito à remuneração justa e equitativa

a transposição da directiva em relação ao direito à remuneração
justa e equitativa é efectuada pelo aditamento dos arts. 44.º-a e seguintes
ao cdadc, em termos que não se afastam muito da directiva.

é assim assegurado aos autores e artistas intérpretes e executantes o
direito a receber uma remuneração adequada, proporcionada e equitativa
(art. 44.º-a). estabelece-se um dever de informação, por parte das entidades
licenciadas relativamente à exploração das obras e prestações (art. 44.º-B).
é estabelecido um direito de remuneração adicional, no caso de a remunera-
ção se revelar desproporcionadamente baixa em relação às receitas da explo-
ração (art. 44.º-c). Prevê-se igualmente um procedimento de resolução extra-
judicial de litígios, em caso de exercício destes dois direitos (art. 44.º-d).

(20) cf. coMissão euroPeia, Orientações sobre o artigo 17.º, p. 9.
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onde a Proposta de Lei mais inova é no amplo desenvolvimento dado
ao direito de revogação, previsto no art. 44.º-e, em que o legislador utiliza
a permissão do art. 22.º, n.º 2, da directiva de estabelecer disposições
específicas sobre este direito.

é assim estabelecido que o direito de revogação só pode ser exercido
passados cinco anos sobre a celebração do contrato ou decorrido um terço
sobre a sua duração, consoante o que ocorra primeiro (art. 44.º-e, n.º 2),
sendo que no caso de obras e prestações futuras, esse prazo se conta da
conclusão da obra ou da realização da prestação (art. 44.º-e, n.º 3).
o direito não é aplicável às obras videográficas, cinematográficas e produ-
zidas por processo análogo à cinematografia (art. 44.º-e, n.º 4). Para além
disso, e conforme determina a directiva a lei obriga o autor ou artista
intérprete ou executante a notificar primeiro a outra parte, dando-lhe o
prazo de um ano para proceder à exploração (art. 44.º-e, n.º 5), exigindo
que decorra esse prazo para que seja possível a revogação, permitindo
ainda ao titular do direito a alternativa de pôr termo à exclusividade do
contrato (art. 44.º-e, n.º 6). o art. 44.º-e, n.º 8, exclui, porém, o direito de
revogação se a falta de exploração resulta de circunstâncias não imputá-
veis à parte.

4. Conclusão

de um modo geral, a Proposta de Lei 114/xix/3.ª parece-nos uma
forma adequada de transposição da directiva (ue) 2019/790, ainda que
nos pareça que em alguns aspectos a sua redacção poderia ser simplifi-
cada. infelizmente, no entanto, já vamos com um atraso considerável em
relação à transposição desta directiva, pelo que será imperioso que o pro-
cesso legislativo seja acelerado.
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anáLise à nova Lei das GaranTias
— dL 84/2021, de 18 de outubro —

Pelo Prof. doutor david Falcão(1)

SUMáRIO:

1. introdução. 2. objeto e Âmbito de aplicação. 3. conformidade.
4. entrega do Bem e obrigação de Fornecimento de conteúdos e serviços
digitais. 5. Falta de conformidade e ónus da Prova. 6. direitos do consu-
midor. 7. responsabilidade do Profissional e Prazos. 8. responsabilidade
do Produtor. 9. Garantias comerciais (voluntárias). 10. imperatividade.

1. Introdução

o revogado dL 67/2003, de 8 de abril, que regulou pela primeira vez,
no nosso ordenamento jurídico, certos aspetos relativos à venda de bens de
consumo e garantias a ela respeitantes, resultou da transposição para o
ordenamento jurídico interno da revogada diretiva 1999/44/ce, de 25 de
maio(2) e estabeleceu um conjunto de regras que disciplinavam o regime
das garantias legais e voluntárias, reforçando o nível de proteção dos con-
sumidores nesta matéria (art. 1.º)(3).

(1) doutor em direito. Professor coordenador do instituto Politécnico de castelo Branco e
Professor convidado da universidade da Beira interior.

(2) cf. MoTa PinTo, PauLo, “anteprojeto de diploma de transposição da diretiva 1999/44/ce
para o direito português. exposição de motivos e articulado”, Estudos de Direito do Consumidor, n.º 3,
2001, p. 165, ss. e sinde MonTeiro, JorGe, “Proposta de directiva do Parlamento europeu e do conselho
relativa à venda e às Garantias dos Bens de consumo”, Revista Jurídica da Universidade Moderna —
RJUM), ano i, 1998, p. 461, ss.

(3) de realçar, que nas relações de consumo, o dL 67/2003, de 8 de abril derroga as regras
gerais respeitantes à venda de bens defeituosos (arts. 913.º, ss. do cc). cf. ac. rel. Lisboa de 10/4/
/2018. Processo 3823/13.7TBaLM.L1-7.



volvidos cinco anos sobre a entrada em vigor do diploma considerou-
-se necessário introduzir novas regras que permitissem ajustar o regime à
realidade do mercado e colmatar algumas deficiências que resultavam da
sua aplicação.

neste sentido, fazendo uso da prerrogativa conferida pelo art. 8.º,
n.º 2(4) da diretiva 1999/44/ce, de 25 de maio, o dL 84/2008, de 21 de
maio, alterando e republicando o dL 67/2003, de 8 de abril, estabeleceu
um prazo limite de 30 dias para a realização das operações de reparação ou
de substituição de um bem móvel, com vista a evitar o prolongamento, por
tempo excessivo, das operações de substituição e de reparação pouco com-
plexas. Procedeu, de igual forma, ao aumento do prazo de seis meses para
dois e três anos a contar da data da denúncia do defeito, conforme se trate,
respetivamente, de um bem móvel ou imóvel, para a caducidade dos direi-
tos dos consumidores, conferindo-lhes prazos mais alargados para a prepa-
ração da ação judicial. o dL, acrescentou, ainda, um prazo de dois ou de
cinco anos de garantia para o bem sucedâneo, consoante se trate, respeti-
vamente, de um bem móvel ou imóvel e consagrou a transmissão dos
direitos conferidos pela garantia a terceiro adquirente do bem.

com o advento das novas tecnologias digitais, a comissão europeia
apresentou uma proposta legislativa que, após negociação no conselho, se
traduziu na diretiva (ue) 2019/771, do Parlamento europeu e do conse-
lho, de 20 de maio de 2019, relativa a certos aspetos dos contratos de com-
pra e venda de bens, revogando a diretiva 1999/44/ce, e cujo objetivo
passou por contribuir para o bom funcionamento do mercado interno, por
um lado e, por outro, garantir um nível elevado de proteção dos consumi-
dores.

estabeleceu-se, assim, uma panóplia de regras comuns quanto a
determinados requisitos relativos aos contratos de compra e venda de bens
de consumo, em especial regras quanto à conformidade dos bens com o
contrato, aos meios de ressarcimento em caso de falta de conformidade, às
modalidades para o exercício desses meios e às garantias comerciais. do
mesmo modo, a diretiva contribuiu para a elevação das exigências das
novas tipologias de bens hoje existentes às do regime legal da conformi-
dade dos bens de consumo através da inclusão de novas realidades, como
é o caso dos contratos de compra e venda de bens com elementos digitais
incorporados.

(4) o art. 8.º, n.º 2 da diretiva estabelece que “os estados-Membros podem adoptar ou man-
ter, no domínio regido pela presente directiva, disposições mais estritas, compatíveis com o Tratado,
com o objectivo de garantir um nível mais elevado de protecção do consumidor”.
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simultaneamente, fruto do crescimento do comércio eletrónico, nos
últimos anos, e com vista a impulsionar uma economia digital e garantir
um melhor acesso dos consumidores aos conteúdos e serviços digitais,
facilitando o seu fornecimento pelas empresas, a comissão europeia apre-
sentou uma nova proposta legislativa que, após negociação no conselho,
resultou na diretiva (ue) 2019/770, do Parlamento europeu e do conse-
lho, de 20 de maio de 2019, relativa a certos aspetos relativos ao forneci-
mento de conteúdos e serviços digitais.

até à publicação da diretiva (ue) 2019/770 existia um vazio legal a
nível europeu respeitante à consagração de direitos dos consumidores em
caso de não fornecimento ou não conformidade dos conteúdos ou serviços
digitais. Passou, pois, a aplicar-se, no que concerne ao fornecimento de
conteúdos ou serviços digitais, a contratos que estipulem um único ato de
fornecimento, uma série de atos individuais de fornecimento e, ainda, um
fornecimento contínuo. veja-se, a título de exemplo, a compra de livros
digitais (ebook), a subscrição de publicações periódicas e a subscrição de
um serviço de streaming, assegurando, por sua vez, que o consumidor que
faculta dados pessoais para usufruir de um conteúdo ou serviço digital
passe a estar protegido por um conjunto de direitos, caso ocorra o não for-
necimento ou falta de conformidade.

as diretivas (ue) 2019/771 e (ue) 2019/770 foram transpostas para
o nosso ordenamento jurídico pelo dL 84/2021, de 18 de outubro que
revoga o dL 67/2003, de 8 de abril.

cabe uma análise aprofundada do diploma estabelecendo-se, sempre
que pertinente, um paralelo com o regime anterior.

2. Objeto e Âmbito de Aplicação

Quanto ao objeto do dl 84/2021, de 18 de outubro, o art. 1.º estabe-
lece, como tal, o reforço direitos dos consumidores na compra e venda de
bens de consumo, por um lado e, por outro, o regime de proteção dos con-
sumidores nos contratos de fornecimento de conteúdos ou serviços, revo-
gando-se, por seu turno, o dl 67/2003, de 8 de abril [art. 54.º, al. b)].
acresce, ainda, ao seu objeto, o regime aplicável à compra e venda de bens
imóveis em caso de falta de conformidade; a responsabilidade direta do
produtor em caso de falta de conformidade dos bens, conteúdos ou serviços
digitais; a responsabilidade dos prestadores de mercado em linha; o regime
sancionatório aplicável ao incumprimento dos deveres do profissional.
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Por força do art. 3.º, n.º 1, al. a) o dL 84/2021, de 18 de outubro
aplica-se, em primeiro lugar, aos contratos de compra e venda celebrados
entre profissionais e consumidores.

Portanto, pode dizer-se que a compra e venda de bens de consumo é
uma subespécie do contrato de compra e venda e, consequentemente, apli-
cam-se-lhe as regras gerais do cc, as regras da Ldc, as regras especiais
do dL 84/2021, de 18 de outubro, bem como todas as transversais aos con-
tratos de consumo(5/6).

dissecando o âmbito de aplicação do regime releva, em primeiro
lugar, que se trate de um contrato de compra e venda; em segundo, que o
objeto do contrato seja um bem de consumo nas aceções do art. 2.º, als. c)
e d), isto é, um móvel corpóreo(7/8), um bem imóvel, incluindo bens usa-
dos; em terceiro lugar, é determinante que os sujeitos da relação sejam um
profissional e um consumidor em sentido restrito, enquanto pessoa singu-
lar, na noção acolhida pelo art. 2.º, al. g)(9).

Por sua vez, e em segundo lugar, art. 3.º, n.º 1, nas suas als. a)(10),
segunda parte, e b) estende o âmbito de aplicação do regime aos contratos

(5) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, p. 268.

(6) cf. ac. rel. Guimarães de 17/1/2019. Processo 201/15.7T8Bao.G1.
(7) o diploma exclui do seu âmbito de aplicação os bens incorpóreos, que não têm existência

física, como por ex. direitos de autor, direitos de propriedade industrial.
(8) de realçar que uma das novidades introduzidas pelo dL 84/2021, de 18 de outubro

[art. 2.º. al. c), subal. ii)] se prende com a consagração na noção de bens daqueles que incorporem ou
estejam interligados com um conteúdo ou serviço digital, de tal modo que a falta destes impeça que
aqueles desempenhem as suas funções («bens com elementos digitais»). veja-se, a título de exemplo,
um computador ou smartphone e os respetivos softwares.

(9) com a entrada em vigor do dL 84/2021, de 18 de outubro que passou a regular os direitos
do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais que, por sua vez, revogou o
dL 67/2003, de 8 de abril respeitante à venda de bens de consumo, o conceito de consumidor para efei-
tos de aplicação do regime é restringido. Passa, pois, e tão-somente, a regular relações entre consumi-
dores em sentido restrito (pessoas singulares) e profissionais, excluindo-se, por sua vez, as pessoas
coletivas que, em determinadas circunstâncias, podiam assumir a posição de consumidor, desde que se
encontrassem numa posição de desvantagem relativamente ao outro contraente, em termos de informa-
ção e conhecimento técnico, é dizer, em situação de desconhecimento equivalente à de um consumidor
pessoa singular e atuassem fora do âmbito da sua atividade e não tivessem em vista dar um fim profis-
sional aos bens ou serviços adquiridos pelo facto desses bens ou serviços se encontrarem fora do domí-
nio da sua especialidade. se é certo que até à entrada em vigor do diploma referido os ecos legislativos
respeitantes a uma noção ampla de consumidor (enquanto pessoas coletivas) ainda se podiam escutar,
também é certo que atualmente se tornaram praticamente inaudíveis.

(10) o art. 3.º, n.º 1, al. a), parte final do dL 84/2021, de 18 de outubro o diploma é aplicável,
de igual modo, aos contratos celebrados para o fornecimento de bens a fabricar ou a produzir. Trata-se
de um retorno à primitiva redação do dL 67/2003, de 8 de abril, em que o art. 1.º, n.º 2 determinava
que o seu regime legal era aplicável com as necessárias adaptações, aos contratos de fornecimento de
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de empreitada, desde que se verifique o fornecimento de um bem de con-
sumo(11).

assim, o diploma, é aplicável, em primeiro lugar, com as necessárias
adaptações, aos bens de consumo fornecidos no âmbito de um contrato de
prestação de serviços(12), em particular de empreitada(13). exclui-se, no
entanto, a responsabilidade do profissional se a falta de conformidade decor-
rer dos materiais fornecidos pelo consumidor (art. 22.º, n.º 4 in fine)(14).

Tem sido entendimento na doutrina que as empreitadas de recupera-
ção, conservação ou reparação de bens que o consumidor já possuía ficam
excluídas do âmbito de aplicação do dL, exceto se forem inseridas, no
bem, peças novas(15).

Por sua vez, na jurisprudência(16), sustentou-se que a redação do
art. 1.º-a, n.º 2, do revogado dL 67/2003, de 8 de abril, permitia abranger,
não apenas, a empreitada de construção, mas também a empreitada de
reparação ou modificação devendo ser qualificado como empreitada de
consumo o contrato celebrado por quem destinasse a obra encomendada a
um uso não profissional e alguém que exercesse, com carácter profissio-
nal, uma determinada atividade económica, a qual abrangesse a realização
da obra em causa, mediante remuneração.

na verdade, na primitiva redação do dL 67/2003, de 8 de abril, o
art. 1.º, n.º 2 determinava que o seu regime legal era aplicável com as neces-
sárias adaptações, aos contratos de fornecimento de bens de consumo a fabri-

bens de consumo a fabricar ou a produzir. assim, entendemos que a norma releva quanto a contratos
de empreitada cuja prestação consista na realização duma obra de criação de coisa nova.

(11) releva que seja fornecido ao consumidor um bem novo de que este não dispusesse ante-
riormente ou que, já dispondo de tal bem, o profissional o transforme por forma a que seja considerado
um bem distinto. cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coim-
bra, 2019, p. 273.

(12) cf. ac. rel. Lisboa de 1/2/2018. Processo 13/13.2TBsvc.L1-2 e ac. rel. Porto de
15/12/2016. Processo 103/14.4T8PFr.P1.

(13) cf. roMano MarTinez, Pedro, “empreitada de Bens de consumo — a transposição da
directiva n.º 199/44/ce pelo decreto-Lei n.º 67/2003”, Estudos do Instituto do Direito do Consumo,
vol. ii, almedina, coimbra, 2004, p. 11, ss.

(14) não deixa de parecer estranho e pouco coerente que a norma que preveja a exclusão da
responsabilidade do profissional, no caso da falta de conformidade decorrer dos materiais fornecidos
pelo consumidor, e que abrange apenas bens imóveis fornecidos num contrato de empreitada, não
tenha paralelo quanto a bens móveis.

(15) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, pp. 273 e 274 e caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra,
2010, p. 66.

(16) cf. ac. rel. Porto de 12/10/2017. Processo 392/13.1TvPrT.P1; ac. rel. Guimarães
de 14/2/2019. Processo 995/16.2T8BGc.G2; ac. rel. Guimarães de 12/7/2016. Processo 59/12.8TB
Pcr.G1 e ac. rel. Lisboa de 9/2/2010. Processo 72/08.0TBPsT.L1-7.
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car ou a produzir. era, então, entendimento comum que a norma apenas rele-
vava quanto a contratos de empreitada cuja prestação consistisse na realiza-
ção de uma obra de criação de coisa nova, não se aplicando aos contratos que
tivessem por objeto a simples reparação, limpeza, modificação, manutenção
ou destruição duma coisa já existente. com a redação da norma [art. 3.º, n.º 1,
al. b)], dada pelo dL 84/2021, de 18 de outubro, parece-nos que para se qua-
lificar determinado contrato, enquanto contrato de empreitada de consumo,
deve verificar-se, cumulativamente, dois elementos: 1) existência de relação
de consumo e 2) transmissão de um bem de consumo, no âmbito do contrato
de empreitada, independentemente de se tratar de um bem novo ou usado.

Portanto, deve admitir-se que empreitadas de construção, recupera-
ção, conservação ou reparação de bens que o consumidor já possuía se
podem qualificar como empreitadas de consumo, desde que se verifique a
transmissão de um bem novo ou usado, no âmbito de uma relação de con-
sumo, aplicando-se as normas do diploma. veja-se a título de exemplo um
consumidor que se dirige a uma oficina de reparação de automóveis com
um problema no turbo da sua viatura. o profissional sugere, para que a
prestação do serviço de reparação seja menos dispendiosa, um turbo
recondicionado. à luz da primitiva redação da norma em análise, não seria
de admitir tratar-se de uma empreitada de consumo. com a norma em
vigor, trata-se de uma empreitada de consumo.

Por seu turno, o dL aplica-se, igualmente, à locação(17) de bens de
consumo, englobando-se, no âmbito do diploma, não só o arrendamento
de imóveis, mas também o aluguer de móveis, o aluguer de longa duração,
a locação financeira(18) mobiliária e a imobiliária e a locação com cláusula
de aquisição no fim do período de pagamento de todas as rendas(19).

uma das novidades introduzidas pelo dL 84/2021, de 18 de outubro,
relativamente ao revogado dL 67/2003, de 8 de abril, foi a previsão da sua
aplicação aos conteúdos ou serviços digitais que estejam incorporados em
bens, ou que com eles estejam interligados, na aceção da subal. ii) da al. c)
do art. 2.º (bens com elementos digitais), e sejam fornecidos com os bens
nos termos de um contrato de compra e venda, independentemente dos
conteúdos ou serviços digitais serem fornecidos pelo profissional ou por
um terceiro [art. 3.º n.º 1, al. c)](20).

(17) cf. art. 1022.º do cc.
(18) cf. dL 149/95, de 24 de junho.
(19) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010,

pp. 66 e 67.
(20) veja-se, a título de exemplo, um automóvel com aplicação de GPs instalada, ou um com-

putador com programas instalados ou o software de um smartphone ou smartwatch.
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assim, considera-se um bem com elementos digitais qualquer bem
corpóreo que incorpore ou esteja interligado com um conteúdo ou serviço
digital, de tal modo que a falta destes impeça os bens de desempenharem as
suas funções. não deve interpretar-se a subal. ii) da al. c) do art. 2.º no sen-
tido de se considerar que a falta de conformidade do elemento digital impeça
a realização da totalidade das funções do bem, mas alguma(s) daquelas que
sejam razoavelmente expectáveis pelo consumidor. caso contrário o âmbito
de aplicação do diploma, relativamente a bens com elementos digitais, seria,
praticamente, nulo. veja-se, a título de exemplo, um automóvel com uma
aplicação de GPs instalada. na realidade, uma falta de conformidade da
aplicação não afeta as funções principais do automóvel. no entanto, deve
considerar-se o automóvel com aplicação de GPs instalada um bem com
elementos digitais, na medida em que a falta de conformidade do elemento
digital impede a navegação via satélite, uma das funções legitimamente
esperadas pelo consumidor, aquando da celebração do contrato.

como referimos anteriormente, até à publicação da diretiva (ue)
2019/770 existia um vazio legal a nível europeu respeitante à consagração
de direitos dos consumidores em caso de não fornecimento ou não confor-
midade dos conteúdos ou serviços digitais. Passou, pois, a aplicar-se, no
que concerne ao fornecimento de conteúdos ou serviços digitais, a contra-
tos que estipulem um único ato de fornecimento, uma série de atos indivi-
duais de fornecimento e, ainda, um fornecimento contínuo. veja-se, a título
de exemplo, a compra de livros digitais (ebook), a subscrição de publica-
ções periódicas e a subscrição de um serviço de streaming, assegurando,
por sua vez, que o consumidor que faculta dados pessoais para usufruir de
um conteúdo ou serviço digital passe a estar protegido por um conjunto de
direitos, caso ocorra o não fornecimento ou falta de conformidade.

desta forma, o dL 84/2021, de 18 de outubro aplica-se aos contratos
de fornecimento de conteúdos ou serviços digitais, nas seguintes situações
(art. 3.º, n.º 3):

— o profissional forneça ou se comprometa a fornecer conteúdos ou
serviços digitais ao consumidor e o consumidor pague ou se com-
prometa a pagar o respetivo preço(21);

— o profissional forneça ou se comprometa a fornecer conteúdos ou
serviços digitais ao consumidor e o consumidor faculte ou se

(21) veja-se, a título de exemplo, a compra de um ebook, atualizações de software, subscrição
de publicações periódicas, download de um jogo ou aplicação, subscrição de um serviço de streaming
em qualquer dos casos mediante o pagamento de um preço.
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comprometa a facultar dados pessoais ao profissional, exceto
quando os dados pessoais se destinarem ao tratamento exclusivo
pelo profissional para o fornecimento dos conteúdos ou serviços
digitais em conformidade com o dL ou ao cumprimento pelo pro-
fissional dos requisitos legais a que está sujeito, não se proce-
dendo ao tratamento desses dados para quaisquer outros fins(22);

— os conteúdos ou serviços digitais sejam desenvolvidos de acordo
com as especificações do consumidor(23);

— o suporte material seja utilizado exclusivamente como meio de
disponibilização dos conteúdos digitais(24).

Por fim, os arts. 9.º e 30.º do dL 84/2021, de 18 de outubro, esten-
dem, ainda, o seu âmbito de aplicação, por um lado, às situações de falta
de conformidade em virtude de instalação incorreta desde que tal instala-
ção seja assegurada pelo profissional ou efetuada sob a sua responsabili-
dade, ou, quando realizada pelo consumidor, se deva a deficiências nas
instruções de instalação fornecidas pelo profissional ou no caso de bens
com elementos digitais, a instalação incorreta se deva a deficiências nas
instruções de instalação fornecidas pelo profissional ou pelo fornecedor do
conteúdo ou serviço digital e, por outro, às faltas de conformidade resul-
tantes da integração incorreta dos conteúdos ou serviços digitais no
ambiente digital quando a integração tiver sido realizada pelo profissional
ou sob a sua responsabilidade ou os conteúdos ou serviços se destinarem a
ser integrados pelo consumidor e a integração incorreta se dever a defi-
ciências nas instruções fornecidas pelo profissional.

cabe, ainda, fazer uma alusão às exclusões relativas ao âmbito de
aplicação do dL 84/2021, de 18 de outubro (art. 4.º). o diploma não se
aplica:

— a bens vendidos por via de penhora ou qualquer outra forma de
execução judicial ou levada a cabo por uma autoridade pública;

— à compra e venda de animais;

(22) veja-se, a título de exemplo, o download gratuito de uma aplicação mediante o qual o
consumidor disponibiliza o acesso a localização, fotos ou contactos.

(23) veja-se, a título de exemplo, o contrato celebrado entre um consumidor e uma empresa de
web design, mediante o qual esta se obriga a projetar um website de acordo com as especificidades
manifestadas, para que aquele possa implementar o seu blog pessoal.

(24) veja-se, a título de exemplo, um cd de música ou que contenha um programa de compu-
tador.
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— serviços de comunicações eletrónicas, tal como definidos no
ponto 4) do art. 2.º da diretiva (ue) 2018/1972(25), do Parla-
mento europeu e do conselho, de 11 de dezembro de 2018, com
exceção dos serviços de comunicações interpessoais independen-
tes do número, tal como definidos no ponto 7) do art. 2.º da
mesma diretiva(26),

— serviços de cuidados de saúde, tal como definidos na alínea b) do
art. 3.º da Lei 52/2014, de 25 de agosto(27);

— Jogo e aposta online, conforme definido na alínea o) do art. 4.º do
dL 66/2015, de 29 de abril(28);

— serviços financeiros, tal como definidos na alínea c) do art. 2.º do
dL 95/2006, de 29 de maio(29);

— Software oferecido pelo profissional no âmbito de uma licença de
acesso livre e gratuito, em que não seja exigida contraprestação
ao consumidor, desde que os dados pessoais fornecidos sejam
exclusivamente tratados pelo profissional para melhorar a segu-
rança, a compatibilidade ou a interoperabilidade do software
específico;

— Fornecimento de conteúdos digitais que sejam disponibilizados
ao público por outro meio que não a transmissão de sinal, no con-

(25) o serviço oferecido em geral mediante remuneração através de redes eletrónicas de
comunicações, que engloba, com exceção de serviços que prestem ou exerçam controlo editorial sobre
conteúdos transmitidos através de redes e serviços de comunicações eletrónicas, os seguintes tipos de
serviços:

a) o «serviço de acesso à internet», na aceção do art. 2.º, segundo parágrafo, ponto 2, do
regulamento (ue) 2015/2120;

b) o «serviço de comunicações interpessoais»; e
c) os serviços que consistem total ou principalmente no envio de sinais, tais como os serviços

de transmissão utilizados para a prestação de serviços máquina a máquina e para a radiodi-
fusão;

(26) serviço de comunicações interpessoais que não estabelece a ligação, ou que não permite
a comunicação, com recursos de numeração atribuídos publicamente, a saber, com um número ou
números incluídos nos planos nacionais ou internacionais de numeração.

(27) os cuidados prestados por profissionais de saúde aos doentes com o objetivo de avaliar,
manter ou reabilitar o seu estado de saúde, incluindo a prescrição, a dispensa e o fornecimento de
medicamentos e dispositivos médicos.

(28) Jogos de fortuna ou azar, as apostas desportivas à cota e as apostas hípicas, mútuas e à
cota, em que são utilizados quaisquer mecanismos, equipamentos ou sistemas que permitam produzir,
armazenar ou transmitir documentos, dados e informações, quando praticados à distância, através de
suportes eletrónicos, informáticos, telemáticos e interativos, ou quaisquer outros meios.

(29) Qualquer serviço bancário, de crédito, de seguros, de investimento ou de pagamento e os
relacionados com a adesão individual a fundos de pensões abertos.
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texto de uma representação ou de um evento, designadamente
projeções cinematográficas digitais;

— conteúdos digitais fornecidos em conformidade com a Lei 26/
/2016, de 22 de agosto por organismos do setor público.

3. Conformidade

em sede de cumprimento dos contratos de compra e venda de bens de
consumo (e equiparados), assim como da generalidade dos contratos de
consumo, assume especial relevância a expressão conformidade com o
contrato(30). neste sentido, o vendedor deve entregar ao consumidor bens
e fornecer os conteúdos e serviços digitais que sejam conformes com o
contrato(31), por um lado e, por outro, adequados à legítima expectativa do
consumidor (art. 5.º, 22.º, n.º 1, 27.º), é dizer, ajustados aos requisitos de
conformidade previstos no dL 84/2021, de 18 de outubro.

como veremos, a formulação da noção de conformidade, nos moldes
previstos no diploma, permite reunir as situações mais comuns de vício,
incluindo os de direito(32), de falta de qualidade, diferença de identidade,
isto é, entrega de um bem distinto do acordado(33) e diferença de quanti-
dade(34), introduzindo-se, por sua vez, entre outros, as atualizações, a fun-
cionalidade, a compatibilidade, a interoperabilidade como novos critérios
de conformidade.

(30) cf. enGrácia anTunes, José, Direito do Consumo, almedina, coimbra, 2019, p. 158.
(31) a respeito cf. Morais carvaLho, JorGe e PinTo MonTeiro, anTónio, “direitos do consumidor

em caso de Falta de conformidade do Bem com o contrato”, Revista de Legislação e de Jurisprudên-
cia, ano 145.º, n.º 3994, 2016, p. 237, ss. e caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed.,
almedina, coimbra, 2010, p. 80, ss.

(32) os vícios de direito são expressamente consagrados face ao regime anterior e que passam
a relevar para se aferir da falta de conformidade. cf. Morais carvaLho, JorGe, “venda de Bens de con-
sumo e Fornecimento de conteúdos e serviços digitais — as diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu
impacto no direito Português”, RED, n.º 3, 2019, p. 75.

(33) a noção de conformidade acolhida pelo dL 67/2003, de 8 de abril dispensa, ao contrário
do que ainda acontece com o regime da venda de coisas defeituosas do cc, o recurso ao regime do
erro para invocar a desconformidade relativa à diferença de identidade, em particular, e às demais
situações de falta de conformidade (caso o consumidor pretenda anular o contrato). Basicamente, o
erro é reduzido à falta de conformidade com o referido diploma. cf. ac. rel. coimbra de 25/6/2013.
Processo 92/11.7T2svv.c1 e ac. rel. coimbra de 15/5/2012. Processo 70/11.6TBTcs.c1.

(34) neste sentido cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., alme-
dina, coimbra, 2019, p. 277 e Ferreira de aLMeida, carLos, Direito do Consumo, almedina, coimbra,
2005, p. 161.
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Quanto ao revogado dL 67/2003, de 8 de abril, no seu art. 2.º, n.º 2,
fixava-se um elenco de presunções, de forma meramente enunciativa, que
traduziam as situações mais comuns de falta de conformidade(35).

a formulação dessas presunções era, no diploma, feita pela negativa,
é dizer, presumia-se a não conformidade do bem com o contrato caso se
verificasse pelo menos uma das situações, no artigo descritas. Já no homó-
nimo artigo da revogada diretiva 1999/44/ce, de 25 de maio (art. 2.º,
n.º 2), tal formulação era feita pela positiva, presumindo-se que os bens de
consumo seriam conformes com o contrato, se cumulativamente, se verifi-
cassem todos os factos aí descritos(36). segundo a diretiva, caberia ao con-
sumidor ilidir alguma das presunções provando a falta de conformidade.
Já relativamente à redação dada pelo legislador português, no revogado
dL 67/2003, de 8 de abril, a única e possível interpretação era a de que as
presunções previstas no art. 2.º, n.º 2 eram inilidíveis(37) pois, se o consu-
midor provasse a falta de conformidade, não seria de admitir que o profis-
sional viesse a provar a conformidade por remissão a algum dos factos
índice de um bem, relativamente ao qual já se havia provado ser descon-
forme(38).

o dL 84/2021, de 18 de outubro, na senda das diretivas que trans-
põe, procede a uma separação dos critérios de conformidade por grupos
autónomos (os relativos aos bens móveis, aos imóveis e aos conteúdos ou
serviços digitais) e em subjetivos (resultantes diretamente da relação entre
consumidor e profissional) e objetivos (que apenas indiretamente fazem
parte do contrato, uma vez que estão relacionados, principalmente, com a
legítima expectativa do consumidor), constituindo uma das principais ino-
vações no que respeita à avaliação da conformidade do bem com o con-
trato. não se trata de alterações de fundo aos critérios, pese embora se
acrescentem requisitos de funcionalidade, compatibilidade e interoperabi-

(35) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010,
p. 83.

(36) cf. MoTa PinTo, PauLo, “conformidade e Garantias na venda de Bens de consumo —
a directiva 1999/44/ce e o direito Português”, Estudos de Direito do Consumidor, n.º 2, 2000, p. 225;
Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra, 2019, p. 280, ss.
e caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010, p. 84.

(37) em sentido semelhante cf. enGrácia anTunes, José, Direito do Consumo, almedina, coim-
bra, 2019, p. 158. em sentido inverso cf. ac. rel. coimbra de 20/11/2012. Processo 6646/05.3TBL
ra.c1; ac. rel. Guimarães de 1/2/2018. Processo 783/15.3T8FaF.G1. no sentido de não dever con-
siderar-se um elenco de presunções cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed.,
almedina, coimbra, 2019, p. 281, ss.

(38) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, p. 281.
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lidade para conteúdos e serviços digitais e para bens com elementos digi-
tais(39).

Quanto aos requisitos subjetivos de conformidade dos bens móveis, o
art. 6.º do dL 84/2021, de 18 de outubro faz depender a mencionada con-
formidade dos seguintes fatores:

— correspondência à descrição, ao tipo, à quantidade e à qualidade
e deter a funcionalidade [na aceção do art. 2.º, al. j)], a compatibi-
lidade [na aceção do art. 2.º, al. f)], a interoperabilidade [na ace-
ção do art. 2.º, al. l)] e as demais características previstas no con-
trato de compra e venda. a conformidade do bem afere-se, desta
forma, por remissão a um conjunto de características previstas no
contrato de compra e venda;

— adequação a qualquer finalidade específica a que o consumidor os
destine, de acordo com o previamente acordado entre as partes.
Para além do uso habitual (enquanto critério de conformidade
objetivo), o legislador entendeu particularizar, e estabelecer a falta
de conformidade, se o bem não se adequar a uma utilização especí-
fica (e fora da esfera do referido uso habitual), desde que tal espe-
cificidade tenha sido previamente acordada pelas partes(40) (veja-
-se, por ex., um consumidor que pretenda adquirir uma máquina de
lavar roupa, mas que, simultaneamente, a seque);

— entrega conjunta com todos os acessórios e instruções, inclusiva-
mente de instalação, tal como estipulado no contrato de compra e
venda;

— Fornecimento com todas as atualizações, tal como estipulado no
contrato de compra e venda(41).

no que concerne aos dois últimos critérios, trata-se de uma inovação
relativamente ao diploma anterior. assim, por um lado, a conformidade
passa a aferir-se em função da entrega de todos os acessórios e instruções,
em particular as que digam respeito à instalação e, por outro, a depender

(39) cf. Morais carvaLho, JorGe, “venda de Bens de consumo e Fornecimento de conteúdos e
serviços digitais — as diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu impacto no direito Português”, RED,
n.º 3, 2019, p. 75.

(40) cf. enGrácia anTunes, José, Direito do Consumo, almedina, coimbra, 2019, p. 160 e
Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra, 2019, p. 291.

(41) a consagração deste critério de conformidade resultou do alargamento do âmbito de apli-
cação do dL 84/2021, de 18 de outubro, relativamente ao revogado regime homónimo, aos conteúdos
ou serviços digitais que estejam incorporados em bens, ou que com eles estejam interligados.
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do fornecimento de todas as atualizações, em ambos os casos nos moldes
estabelecidos no contrato.

no que concerne aos requisitos objetivos de conformidade dos bens
móveis o art. 7.º do dL 84/2021, de 18 de outubro acrescenta que estes
devem:

— ser adequados ao uso a que os bens da mesma natureza se desti-
nam. relevam, portanto, todas as utilizações habituais dadas ao
bem, devendo, a conformidade, aferir-se objetivamente e não por
remissão à intenção de um consumidor individualmente conside-
rado, mas ao uso ou usos comuns desse bem(42);

— corresponder à descrição e possuir as qualidades da amostra ou
modelo que o profissional tenha apresentado ao consumidor antes
da celebração do contrato, sempre que aplicável. releva, por um
lado, todo o tipo de declaração dirigida ao público, através de
qualquer forma de comunicação comerciais, incluindo a publici-
dade, excluindo-se, naturalmente, as pouco precisas ou pouco
objetivas, devendo tal declaração do vendedor ser interpretada
em harmonia com o art. 236.º do cc (veja-se, por ex. uma comu-
nicação de um vendedor de carne, descrevendo a sua carne como
a mais tenra de Portugal)(43) e, por outro, a vinculação do vende-
dor às qualidades do bem que tenha apresentado como amostra
ou modelo, relativamente ao consumidor, devendo a coisa ven-
dida ser de qualidade equivalente à referida amostra ou
modelo(44) (veja-se, por ex., quando se verifique falta de coinci-
dência de uma fotografia num catálogo ou de um modelo em exi-
bição com o bem posteriormente vendido);

— ser entregues juntamente com os acessórios, incluindo a embala-
gem, instruções de instalação ou outras instruções que o consu-
midor possa razoavelmente esperar receber, sempre que aplicá-
vel. verifica-se, pois, um paralelo com o critério de conformidade
subjetivo respeitante à entrega conjunta com todos os acessórios

(42) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, p. 288, ss. e Menezes LeiTão, Luís, “o novo regime da venda de Bens de consumo”, Estudos do
Instituto do Direito do Consumo, vol. ii, almedina, coimbra, 2004, p. 48.

(43) cf. enGrácia anTunes, José, Direito do Consumo, almedina, coimbra, 2019, p. 159; caL-
vão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed. almedina, coimbra, 2010, p. 85, ss. e Morais

carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra, 2019, p. 285, ss.
(44) Menezes LeiTão, Luís, “o novo regime da venda de Bens de consumo”, Estudos do Ins-

tituto do Direito do Consumo, vol. ii, almedina, coimbra, 2004, p. 48.
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e instruções, inclusivamente de instalação, tal como estipulado no
contrato de compra e venda. no entanto, o legislador foi mais
longe na medida em que a conformidade do bem se afere não
apenas em função da entrega conjunta com todos os acessórios e
instruções, tal como estipulado no contrato de compra e venda,
mas, do mesmo modo, em função da legítima expectativa do con-
sumidor em receber os acessórios, incluindo a embalagem, ins-
truções de instalação ou outras instruções;

— corresponder à quantidade e possuir as qualidades e outras carac-
terísticas, inclusive no que respeita à durabilidade, funcionali-
dade, compatibilidade e segurança, habituais e expectáveis nos
bens do mesmo tipo considerando, designadamente, a sua natu-
reza e qualquer declaração pública feita pelo profissional, ou em
nome deste, ou por outras pessoas em fases anteriores da cadeia
de negócio, incluindo o produtor, nomeadamente na publicidade
ou na rotulagem(45). releva, para se aferir da conformidade, as
próprias características essenciais e a performance do bem que
deve ser apto a satisfazer os fins legitimamente esperados pelo
consumidor (no esteio do art. 236.º do cc)(46), não se olvidando
que as informações concretas e objetivas contidas nas mensagens
publicitárias de determinado bem, serviço ou direito se devem
considerar integradas no conteúdo dos contratos que se venham a
celebrar após a sua emissão (art. 7.º, n.º 5 da Ldc)(47).

em todo o caso, a falta de conformidade não relevará para a aplicação
do regime se, aquando da celebração do contrato, o consumidor tenha sido
inequivocamente informado de que uma característica particular do bem
se desvia dos requisitos estabelecidos no art. 7.º, n.º 1 e tenha aceitado,
separadamente, de forma expressa e inequívoca, esse desvio (art. 7.º,
n.º 3), recaindo o ónus da prova do fornecimento da informação sobre o
vendedor (art. 342.º, n.º 2 do cc). Trata-se de uma inovação benéfica para

(45) o profissional não fica vinculado às declarações públicas se demonstrar que não tinha,
nem podia razoavelmente ter, conhecimento da declaração pública em causa, se no momento da cele-
bração do contrato, a declaração pública em causa tinha sido corrigida de forma igual ou comparável à
forma por que tinha sido feita ou se a decisão de contratar não poderia ter sido influenciada por aquela
declaração (art. 7.º, n.º 2).

(46) MoTa PinTo, PauLo, “conformidade e Garantias na venda de Bens de consumo — a direc-
tiva 1999/44/ce e o direito Português”, Estudos de Direito do Consumidor, n.º 2, 2000, p. 240, ss.

(47) cf. enGrácia anTunes, José, Direito do Consumo, almedina, coimbra, 2019, p. 160 e
Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra, 2019, p. 292, ss.
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o consumidor na medida em que se faz recair sobre o profissional um
dever de informar inequivocamente o consumidor acerca de uma eventual
falta de conformidade ao passo que, ao abrigo do regime anterior, a falta
de conformidade não relevava para aplicação do regime se, aquando da
celebração do contrato, o consumidor a conhecesse ou não pudesse razoa-
velmente ignorá-la(48) após a realização de um exame diligente, indepen-
dentemente de informação expressa fornecida pelo profissional da falta de
conformidade.

o art. 8.º do dL 84/2021, de 18 de outubro acrescenta ainda uma
panóplia de requisitos adicionais de conformidade relativamente aos bens
com elementos digitais que se prendem, fundamentalmente, com a nova
questão das atualizações(49), consagrando-se, quanto a estas, um dever de
comunicação e fornecimento.

assim, para além dos requisitos de conformidade constantes dos arti-
gos anteriores, o profissional tem o dever de assegurar que as atualizações,
incluindo as de segurança, necessárias para colocar os bens em conformi-
dade, são comunicadas e fornecidas ao consumidor, durante o período
razoavelmente esperado pelo consumidor, tendo em conta o tipo e finali-
dade dos bens e dos elementos digitais, bem como as circunstâncias e
natureza do contrato de compra e venda, sempre que o mesmo estipule um
único ato de fornecimento do conteúdo ou serviço digital.

Por outro lado, tratando-se do fornecimento contínuo de conteúdo ou
serviço digital até dois anos, o dever de comunicação e fornecimento das
atualizações mencionado no número anterior vigora pelo período de dois
anos.

Por sua vez, no caso do fornecimento contínuo de conteúdo ou ser-
viço digital que seja superior a dois anos, o dever de comunicação e forne-
cimento das atualizações vigora pelo período de duração do contrato.

de realçar que caso o consumidor não proceda à instalação, num
prazo razoável, das atualizações fornecidas, o profissional não é responsá-
vel por qualquer falta de conformidade que resulte exclusivamente da falta
de atualização em causa, se o profissional tiver informado o consumidor
da disponibilidade da atualização e das consequências da sua não instala-
ção e a não instalação ou a instalação incorreta da atualização pelo consu-

(48) excluíam-se, portanto, os defeitos visíveis ou aparentes. cf. caLvão da siLva, João, Venda
de Bens de Consumo, 4.ª ed. almedina, coimbra, 2010, p. 93.

(49) cf. Morais carvaLho, JorGe, “venda de Bens de consumo e Fornecimento de conteúdos e
serviços digitais — as diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu impacto no direito Português”, RED,
n.º 3, 2019, p. 77.
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midor não tenha resultado de deficiências nas instruções de instalação for-
necidas ao consumidor.

em conformidade com art. 8.º, n.º 5, exclui-se a responsabilidade do
profissional se, aquando da celebração do contrato, o consumidor tenha
sido inequivocamente informado de que uma característica particular do
bem se desviava dos requisitos constantes do n.º 1, do referido artigo ou
dos requisitos objetivos de atualização, e tenha aceitado, separadamente,
de forma expressa e inequívoca, esse desvio, recaindo o ónus da prova do
fornecimento da informação sobre o profissional (art. 342.º, n.º 2 do cc).

ainda na senda da falta de conformidade do bem, o art. 9.º, equipara-
-a à falta de conformidade que resulte da instalação incorreta quando a ins-
talação seja assegurada pelo profissional ou efetuada sob a sua responsabi-
lidade ou quando realizada pelo consumidor e a instalação incorreta se
deva a deficiências nas instruções de instalação fornecidas pelo profissio-
nal ou no caso de bens com elementos digitais, a instalação incorreta se
deva a deficiências nas instruções de instalação fornecidas pelo profissio-
nal ou pelo fornecedor do conteúdo ou serviço digital(50).

outra inovação relativamente ao diploma anterior passa pela consa-
gração inequívoca dos vícios de direito como critério para se aferir a falta
de conformidade(51). desta forma, e em conformidade com o art. 10.º, caso
uma restrição que resulte de violação de quaisquer direitos de terceiros, em
particular direitos de propriedade intelectual, impeça ou limite a utilização
dos bens, nos termos dos arts. 6.º a 8.º, o consumidor tem direito aos meios
de ressarcimento por falta de conformidade previstos no art. 15.º (exceto
nas situações previstas em legislação especial nos termos da qual se deter-
mine a invalidade ou a resolução do contrato de compra e venda).

Quanto aos requisitos de conformidade dos bens imóveis(52), o art. 22.º,
n.º 1 do dL 84/2021, de 18 de outubro faz recair sobre o profissional o dever
genérico de entregar ao consumidor os bens imóveis que sejam conformes

(50) ampliam-se e estendem-se, desta forma, a regras relativas à venda de bens de consumo
aos serviços de instalação desses bens. cf. Menezes LeiTão, Luís, “o novo regime da venda de Bens
de consumo”, Estudos do Instituto do Direito do Consumo, vol. ii, almedina, coimbra, 2004, p. 53 e
caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed. almedina, coimbra, 2010, pp. 94 e 95.

(51) cf. Morais carvaLho, JorGe, “venda de Bens de consumo e Fornecimento de conteúdos e
serviços digitais — as diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu impacto no direito Português”, RED,
n.º 3, 2019, p. 75.

(52) de realçar que o dL 84/2021, de 18 de outubro, relativamente ao anterior regime, não traz
propriamente novidades substanciais quanto aos requisitos de conformidade dos bens imóveis para
além da sua autonomização quanto aos dos bens móveis. Por outro lado, contrariamente aos requisitos
de conformidade dos bens móveis e dos conteúdos e serviços digitais, não se procede à separação entre
requisitos subjetivos e objetivos.
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com o contrato de compra e venda e que apresentem características de quali-
dade, de segurança, de habitabilidade, de proteção ambiental e de funcionali-
dade de modo a assegurar a aptidão dos mesmos ao uso a que se destinam
durante o período de vida útil técnica e economicamente razoável(53).

Por sua vez, o n.º 2, estabelece um elenco de presunções de não con-
formidade sempre que os bens imóveis(54):

— não sejam conformes com a descrição que deles é feita pelo pro-
fissional ou não possuam as qualidades do bem que o profissional
tenha apresentado ao consumidor como amostra ou modelo.
releva, à semelhança com o critério homónimo para os bens
móveis, por um lado, todo o tipo de declaração dirigida ao
público, através de qualquer forma de comunicação comerciais,
incluindo a publicidade, excluindo-se, naturalmente, as pouco
precisas ou pouco objetivas, devendo tal declaração do vendedor
ser interpretada em harmonia com o art. 236.º do cc(55) e, por
outro, a vinculação do vendedor às qualidades do bem que tenha
apresentado como amostra ou modelo, relativamente ao consumi-
dor, devendo a coisa vendida ser de qualidade equivalente à refe-
rida amostra ou modelo(56);

— não sejam adequados ao uso específico para o qual o consumidor
os destine, desde que o profissional tenha sido informado de tal
uso aquando da celebração do contrato e o tenha aceite. assim, o
bem não será conforme se não se adequar a uma utilização espe-
cífica (e fora da esfera do referido uso habitual), desde que tal
especificidade tenha sido previamente acordada pelas partes;

(53) segundo o art. 22.º, n.º 3, as características de qualidade, de segurança, de habitabilidade,
de proteção ambiental e de funcionalidade mencionadas no n.º 1 são descritas na ficha técnica da habi-
tação a que se refere o art. 4.º do dL 68/2004, de 25 de março.

(54) não deixa de ser curioso que a conformidade dos bens móveis e dos conteúdos e serviços
digitais se formule pela positiva por remissão a determinados critérios e, que, relativamente à conformi-
dade dos bens imóveis se mantenha a solução do regime anterior, isto é, uma formulação pela negativa
com recurso a um elenco de presunções de não conformidade, é dizer, presume-se a não conformidade
do bem com o contrato caso se verifique pelo menos uma das situações, no artigo descritas. Tratam-se,
como referimos anteriormente, de presunções inilidíveis pois, se o consumidor provar a falta de confor-
midade, não será de admitir que o profissional venha a provar a conformidade por remissão a algum dos
factos índice de um bem, relativamente ao qual já se havia provado ser desconforme.

(55) cf. enGrácia anTunes, José, Direito do Consumo, almedina, coimbra, 2019, p. 159; caL-
vão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010, p. 85, ss. e Morais

carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra, 2019, p. 285, ss.
(56) Menezes LeiTão, Luís, “o novo regime da venda de Bens de consumo”, Estudos do Ins-

tituto do Direito do Consumo, vol. ii, almedina, coimbra, 2004, p. 48.
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— não sejam adequados às utilizações habitualmente dadas aos
bens do mesmo tipo, isto é, todas as utilizações habituais dadas
ao bem, devendo, a conformidade, aferir-se objetivamente e não
por remissão à intenção de um consumidor individualmente con-
siderado, mas ao uso ou usos comuns desse bem(57);

— não apresentarem as qualidades e o desempenho habituais nos
bens do mesmo tipo e que o consumidor pode razoavelmente
esperar, atendendo à natureza do bem e, eventualmente, às decla-
rações públicas sobre as suas características concretas feitas pelo
profissional, pelo produtor ou pelo seu representante, nomeada-
mente na publicidade. releva, pois, para se aferir da conformi-
dade, as próprias características essenciais e a performance do
bem que deve ser apto a satisfazer os fins legitimamente espera-
dos pelo consumidor (no esteio do art. 236.º do cc)(58), não se
olvidando que as informações concretas e objetivas contidas nas
mensagens publicitárias de determinado bem, serviço ou direito
se devem considerar integradas no conteúdo dos contratos que se
venham a celebrar após a sua emissão (art. 7.º, n.º 5 da Ldc)(59).

de realçar que não se considera existir falta de conformidade caso o
consumidor tivesse conhecimento dessa falta de conformidade aquando da
celebração do contrato, não a pudesse razoavelmente ignorar ou se aquela
decorrer dos materiais fornecidos pelo consumidor.

não deixa de ser estranha a divergência nesta matéria entre o regime
aplicável aos bens móveis e aos imóveis. se, relativamente aos primeiros,
a falta de conformidade não relevará para a aplicação do regime se,
aquando da celebração do contrato, o consumidor tiver sido inequivoca-
mente informado de que uma característica particular do bem se desvia
dos requisitos estabelecidos no art. 7.º, n.º 1 e tenha aceitado, separada-
mente, de forma expressa e inequívoca, esse desvio (art. 7.º, n.º 3), já
quanto aos segundos a solução é igual à do diploma anterior, é dizer, a falta
de conformidade não relevará para aplicação do regime se, aquando da

(57) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, p. 288, ss. e Menezes LeiTão, Luís, “o novo regime da venda de Bens de consumo”, Estudos do
Instituto do Direito do Consumo, vol. ii, almedina, coimbra, 2004, p. 48.

(58) MoTa PinTo, PauLo, “conformidade e Garantias na venda de Bens de consumo — a direc-
tiva 1999/44/ce e o direito Português”, Estudos de Direito do Consumidor, n.º 2, 2000, p. 240, ss.

(59) cf. enGrácia anTunes, José, Direito do Consumo, almedina, coimbra, 2019, p. 160 e
Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra, 2019, p. 292, ss.
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celebração do contrato, o consumidor a conhecer ou não a puder, razoavel-
mente, ignorar(60) após a realização de um exame diligente, independente-
mente de informação expressa fornecida pelo profissional da existência da
falta de conformidade. assim, no que concerne aos bens móveis, o ónus da
informação da existência da falta de conformidade, aquando da celebração
do contrato, recai sobre o profissional, ao passo que, relativamente aos
bens imóveis, cabe ao consumidor levar a cabo um exame diligente, não se
aplicando o regime se este não puder, razoavelmente, ignorar tal falta de
conformidade, no momento da celebração do contrato.

Por fim, no que diz respeito aos requisitos de conformidade de con-
teúdos e serviços digitais, o dL 84/2021, de 18 de outubro adota uma sis-
tematização e conteúdo semelhantes à da dos bens móveis, fazendo a divi-
são entre subjetivos (art. 28.º) e objetivos (art. 29.º).

não que se criem novos requisitos significativos, mas adaptam-se aos
conteúdos e serviços digitais os aplicáveis aos bens móveis e imóveis, em
virtude do alargamento do âmbito de aplicação do dL 84/2021, de 18 de
outubro ao fornecimento de conteúdos e serviços digitais, acrescentando-
-se, tal como para os bens com elementos digitais, requisitos de funciona-
lidade, compatibilidade e interoperabilidade(61).

Quanto aos primeiros, subjetivos, serão conformes com o contrato os
conteúdos ou serviços digitais que:

— correspondam à descrição, à quantidade e à qualidade e detenham
a funcionalidade [na aceção do art. 2.º, al. j)], a compatibilidade
[na aceção do art. 2.º, al. f)], a interoperabilidade [na aceção do
art. 2.º, al. l)] e as demais características previstas no contrato;

— sejam adequados a qualquer finalidade específica a que o consu-
midor os destine e que tenha sido comunicada ao profissional, o
mais tardar no momento da celebração do contrato, e relativa-
mente à qual o profissional tenha manifestado concordância;

— sejam fornecidos juntamente com todos os acessórios e instru-
ções, inclusivamente de instalação, e apoio ao cliente, tal como
estipulado no contrato;

— sejam atualizados, de acordo com o estipulado no contrato.

(60) excluíam-se, portanto, os defeitos visíveis ou aparentes. cf. caLvão da siLva, João, Venda
de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010, p. 93.

(61) cf. Morais carvaLho, JorGe, “venda de Bens de consumo e Fornecimento de conteúdos e
serviços digitais — as diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu impacto no direito Português”, RED,
n.º 3, 2019, p. 75.
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a conformidade afere-se pois, em primeiro lugar, por remissão a um
conjunto de características previstas no contrato, em segundo, pela ade-
quação a uma utilização específica (e fora da esfera do referido uso habi-
tual), desde que tal especificidade tenha sido previamente acordada pelas
partes, em terceiro, em função da entrega de todos os acessórios e instru-
ções, em particular as que digam respeito à instalação, e apoio ao cliente,
por um lado, e, por outro, pelo fornecimento de todas as atualizações, em
ambos os casos nos moldes estabelecidos no contrato.

Quanto às atualizações, em concreto, cabe sublinhar que sempre que
contratualmente se estipule um único ato de fornecimento ou uma série de
atos individuais de fornecimento, o profissional deve assegurar que tais
atualizações, incluindo as de segurança, necessárias para manter os con-
teúdos ou serviços digitais em conformidade, são comunicadas e forneci-
das ao consumidor, durante o período razoavelmente esperado pelo
mesmo, tendo em conta o tipo e finalidade dos conteúdos ou serviços digi-
tais, as circunstâncias e natureza do contrato (art. 29.º, n.º 3)(62).

se, por outro lado, o contrato previr o fornecimento contínuo de con-
teúdos ou serviços digitais, o dever de comunicação e fornecimento das
atualizações vigora pelo período durante o qual os conteúdos ou serviços
digitais devam ser fornecidos (art. 29.º, n.º 4).

Por sua vez, caso o consumidor não proceda à instalação, num prazo
razoável, das atualizações fornecidas, o profissional não é responsável por
qualquer falta de conformidade que resulte exclusivamente da omissão do
dever de proceder à instalação, desde que o profissional tenha informado o
consumidor da disponibilidade da atualização e das consequências da sua
não instalação e a não instalação ou a instalação incorreta da atualização
pelo consumidor não tiver resultado de deficiências nas instruções de ins-
talação fornecidas pelo profissional (art. 29.º, n.º 5)(63).

no que toca aos segundos, objetivos, serão conformes com o contrato
os conteúdos ou serviços digitais que:

— sejam adequados ao uso a que os conteúdos ou serviços digitais
do mesmo tipo se destinam. à semelhança do homónimo critério
de conformidade previsto para os bens móveis, relevam todas as

(62) cf. Morais carvaLho, JorGe, “venda de Bens de consumo e Fornecimento de conteúdos e
serviços digitais — as diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu impacto no direito Português”, RED,
n.º 3, 2019, p. 77.

(63) cf. Morais carvaLho, JorGe, “venda de Bens de consumo e Fornecimento de conteúdos
e serviços digitais — as diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu impacto no direito Português”, RED,
n.º 3, 2019, pp. 77 e 78.
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utilizações habituais dadas aos conteúdos ou serviços digitais,
devendo, a conformidade, aferir-se objetivamente e não por
remissão à intenção de um consumidor individualmente conside-
rado, mas ao uso ou usos comuns desse conteúdo ou serviço;

— correspondam à quantidade e possuam as qualidades e as carac-
terísticas de desempenho, inclusive no que respeita à funcionali-
dade, compatibilidade, acessibilidade, continuidade e segurança,
habituais e expectáveis em conteúdos ou serviços digitais do
mesmo tipo, considerando, designadamente, a sua natureza e
qualquer declaração pública feita pelo profissional, ou em seu
nome, ou por outras pessoas em fases anteriores da cadeia de
negócio, incluindo o produtor, nomeadamente na publicidade ou
na rotulagem. releva, por um lado, todo o tipo de declaração diri-
gida ao público, através de qualquer forma de comunicação
comerciais, incluindo a publicidade e, por outro, a vinculação do
profissional às qualidades e características, nomeadamente as
respeitantes a funcionalidade, compatibilidade, acessibilidade,
continuidade e segurança, habituais e expectáveis em conteúdos
ou serviços digitais do mesmo tipo. de realçar que o profissional
não fica vinculado às declarações públicas se demonstrar que não
tinha, nem podia razoavelmente ter, conhecimento da declaração
pública em causa ou se no momento da celebração do contrato, a
declaração pública em causa tiver sido corrigida de forma igual
ou equivalente à forma por que tinha sido feita ou a decisão de
contratar não puder ter sido influenciada por aquela declaração
(art. 29.º, n.º 2);

— sejam fornecidos com os acessórios e as instruções que o consu-
midor possa razoavelmente esperar receber em função dos con-
teúdos ou serviços digitais adquiridos. a conformidade do con-
teúdo ou serviço digital afere-se, não apenas em função da
entrega conjunta com todos os acessórios e instruções, tal como
estipulado no contrato (requisito subjetivo), mas, do mesmo
modo, em função da legítima expectativa do consumidor em
receber tais acessórios e instruções de instalação;

— sejam conformes às versões de teste ou pré-visualizações dispo-
nibilizadas pelo profissional antes da celebração do contrato. no
que concerne a este critério, a conformidade afere-se em função
do conteúdo ou serviço digital fornecido ter qualidade equiva-
lente àquela apresentada pelo profissional como versão de teste
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ou pré-visualização, vinculando, por sua vez, o profissional a tal
qualidade.

cabe realçar que, por um lado, sempre que o contrato estipule um
fornecimento contínuo de conteúdos ou serviços digitais, estes devem ser
conformes durante o período correspondente ao da duração do contrato
(art. 29.º, n.º 6) e, por outro que não se verificará falta de conformidade se
no momento da celebração do contrato o consumidor tiver sido inequivo-
camente informado de que uma característica particular dos conteúdos ou
serviços digitais se desviava dos requisitos objetivos de conformidade e
tenha aceitado, separadamente, de forma expressa e inequívoca, esse des-
vio. assim, em conformidade com art. 29.º, n.º 7, exclui-se a responsabili-
dade do profissional se, aquando da celebração do contrato, o consumidor
tiver sido inequivocamente informado de que uma característica particular
dos conteúdos ou serviços digitais se desviava dos requisitos constantes
dos n.os 1 e 3, do referido artigo, e tenha aceitado, separadamente, de forma
expressa e inequívoca, esse desvio, recaindo o ónus da prova do forneci-
mento da informação sobre o profissional (art. 342.º, n.º 2 do cc).

ainda no que concerne à falta de conformidade, o art. 30.º equipara-
-a à que resulte da integração incorreta dos conteúdos ou serviços digitais
no ambiente digital quando a integração tiver sido realizada pelo profissio-
nal ou sob a sua responsabilidade ou os conteúdos ou serviços se destina-
rem a ser integrados pelo consumidor e a integração incorreta se dever a
deficiências nas instruções fornecidas pelo profissional. assim instalação
corresponde, neste tipo de contratos, à integração no ambiente digital do
consumidor(64).

como referimos anteriormente, o diploma introduziu uma inovação
relativamente ao diploma anterior que passa pela consagração inequívoca
dos vícios de direito como critério para se aferir da falta de conformi-
dade(65) dos bens móveis. na mesma senda, e em conformidade com o
art. 31.º, em relação aos conteúdos e serviços digitais, caso uma restrição
resultante de uma violação de quaisquer direitos de terceiros, em especial
direitos de propriedade intelectual, impeça ou limite a utilização dos con-
teúdos ou serviços digitais, nos termos dos arts. 27.º a 29.º, o consumidor

(64) cf. Morais carvaLho, JorGe, “venda de Bens de consumo e Fornecimento de conteúdos e
serviços digitais — as diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu impacto no direito Português”, RED,
n.º 3, 2019, p. 78.

(65) cf. Morais carvaLho, JorGe, “venda de Bens de consumo e Fornecimento de conteúdos e
serviços digitais — as diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu impacto no direito Português”, RED,
n.º 3, 2019, p. 75.
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tem direito aos meios de ressarcimento por falta de conformidade previs-
tos no art. 35.º (exceto nas situações previstas em legislação especial nos
termos da qual se determine a invalidade ou a resolução do contrato de
compra e venda).

4. Entrega do Bem e Obrigação de Fornecimento de Con-
teúdos e Serviços Digitais

o profissional tem o dever de entregar o bem e de fornecer os conteú-
dos e serviços digitais que cumpram os requisitos de conformidade, nos
termos dos arts. 5.º, 22.º e 27.º do dL 84/2021, de 18 de outubro.

no que concerne aos bens móveis, o art. 11.º do diploma consagrou,
especificamente, determinados aspetos relativos ao momento da entrega
do bem e à transferência do risco por perda ou dano, anteriormente consa-
grados nos arts. 9.º-B e 9.º-c da Ldc(66).

assim, o bem considera-se entregue ao consumidor quando este ou
um terceiro por ele indicado, que não o transportador, adquira a posse
física do bem, por um lado e, por outro, nos casos em que o contrato de
compra e venda preveja a instalação do bem por conta do profissional,
considera-se realizada a obrigação de entrega quando a instalação se
encontrar concluída (art. 11.º, n.os 1 e 2).

Por sua vez, quanto aos bens com elementos digitais, considera-se
que o bem é entregue quando a componente física dos bens seja entregue e
o ato único de fornecimento seja efetuado ou a componente física dos bens
seja entregue e o fornecimento contínuo do conteúdo ou serviço digital
seja iniciado (art. 11.º, n.º 3).

no que concerne ao momento da entrega, cabe realçar que o profis-
sional deve realizar a obrigação de entrega na data ou dentro do período
especificado pelo consumidor (salvo convenção em contrário). na falta de
estipulação relativamente à data para a entrega do bem, o profissional deve
entregar o bem sem demora injustificada e, no limite, 30 dias após a cele-
bração do contrato (art. 11.º, n.os 4 e 5).

na pendência do incumprimento da obrigação de entrega dos bens na
data acordada ou no prazo máximo de 30 dias, não tendo existido estipula-
ção quanto àquela, o consumidor tem o direito de solicitar ao profissional

(66) ambos revogados por força do art. 54.º, al. a) do dL 84/2021, de 18 de outubro.
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a entrega num prazo adicional adequado às circunstâncias. subsistindo o
incumprimento da obrigação de entrega dentro do prazo adicional o consu-
midor pode resolver o contrato (art. 11.º, n.os 6 e 7).

o diploma (art. 11.º, n.º 8) dispensa a necessidade de o consumidor
conceder um prazo adicional para a entrega do bem, podendo resolver
imediatamente o contrato, independentemente de tal prazo adicional, em
três situações:

— sempre que o profissional se recuse a entregar os bens;

— se o prazo fixado para a entrega constituir elemento essencial
atendendo a todas as circunstâncias subjacentes à celebração do
contrato;

— caso o consumidor tenha informado o profissional, antes da cele-
bração do contrato, de que a entrega dentro de um determinado
prazo ou em determinada data é essencial.

se o consumidor exercer o direito de resolução do contrato o profis-
sional fica constituído no dever de restituir ao consumidor a totalidade do
montante pago até 14 dias após o exercício do referido direito de resolu-
ção. em caso de incumprimento do dever de restituir nos termos descritos
o consumidor tem o direito à devolução em dobro do montante pago, sem
prejuízo da indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais a que
haja lugar (art. 11.º, n.os 9 e 10).

cabe sublinhar que o ónus da prova do cumprimento da obrigação de
entrega, nos termos descritos, recai sobre o profissional (art. 11.º, n.º 11)

Por sua vez, em conformidade com o art. 11.º, n.º 12, no que diz res-
peito ao risco de perda ou dano, nos contratos em que o profissional envie
os bens para o consumidor, transfere-se para o consumidor quando este ou
um terceiro por ele indicado, que não o transportador, adquira a posse
física dos bens. ao invés do regime geral previsto no art. 796.º do cc, ape-
nas no momento da entrega se transfere para o consumidor o risco de pere-
cimento ou deterioração do bem, respondendo o vendedor, antes de tal
momento, pelo perecimento ou deterioração(67). se, por outro lado, o con-
sumidor confiar o transporte a pessoa diferente da proposta pelo profissio-
nal, o risco transfere-se para o consumidor com a entrega do bem ao trans-
portador (art. 11.º, n.º 13).

(67) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010,
p. 99, ss. e Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra, 2019,
p. 310, ss.
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Quanto aos conteúdos e serviços digitais, o art. 29.º, n.º 1 constitui o
profissional na obrigação de os fornecer ao consumidor sem demora injus-
tificada. a realização de tal obrigação ocorre com a disponibilização ao
consumidor dos conteúdos digitais ou dos meios adequados para aceder aos
conteúdos digitais ou para os descarregar, por um lado, ou com a disponibi-
lização ao consumidor do acesso aos conteúdos digitais ou a uma instalação
física ou virtual escolhida pelo consumidor para o efeito, por outro e, por
fim, com a disponibilização ao consumidor do acesso ao serviço digital ou
a uma instalação física ou virtual escolhida pelo consumidor para o efeito.

5. Falta de Conformidade e Ónus da Prova

Tendo o profissional o dever de entregar o bem e de fornecer os con-
teúdos e serviços digitais que cumpram os requisitos de conformidade, nos
termos dos arts. 5.º, 22.º e 27.º do dL 84/2021, de 18 de outubro, como se
disse, responderá perante o consumidor pela falta de conformidade exis-
tente no momento da entrega do bem (arts. 12.º, n.º 1 e 23.º, n.º 1) ou do
fornecimento, nos moldes do art. 29.º, dos conteúdos ou serviços digitais
[art. 32.º, n.º 2 al. a)].

Portanto, em relação aos bens móveis e imóveis a conformidade
afere-se no momento da entrega o que, por sua vez, não deve interpretar-se
como exonerando o vendedor pela falta de conformidade no momento da
entrega, se a celebração do contrato for anterior a tal entrega, e no
momento da celebração não existir desconformidade(68), aplicando-se o
mesmo raciocínio os conteúdos e serviços digitais.

Quanto ao revogado dL 67/2003, de 8 de abril, o art. 3.º dispunha que o
vendedor responderia perante o consumidor pela falta de conformidade que
existisse no momento da entrega do bem, presumindo-se, tal falta de confor-
midade existente no momento da entrega, quando se manifestasse num prazo
de dois ou de cinco anos a contar da data de entrega de coisa móvel ou imó-
vel, respetivamente. responsabilizava-se, pois, o vendedor por qualquer falta
de conformidade que se manifestasse num prazo de dois(69) ou de cinco anos

(68) cf. Morais carvaLho, Jorge, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, p. 310.

(69) o legislador português estabeleceu um prazo mais alargado que o de 6 meses previsto na
diretiva 1999/44/ce de 25 de maio (art. 5.º, n.º 3) liberando o consumidor do ónus da prova da exis-
tência da falta de conformidade no momento da entrega por mais tempo.
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a contar da data de entrega de coisa móvel ou imóvel, respetivamente, presu-
mindo-a já existente nessa data. cabia, pois, ao consumidor fazer prova da
desconformidade, dentro do prazo de garantia (e de denúncia do defeito),
para que operasse a presunção. Tal disposição, permitia liberar o consumi-
dor de fazer prova da desconformidade no momento da entrega(70). caberia
ao vendedor, de forma a ilidir a presunção, fazer dupla prova, por um lado,
da inexistência da falta de conformidade no momento da entrega e, por
outro, revelando-se a falta de conformidade em momento posterior, que esta
tivesse resultado de facto que não lhe fosse imputável(71/72).

no atual dL 84/2021, de 18 de outubro, o regime apresenta algumas
semelhanças e diferenças relativamente ao anterior.

a saber, no que diz respeito aos bens móveis (onde se incluem os bens
com elementos digitais de ato único de fornecimento de conteúdo ou ser-
viço digital), o vendedor responde perante o consumidor pela falta de con-
formidade que exista no momento da entrega do bem, presumindo-se, tal
falta de conformidade existente no momento da entrega, quando se mani-
feste num prazo de dois anos a contar do referido momento da entrega(73/74)
(art. 13.º, n.º 1). assim, pese embora se responsabilize o vendedor por qual-
quer falta de conformidade que se manifeste num prazo de três anos a contar
do momento da entrega (art. 12.º, n.º 1), a presunção de não conformidade
apenas aproveita ao consumidor nos dois anos posteriores à entrega. decor-
rido o referido prazo, recai sobre o consumidor o ónus da prova da existên-
cia da falta de conformidade no momento da entrega (art. 13.º, n.º 4).

cabe, pois, ao consumidor fazer prova da desconformidade, dentro
do prazo de dois anos, para que opere a presunção. Tal disposição, permite
liberar o consumidor de fazer prova da desconformidade no momento da
entrega(75). cabe ao vendedor, de forma a ilidir a presunção, fazer dupla

(70) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed. almedina, coimbra, 2010,
p. 101, ss.

(71) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, p. 315, ss.

(72) cf. ac. rel. Guimarães de 17/1/2019. Processo 201/15.7T8Bao.G1; ac. rel. Lisboa
de 12/3/2009. Processo 993/06-2 e ac. rel. Guimarães de 26/1/2017. Processo 1446/15.5T8chv.G1.

(73) o legislador português estabeleceu um prazo mais alargado que o de 1 ano previsto no
art. 11.º, n.º 1 da diretiva (eu) 2019/771 liberando o consumidor do ónus da prova da existência da
falta de conformidade no momento da entrega por mais tempo.

(74) Tratando-se de bem móvel usado e em relação ao qual as partes tenham acordado a redu-
ção do prazo de garantia para dezoito meses, o prazo relativo à presunção de falta de conformidade no
momento da entrega é de um ano (art. 13.º, n.º 3).

(75) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010,
p. 101, ss.
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prova, por um lado, da inexistência da falta de conformidade no momento
da entrega e, por outro, revelando-se a falta de conformidade em momento
posterior, que esta tivesse resultado de facto que não lhe fosse imputá-
vel(76/77).

no que diz respeito aos bens com elementos digitais em que o con-
trato estipule o fornecimento contínuo de conteúdos ou serviços digitais
durante um determinado período, o ónus da prova relativo à determinação
da conformidade do conteúdo ou serviço digital, durante o período refe-
rido na parte final da al. a) e na al. b) do n.º 2 do art. 12.º, incumbe ao pro-
fissional relativamente a qualquer falta de conformidade que se manifeste
no estipulado nas referidas alíneas (art. 14.º). Por outras palavras, recai
sobre o profissional o ónus da prova da conformidade, tratando-se de bens
com elementos digitais, durante o prazo de três anos a contar da data em
que os bens com elementos digitais foram entregues, quando o contrato
estipule o fornecimento contínuo do conteúdo ou serviço digital durante
um período até três anos(78) ou durante todo o período do contrato, quando
este estipule o fornecimento contínuo do conteúdo ou serviço digital
durante um período superior a três anos. Libera-se, pois, nos casos descri-
tos, o consumidor de fazer prova da existência da desconformidade no
momento da entrega, uma vez que o art. 14.º faz recair o ónus da prova da
existência de conformidade sobre o profissional. o consumidor deve pro-
var e existência da falta de conformidade, dentro dos prazos previstos, e
esta presume-se existente no momento da entrega, cabendo, por sua vez,
ao profissional ilidir tal presunção.

Quanto aos bens imóveis, o vendedor responde perante o consumidor
pela falta de conformidade que exista no momento da entrega do bem, pre-
sumindo-se, tal falta de conformidade como existente no momento da
entrega, quando se manifeste num prazo de dez ou cinco anos a contar do
referido momento da entrega (art. 23.º, n.º 1). assim, responsabiliza-se o
vendedor por qualquer falta de conformidade que se manifeste num prazo
de 10 anos, em relação às faltas de conformidade respeitantes a elementos
construtivos estruturais, ou de 5 anos, em relação às restantes faltas de
conformidade, ambos a contar do momento da entrega, presumindo-se

(76) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, p. 315, ss.

(77) cf. ac. rel. Guimarães de 17/1/2019. Processo 201/15.7T8Bao.G1; ac. rel. Lisboa de
12/3/2009. Processo 993/06-2 e ac. rel. Guimarães de 26/1/2017. Processo 1446/15.5T8chv.G1.

(78) o legislador português estabeleceu um prazo mais alargado que o de 2 anos previsto no
art. 11.º, n.º 3 da diretiva (eu) 2019/771 liberando o consumidor do ónus da prova da existência da
falta de conformidade no momento da entrega por mais tempo.
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existentes, durante todos os prazos referidos, no momento da entrega do
bem (art. 23.º, n.º 4). cabe, pois, ao consumidor fazer prova da desconfor-
midade, dentro do prazo de dez ou cinco anos, para que opere a presunção.
Tal disposição, permite liberar o consumidor de fazer prova da desconfor-
midade no momento da entrega(79) durante todo o prazo de garantia. cabe
ao vendedor, de forma a ilidir a presunção, fazer dupla prova, por um lado,
da inexistência da falta de conformidade no momento da entrega e, por
outro, revelando-se a falta de conformidade em momento posterior, que
esta tivesse resultado de facto que não lhe fosse imputável(80/81).

Quanto aos conteúdos e serviços digitais, o profissional responde
perante o consumidor por qualquer falta de conformidade que exista, por
um lado, no momento do fornecimento ou que se manifeste no prazo de
dois anos, nos contratos em que seja estipulado um único ato de forneci-
mento ou uma série de atos individuais de fornecimento e, por outro,
quando ocorra ou se manifeste no período durante o qual os conteúdos ou
serviços digitais devam ser fornecidos, nos contratos em que seja estipu-
lado um fornecimento contínuo. assim, na segunda situação, caso as par-
tes tenham acordado um fornecimento contínuo durante um determinado
período, o vendedor é responsável se a desconformidade se manifestar
durante todo esse período(82).

no que concerne ao ónus da prova do fornecimento dos conteúdos e
serviços digitais, nos termos do art. 26.º, o mesmo recai sobre o profissio-
nal (art. 33.º, n.º 1).

Por sua vez, nos contratos em que seja estipulado um único ato de
fornecimento ou uma série de atos individuais de fornecimento, o ónus da
prova de que o conteúdo ou serviço digital fornecido estava em conformi-
dade no momento do fornecimento recai sobre o profissional relativa-
mente às faltas de conformidade que se manifestem durante o prazo de um
ano a partir do momento do fornecimento (art. 33.º, n.º 2). assim, durante
o prazo de um ano a contar do momento do fornecimento, o consumidor é
dispensado de provar a existência da falta de conformidade existente no

(79) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010,
p. 101, ss.

(80) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, p. 315, ss.

(81) cf. ac. rel. Guimarães de 17/1/2019. Processo 201/15.7T8Bao.G1; ac. rel. Lisboa
de 12/3/2009. Processo 993/06-2 e ac. rel. Guimarães de 26/1/2017. Processo 1446/15.5T8chv.G1.

(82) cf. Morais carvaLho, JorGe, “venda de Bens de consumo e Fornecimento de conteúdos e
serviços digitais — as diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu impacto no direito Português”, RED,
n.º 3, 2019, p. 78.
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momento do fornecimento, devendo apenas invocar e provar a existência
da não conformidade. Por outras palavras, o consumidor, invocando e pro-
vando a falta de conformidade durante o prazo referido, presume-se que
esta existia no momento do fornecimento, cabendo ao profissional ilidir tal
presunção.

decorrido o referido prazo, recai sobre o consumidor o ónus da prova
da existência da falta de conformidade no momento do fornecimento.

Por outro lado, nos contratos em que seja estipulado um forneci-
mento contínuo, o ónus da prova de que o conteúdo ou serviço digital for-
necido se encontra em conformidade recai sobre o profissional nas faltas
de conformidade que ocorram ou se manifestem no período durante o qual
devam ser fornecidos os conteúdos ou serviços digitais (art. 33.º, n.º 3).
Libera-se, pois, o consumidor do ónus da prova da existência da falta de
conformidade por todo o período durante o qual devam ser fornecidos os
conteúdos ou serviços digitais.

6. Direitos do Consumidor

no que diz respeito aos direitos do consumidor em virtude da falta de
conformidade(83), o art. 4.º, n.º 1 do revogado dL 67/2003, de 8 de abril,
estabelecia que aquele teria direito a que esta fosse reposta sem encargos,
por meio de reparação ou de substituição, redução adequada do preço ou
resolução do contrato.

contrariamente à revogada diretiva 1999/44/ce, de 25 de maio, o
diploma português não estabelecia uma hierarquia ou priorização relativa-
mente aos direitos. Portanto, o consumidor poderia escolher qualquer um
deles, apenas com as limitações impostas pelo n.º 5 do art. 4.º, que se pren-
diam, por um lado, com a impossibilidade (nomeadamente quando se trate
de coisa infungível) e, por outro, com o abuso de direito (art. 334.º do
cc)(84/85).

(83) de realçar que num desvio ao regime geral previsto no art. 914.º do cc, o consumidor
tem direito à reposição da conformidade independentemente de culpa do vendedor, não relevando,
assim, que o vendedor invoque o desconhecimento sem culpa da desconformidade. cf. ac. rel. Gui-
marães de 31/1/2019. Processo 1618/17.8T8BrG.G1.

(84) neste sentido cf. Morais carvaLho, “direitos do consumidor na compra de Bens de con-
sumo”, Estudos de Direito do Consumidor, n.º 12, 2017, p. 38. no sentido da existência da hierarquia dos
direitos cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010, p. 105, ss.

(85) a posição dominante acolhida na jurisprudência foia a de desconsiderar a existência de
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no que concerne ao dL 84/2021, de 18 de outubro, pese embora não
tenha trazido grandes alterações no que concerne ao elenco dos direitos do
consumidor, propriamente ditos, na pendência da falta de conformidade,
veio estabelecer, na senda das diretivas que transpõe, uma hierarquia
quanto ao seu exercício(86), sempre que se trate de bens móveis ou conteú-
dos e serviços digitais, bem como consagrar um direito de rejeição relati-
vamente aos primeiros(87).

Quanto à falta de conformidade de bens imóveis, o regime manteve-
se igual ao anterior.

assim, o consumidor tem direito, em caso de falta de conformidade,
e nos termos dos arts. 15.º, 24.º e 35.º, à:

— reposição da conformidade dos bens móveis, imóveis, conteúdos
digitais ou serviços digitais (através de reparação ou substituição
no caso de bens);

— redução do preço;

— resolução do contrato.

Tratando-se de falta de conformidade de bens móveis, conteúdos e
serviços digitais e atendendo à hierarquia estabelecida nos arts. 15.º e 35.º
do dL 84/2021, de 18 de outubro, o consumidor terá direito, em primeiro
lugar, à reposição da conformidade do bem, por via de reparação ou subs-
tituição (arts. 15.º, n.º 2 e 35.º, n.º 2) sendo impostos limites para o seu
exercício que se prendem com a impossibilidade do direito ou a despro-
porcionalidade dos custos (arts. 15.º, n.º 2 e 35.º, n.º 2)(88/89).

hierarquia. cf. ac. rel. coimbra de 15/12/2016. Processo 1638/11.6TBacB.c1; ac. rel. Lisboa
de 29/4/2014. Processo 2491/11.5 yxLsB.L1-6; ac. rel. Lisboa de 17/12/2015. Processo 1473/
/11.1yxLsB.L1-2 e ac. rel. Guimarães de 14/2/2019. Processo 995/16.2T8BGc.G2.

(86) Tal hierarquia conduz a uma diminuição do nível de proteção do consumidor, na medida
em o regime anterior previa a possibilidade de o consumidor poder exercer qualquer um deles, estando
apenas sujeito aos limites referidos. cf. G. howeLLs, c. TwiGG-FLesner e wiLheLMsson, T., Rethinking
EU Consumer Law, 2018, p. 186.

(87) de realçar que independentemente dos deveres que recaem sobre o profissional ou produ-
tor, decorrentes da falta de conformidade, o produtor é obrigado a disponibilizar as peças necessárias à
reparação dos bens adquiridos pelo consumidor, durante o prazo de 10 anos após a colocação em mer-
cado da última unidade do respetivo bem (art. 21.º). vincula-se, pois, o produtor à disponibilização de
peças, durante o período referido, de forma que, em caso de falta de conformidade, o profissional a
possa repor durante o prazo de garantia.

(88) cf. Morais, JorGe, “venda de Bens de consumo e Fornecimento de conteúdos e serviços
digitais — as diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu impacto no direito Português”, RED, n.º 3,
2019, p. 82.

(89) Quanto aos bens móveis os limites ao exercício dos direitos de reparação e substituição
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Por sua vez, nos termos dos arts. 15.º, n.º 4 e 35.º, n.º 4, o consumidor
tem direito à resolução do contrato(90) ou à redução proporcional do preço
sempre que o profissional:

— não tenha efetuado a reparação ou a substituição do bem;

— Tenha recusado repor a conformidade dos bens face a impossibi-
lidade ou daquela resultar custos desproporcionados;

— declare, ou resulte evidente das circunstâncias, que não vai repor
os bens em conformidade num prazo razoável ou sem grave
inconveniente para o consumidor(91); ou,

— a falta de conformidade tenha reaparecido apesar da tentativa do
profissional de repor os bens em conformidade;

— ocorra uma nova falta de conformidade; ou

— a gravidade da falta de conformidade justifique a imediata redu-
ção do preço ou a resolução do contrato de compra e venda.

o dL 84/2021, de 18 de outubro introduz uma novidade relativa-
mente ao regime anterior que se prende com a atribuição de um direito de
rejeição ao consumidor tendo aplicabilidade apenas relativamente a faltas
de conformidade de bens móveis. assim, segundo o art. 16.º, em caso de
falta de conformidade que se manifeste no prazo de 30 dias após a entrega
do bem, o consumidor pode solicitar a imediata substituição ou a resolu-
ção do contrato.

no que concerne aos direitos do consumidor em virtude de falta de
conformidade dos bens imóveis, o regime não estabeleceu qualquer dife-
rença em comparação com o anterior. Portanto, segundo com o art. 24.º,
n.os 1 e 2, o consumidor pode optar por qualquer um dos direitos, apenas
com as limitações impostas que se prendem, por um lado, com a impossi-

devem aferir-se em função do valor que os bens teriam se não se verificasse a falta de conformi-
dade, da relevância da falta de conformidade e da possibilidade de recurso ao meio de reposição da
conformidade alternativo sem inconvenientes significativos para o consumidor. no que concerne
aos conteúdos e serviços digitais tais limites aferem-se atendendo ao valor que os conteúdos ou
serviços digitais teriam se não se verificasse a falta de conformidade e à relevância da falta de con-
formidade.

(90) de realçar que o consumidor pode, igualmente, resolver o contrato em caso de não forne-
cimento dos conteúdos ou serviços digitais, em consonância com o disposto no art. 34.º.

(91) relativamente aos bens móveis o prazo limite para a realização de operações de repara-
ção ou substituição é de 30 dias, salvo nas situações em que a natureza e complexidade dos bens, a gra-
vidade da falta de conformidade e o esforço necessário para a conclusão da reparação ou substituição
justifiquem um prazo superior (art. 18.º, n.º 3).
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bilidade (nomeadamente quando se trate de coisa infungível) e, por outro,
com o abuso de direito (art. 334.º do cc)(92/93).

cabe proceder a uma análise de algumas vicissitudes associadas a
cada um dos direitos atribuídos ao consumidor em caso de falta de confor-
midade.

6.1. reparação e substituição

Quanto à reparação ou substituição do bem, tratando-se de um bem
imóvel, conteúdo ou serviço digital estas devem ser realizadas dentro de
um prazo razoável(94), tendo em conta a natureza do defeito, e tratando-se
de um bem móvel, num prazo máximo de 30 dias(95) (salvo nas situações
em que a natureza e complexidade dos bens, a gravidade da falta de confor-
midade e o esforço necessário para a conclusão da reparação ou substitui-
ção justifiquem um prazo superior), em ambos os casos sem grave inconve-
niente para o consumidor [arts. 18.º, n.º 3, 24.º n.º 3 e 35.º, n.º 3, al. a)].

o incumprimento do prazo legitima o consumidor a optar pelo exer-
cício do direito de resolução ou de redução proporcional do preço, no res-
peitante a bens móveis [art. 15.º, n.º 4, al. a) subal. ii e iv)] e conteúdos ou
serviços digitais [art. 35.º, n.º 4, al. a) subal. ii)] e, no caso de bens imó-
veis, a optar pelo exercício do direito de qualquer outro dos direitos.

da reparação ou substituição não deve resultar quaisquer custos para
o consumidor [arts. 15.º, n.º 2, al. a), 24.º, n.º 1 e 35.º, n.º 3 al. b)], nomea-
damente que se traduzam em despesas de despesas de transporte, de mão-
-de-obra e material.

(92) neste sentido cf. Morais carvaLho, “direitos do consumidor na compra de Bens de con-
sumo”, Estudos de Direito do Consumidor, n.º 12, 2017, p. 38. no sentido da existência da hierarquia
dos direitos cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010,
p. 105, ss.

(93) a posição dominante acolhida na jurisprudência é a de desconsiderar a existência de hie-
rarquia. cf. ac. rel. coimbra de 15/12/2016. Processo 1638/11.6TBacB.c1; ac. rel. Lisboa de
29/4/2014. Processo 2491/11.5 yxLsB.L1-6; ac. rel. Lisboa de 17/12/2015. Processo 1473/11.1
yxLsB.L1-2 e ac. rel. Guimarães de 14/2/2019. Processo 995/16.2T8BGc.G2.

(94) apenas se alude a um conceito vago, o prazo razoável. como explica Morais carvalho,
deve, no caso, proceder-se à análise da situação concreta, que permita concluir sobre o prazo normal
para efetuar aquela reparação ou substituição. cf. Morais carvaLho, “direitos do consumidor na com-
pra de Bens de consumo”, estudos de direito do consumidor, n.º 12, 2017, p. 46.

(95) o prazo máximo de 30 dias deve ser interpretado no sentido de não causar grave inconve-
niente ao consumidor, pois, este terá direito à reparação ou substituição em prazo inferior se os 30 dias
se revelarem excessivos, causando-lhe grave inconveniente.
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6.2. resolução do contrato e redução Proporcional do Preço

o art. 4.º, n.º 4 do revogado dL 67/2003, de 8 de abril estabelecia que
os direitos de resolução do contrato e de redução do preço podiam ser
exercidos mesmo que o bem tivesse perecido ou se tivesse deteriorado por
motivo não imputável ao consumidor. a mesma possibilidade é agora con-
sagrada, relativamente aos bens móveis, no art. 15.º, n.º 9(96) do dL 84/
/2021, de 18 de outubro. Pese embora, relativamente aos bens imóveis tal
possibilidade não esteja expressamente consagrada, por uma questão de
coerência consideramos que a estes se deve estender-se.

Por sua vez, o consumidor não poderá optar pela resolução se a falta
de conformidade revestir escassa importância pois tal constituiria abuso de
direito (art. 802.º do cc conjugado com o art. 15.º, n.º 6, 24.º, n.º 2 e 35.º,
n.os 7 e 8)(97), cabendo ao profissional o ónus da prova de que a falta de
conformidade é mínima.

apesar da resolução do contrato ter efeito retroativo (434.º, n.º 1
do cc), parece-nos que deva acarretar uma redução do preço a restituir
pelo vendedor em virtude da utilização do bem(98), pois, se assim não
fosse, a restituição integral do preço (e a correspondente devolução do
bem), com o uso e desgaste entretanto sofrido, constituiria, na realidade,
enriquecimento sem causa (art. 473.º do cc) por parte do consumidor e,
igualmente, violador da boa fé contratual(99).

Quanto ao modo de exercício do direito de resolução, os arts. 20.º,
n.os 1 e 2 e 35.º, n.os 9 e 10 do dL 84/2021, de 18 de outubro estabelece que
o mesmo deve ser exercido através de declaração ao profissional, por
carta, correio eletrónico, ou por qualquer outro meio suscetível de prova,
nos termos gerais, na qual o consumidor informa da sua decisão de pôr
termo ao contrato de compra e venda.

(96) desde logo a norma afasta-se do regime geral previsto no art. 432.º, n.º 2 do cc que esta-
belece que a parte que, por circunstâncias não imputáveis ao outro contraente, não estiver em condi-
ções de restituir o que houver recebido não tem o direito de resolver o contrato. Por outras palavras,
perecendo ou deteriorando-se o bem, o consumidor poderá resolver o contrato independentemente da
falta de conformidade ser ou não imputável ao vendedor.

(97) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010,
p. 109.

(98) em sentido inverso cf. Morais carvaLho, “direitos do consumidor na compra de Bens de
consumo”, Estudos de Direito do Consumidor, n.º 12, 2017, p. 54. no mesmo sentido cf. caLvão da

siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010, p. 109.
(99) cf. ac. rel. Guimarães de 1/2/2018. Processo 783/15.3T8FaF.G1 e ac. rel. Porto

de 2/3/2015. Processo 9455/09.7TBMai.P1.
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no que diz respeito aos efeitos da resolução do contrato, tratando-se
de bens móveis, o exercício do direito de resolução do contrato em relação
a alguns dos bens, determina, segundo o art. 20.º, n.º 4:

— a obrigação de o consumidor devolver os bens ao profissional, a
expensas deste;

— a obrigação de o profissional reembolsar o consumidor do preço
pago pelos bens após a sua receção ou de prova do seu envio,
apresentada pelo consumidor.

Por sua vez, o profissional deve efetuar o reembolso através do
mesmo meio de pagamento que tiver sido utilizado pelo consumidor na
transação inicial, salvo havendo acordo expresso em contrário e desde que
o consumidor não incorra em quaisquer custos como consequência do
reembolso (art. 20.º, n.º 5).

o reembolso de todos os pagamentos recebidos, incluindo custos de
entrega do bem, deve ser efetuado no prazo máximo de 14 dias a contar da
data em que o profissional for informado da decisão de resolução do con-
trato (art. 20.º, n.º 6)(100).

Por sua vez, o art. 20.º, n.º 7 consagra a possibilidade do profissional
poder proceder à retenção do reembolso enquanto os bens não forem
devolvidos ou o consumidor faça prova do seu envio, salvo nas situações
em que incumba ao profissional a recolha do bem.

Por fim, o profissional deve proceder à remoção dos bens sempre que
a resolução do contrato de compra e venda assim o exija, a título gratuito
(art. 20.º, n.º 8). é dizer, recai sobre o profissional o dever de remover o
bem do local onde tiver sido instalado.

no que concerne aos efeitos da resolução do contrato, tratando-se de
conteúdos e serviços digitais, o profissional deve reembolsar o consumi-
dor de todos os montantes pagos (art. 36.º, n.º 1).

nos casos em que o contrato estipular o fornecimento contínuo ou de
uma série de atos individuais de fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais em troca do pagamento de um preço e os conteúdos ou serviços
digitais tiverem estado em conformidade durante um período anterior à
resolução do contrato, o profissional deve reembolsar o consumidor,
segundo o art. 36.º, n.º 2):

(100) o atraso no reembolso constituirá o profissional na obrigação de reparar os danos causa-
dos ao consumidor.
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— no montante proporcional do preço correspondente ao período
durante o qual os conteúdos ou serviços digitais não estiveram
em conformidade, e

— sendo o caso, da parte do preço pago antecipadamente pelo con-
sumidor, relativa ao período remanescente do contrato caso este
não tivesse cessado.

nos termos do art. 38.º, o reembolso dos pagamentos deve ser efe-
tuado sem demora indevida e, em qualquer caso, no prazo de 14 dias a con-
tar da data em que o profissional foi informado da decisão do consumidor
de resolver o contrato (ou reduzir o preço) através do mesmo meio de paga-
mento utilizado pelo consumidor na transação inicial, salvo acordo
expresso em contrário e desde que o consumidor não incorra em quaisquer
custos como consequência do reembolso sendo que o profissional não pode
impor ao consumidor qualquer encargo referente ao referido reembolso.

o profissional deve abster-se, uma vez resolvido o contrato, de utili-
zar quaisquer conteúdos, que não configurem dados pessoais, facultados
ou criados pelo consumidor aquando da utilização dos conteúdos ou servi-
ços digitais fornecidos, com exceção das situações previstas no art. 36.º,
n.º 3, devendo, por sua vez, a pedido do consumidor, disponibilizar-lhe
quaisquer conteúdos fornecidos ou criados durante a utilização dos con-
teúdos ou serviços digitais, que não configurem dados pessoais, a título
gratuito, sem entraves, num prazo razoável e num formato e dados de uso
corrente que permita a sua leitura (art. 36.º, n.os 3, 4 e 5).

o art. 37.º estabelece um conjunto de obrigações que recaem sobre o
consumidor, na sequência da resolução do contrato de fornecimento de con-
teúdos e serviços digitais, que passam pela imposição de abstenção de utili-
zar os conteúdos ou serviços digitais e de os colocar à disposição de tercei-
ros; pelo dever de devolver, sem demora injustificada, o suporte material ao
profissional sempre que os conteúdos digitais tenham sido fornecidos em tal
suporte, a expensas do profissional. o pedido do profissional deve ser efe-
tuado no prazo de 14 dias a contar da data em que o mesmo tenha sido infor-
mado do exercício, pelo consumidor, do direito de resolução do contrato.

Por sua vez, o consumidor não pode ser responsabilizado pelo paga-
mento correspondente a qualquer utilização dos conteúdos ou serviços
digitais no período anterior à resolução do contrato, durante o qual aqueles
não estiveram em conformidade.

no que concerne à redução proporcional do preço (arts. 15.º, n.º 5,
19.º e 35.º, n.os 5 e 6), pode dizer-se que pressupõe o interesse do consumi-
dor na manutenção do contrato. Portanto, o consumidor, ficando com o
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bem desconforme, opta pela redução do seu preço. os critérios para se
proceder à operação de redução devem atender à desvalorização do bem
em virtude da sua desconformidade com o contrato. o vendedor reembol-
sará o consumidor no montante resultante da referida operação de redução
de molde a reequilibrar as prestações(101).

6.3. indemnização e exceção de não cumprimento

o dL 67/2003, de 8 de abril, não consagrava expressamente um
direito do consumidor à reparação dos danos resultantes da falta de confor-
midade. no entanto, tal resultava da Ldc tratando-se de um princípio de
responsabilidade subjetiva que emergia do art. 12.º, n.º 1 da Ldc(102).

no dL 84/2021, de 18 de outubro, o direito do consumidor à repara-
ção dos danos resultantes de falta de conformidade é consagrado expressa-
mente no art. 52.º, n.º 2.

Portanto, o vendedor é responsável pelo prejuízo que tenha causado
ao consumidor, for falta culposa do cumprimento da obrigação de confor-
midade(103). Tratando-se de responsabilidade civil contratual, a culpa pre-
sume-se (art. 799.º do cc), cabendo ao consumidor provar a falta de con-
formidade, o dano e o nexo de causalidade.

é de sublinhar que a privação do uso do bem durante operações de
reparação ou substituição é, igualmente, indemnizável(104). o consumidor
terá de provar o dano resultante da privação e o nexo de causalidade entre
este e a falta de conformidade.

Quanto ao prazo para a interposição da ação de indemnização devem
ser os mesmos que os previstos nos arts. 17.º, n.º 1, 25.º, n.º 1, sob pena de
incoerência do sistema(105).

(101) cf. Morais carvaLho, “direitos do consumidor na compra de Bens de consumo”, Estu-
dos de Direito do Consumidor, n.º 12, 2017, pp. 55 e 56.

(102) cf. ac. rel. Porto de 14/12/2017. Processo 3293/16.8T8MTs.P1 e ac. rel. Guimarães
de 1/2/2018. Processo 783/15.3T8FaF.G1.

(103) cf. Morais carvaLho, “direitos do consumidor na compra de Bens de consumo”, Estu-
dos de Direito do Consumidor, n.º 12, 2017, pp. 59 e 60.

(104) cf. ac. rel. évora de 5/3/2009. Processo 2612/08-3; ac. rel. Guimarães de 12/10/2017.
Processo 250/16.8T8vrL.G1 e ac. rel. Porto de 9/7/2009. Processo 2027/08.5TJPrT.P1.

(105) neste sentido cf. ac. sTJ de 12/1/2010. Processo 2212/06.4TBMai.P1.21; ac. rel. Gui-
marães de 1/2/2018. Processo 783/15.3T8FaF.G1 e ac. rel. Lisboa de 5/6/2012. Processo 3497/
/11.0TcLrs-a.L1-7. em sentido contrário cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Con-
sumo, 6.ª ed., almedina, coimbra, 2019, pp. 340 e 341.
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cabe ainda realçar a consagração da exceção de não cumpri-
mento(106) prevista no art. 15.º, n.º 6, relativamente a bens móveis, estabe-
lecendo-se que o consumidor tem o direito de recusar o pagamento de
qualquer parte remanescente do preço ao profissional até que este cumpra
os deveres (previstos no diploma).

6.4. Transmissão dos direitos

uma das inovações introduzidas pelo legislador português relativa-
mente à revogada diretiva 1999/44/ce, de 25 de maio, foi a da transmis-
são dos direitos conferidos pelo revogado dL 67/2003, de 8 de abril ao
consumidor a terceiro adquirente do bem. desta forma, dissiparam-se as
dúvidas em torno da questão. assim, o art. 4.º, n.º 6, introduzido pelo
dL 84/2008, de 21 de maio, estabeleceu que os direitos atribuídos pelo ao
consumidor se transmitiam a terceiro adquirente do bem(107/108). Portanto,
fazendo uso da prerrogativa conferida pelo art. 8.º da diretiva 1999/44/
/ce, de 25 de maio, o legislador português estabeleceu uma proteção mais
elevada ao consumidor(109).

à semelhança da revogada diretiva 1999/44/ce, as diretivas (ue)
2019/770 e 2019/771 não preveem a transmissão dos direitos conferidos
ao consumidor a terceiro adquirente do bem. no entanto, o legislador por-
tuguês, na senda do regime anterior, consagrou tal prerrogativa no dL 84/
/2021, de 18 de outubro, em particular nos arts. 15.º, n.º 10, 24.º, n.º 4
e 35.º, n.º 12, relativamente a bens móveis, imóveis e conteúdos e serviços
digitais, respetivamente.

(106) cf. art. 428.º do cc.
(107) sublinhe-se que o art. 9.º, n.º 4, a propósito dos direitos conferidos pela garantia voluntá-

ria, se transmitem a terceiro adquirente do bem, exceto declaração em contrário.
(108) cf. ac. rel. Lisboa de 17/1/2017. Processo 826/07.4TcFun.L1-1.
(109) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010,

p. 114.
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7. Responsabilidade do Profissional e Prazos

como vimos anteriormente, o profissional responderá perante o con-
sumidor pela falta de conformidade existente no momento da entrega do
bem (arts. 12.º, n.º 1 e 23.º, n.º 1) ou do fornecimento, nos moldes do
art. 29.º, dos conteúdos ou serviços digitais [art. 32.º, n.º 2 al. a)], mas tal
responsabilidade está dependente de prazos para a manifestação da falta de
conformidade(110): Prazos de garantia ou de conformidade, que analisare-
mos seguidamente.

7.1. Prazo de Garantia (ou de conformidade)

relativamente ao revogado dL 67/2003. de 8 de abril, o prazo de
garantia legal era de dois anos(111), tratando-se de coisa móvel e, de cinco
anos, tratando-se de coisa imóvel, a contar da data da respetiva entrega
(art. 5.º, n.º 1). Portanto, o consumidor podia exercer os direitos de repara-
ção, substituição, redução adequada do preço ou resolução do contrato se a
falta de conformidade se revelasse dentro dos prazos referidos. o legisla-
dor nacional ao ter feito coincidir os prazos de garantia previstos no
art. 5.º, n.º 1 e os prazos de presunção de existência de falta de conformi-
dade no momento da entrega, estabelecidos no art. 3.º, n.º 2, liberava o
consumidor do ónus da prova da existência de falta de conformidade no
momento da entrega, tendo, este, apenas de provar que a falta de conformi-
dade se revelou dentro do respetivo prazo(112). o prazo de presunção da
existência de falta de conformidade dos bens móveis no momento da
entrega era mais alargado do que o de 6 meses previsto na revogada dire-
tiva 1999/44/ce, de 25 de maio (art. 5.º, n.º 3)(113), o que, por sua vez,
liberava o consumidor do ónus da prova da existência da falta de confor-
midade no momento da entrega durante mais tempo, é dizer, ao abrigo da

(110) cf. Morais, JorGe, “venda de Bens de consumo e Fornecimento de conteúdos e serviços
digitais — as diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu impacto no direito Português”, RED, n.º 3,
2019, p. 78.

(111) Fora das relações de consumo, o prazo é de 6 meses, em conformidade com o art. 916.º,
n.º 2 do cc.

(112) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, pp. 336 e 337.

(113) recorde-se que a diretiva 1999/44/ce de 25 de maio exclui do seu âmbito de aplicação
os bens imóveis.
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revogada diretiva, decorridos seis meses da entrega do bem, o ónus da
prova da falta de conformidade existente no momento da entrega recairia
sobre o consumidor.

o atual diploma, dL 84/2021, de 18 de outubro estabelece um prazo de
garantia de 3 anos para os bens móveis(114) (art. 12.º, n.º 1), e no caso de bens
com elementos digitais o prazo será, igualmente, de 3 anos a contar da data
em que os bens com elementos digitais foram entregues, quando o contrato
estipule um único ato de fornecimento do conteúdo ou serviço digital ou
quando o contrato estipule o fornecimento contínuo do conteúdo ou serviço
digital durante um período até três anos [art. 12.º, n.º 2, al. a)]. Por sua vez,
ainda relativamente a bens com elementos digitais, o prazo de garantia durará
durante o período do contrato, quando este estipule o fornecimento contínuo
do conteúdo ou serviço digital durante um período superior a três anos.

o legislador português, lançando mão da prerrogativa prevista no
art. 10.º, n.º 3 da diretiva (ue) 2019/771 estabeleceu um prazo de garantia
mais longo que o de 2 anos previsto na diretiva (art. 10.º, n.os 1 e 2).

Por outro lado, relativamente aos bens móveis (onde se incluem os
bens com elementos digitais de ato único de fornecimento de conteúdo ou
serviço digital), a falta de conformidade presume-se existente no momento
da entrega, quando se manifeste num prazo de dois anos a contar do refe-
rido momento da entrega(115/116)(art. 13.º, n.º 1). assim, pese embora se res-
ponsabilize o vendedor por qualquer falta de conformidade que se mani-
feste num prazo de três anos a contar do momento da entrega (art. 12.º,
n.º 1), a presunção de não conformidade apenas aproveita ao consumidor
nos dois anos posteriores à entrega. uma vez decorrido o referido prazo,
cabe ao consumidor provar a existência da falta de conformidade no
momento da entrega (art. 13.º, n.º 4), uma vez que o prazo de garantia e o de
presunção de desconformidade no momento da entrega não coincidem.

compete, pois, ao consumidor fazer prova da desconformidade, den-
tro do prazo de dois anos, para que opere a presunção. Tal disposição, per-
mite liberar o consumidor de fazer prova da desconformidade no momento

(114) onde se incluem os bens recondicionados e os usados caso as partes não tenham acor-
dado na redução do prazo para 18 meses, no último caso (art. 12.º, n.º 3).

(115) o legislador português estabeleceu um prazo mais alargado que o de 1 ano previsto no
art. 11.º, n.º 1 da diretiva (eu) 2019/771 liberando o consumidor do ónus da prova da existência da
falta de conformidade no momento da entrega por mais tempo.

(116) Tratando-se de bem móvel usado e em relação ao qual as partes tenham acordado a redu-
ção do prazo de garantia para dezoito meses, o prazo relativo à presunção de falta de conformidade no
momento da entrega é de um ano (art. 13.º, n.º 3).
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da entrega(117) recaindo sobre o vendedor, de forma a ilidir a presunção, o
ónus de fazer dupla prova, por um lado da inexistência da falta de confor-
midade no momento da entrega e, por outro, revelando-se a falta de con-
formidade em momento posterior, que esta tivesse resultado de facto que
não lhe fosse imputável(118/119).

o legislador português, também a este propósito lançou mão da prer-
rogativa prevista no art. 10.º, n.º 2 da diretiva (ue) 2019/771 alargando o
prazo de 1 ano, aí previsto, para 2 anos relativamente à presunção de falta
de conformidade no momento da entrega.

no que diz respeito aos bens com elementos digitais em que o contrato
estipule o fornecimento contínuo de conteúdos ou serviços digitais durante
um determinado período, o ónus da prova relativo à determinação da confor-
midade do conteúdo ou serviço digital, durante o período referido na parte
final da al. a) e na al. b) do n.º 2 do art. 12.º, incumbe ao profissional relati-
vamente a qualquer falta de conformidade que se manifeste no estipulado nas
referidas alíneas (art. 14.º). Por outras palavras, recai sobre o profissional o
ónus da prova da conformidade, tratando-se de bens com elementos digitais,
durante o prazo de três anos a contar da data em que os bens com elementos
digitais foram entregues, quando o contrato estipule o fornecimento contínuo
do conteúdo ou serviço digital durante um período até três anos(120) ou
durante todo o período do contrato, quando este estipule o fornecimento con-
tínuo do conteúdo ou serviço digital durante um período superior a três anos.
Libera-se, pois, nos casos descritos, o consumidor de fazer prova da existên-
cia da desconformidade no momento da entrega, uma vez que o art. 14.º faz
recair o ónus da prova da existência de conformidade sobre o profissional.
o consumidor deve provar e existência da falta de conformidade, dentro dos
prazos previstos, e esta presume-se existente no momento da entrega,
cabendo, por sua vez, ao profissional ilidir tal presunção.

Por sua vez, no que concerne aos bens móveis, o art. 12.º, n.º 3 prevê
a faculdade de redução do prazo de garantia legal a 18 meses, mediante a
observância de dois pressupostos:

(117) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed. almedina, coimbra, 2010,
p. 101, ss.

(118) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, p. 315, ss.

(119) cf. ac. rel. Guimarães de 17/1/2019. Processo 201/15.7T8Bao.G1; ac. rel. Lisboa de
12/3/2009. Processo 993/06-2 e ac. rel. Guimarães de 26/1/2017. Processo 1446/15.5T8chv.G1.

(120) o legislador português estabeleceu um prazo mais alargado que o de 2 anos previsto no
art. 11.º, n.º 3 da diretiva (eu) 2019/771 liberando o consumidor do ónus da prova da existência da
falta de conformidade no momento da entrega por mais tempo.
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— Tratar-se de bem móvel usado; e

— haver acordo das partes em reduzir tal prazo.

como explica calvão da silva, a redução do prazo de garantia dos
bens móveis usados, nos termos descritos, fundamenta-se na expectativa
mais baixa que o consumidor terá relativamente à sua qualidade e perfor-
mance(121).

cabe realçar que, como novidade relativamente ao regime anterior, o
atual diploma consagra que, em caso de reparação, ao consumidor assiste
uma dilação de 6 meses do prazo de garantia por cada reparação, com o
limite de quatro reparações, recaindo sobre o profissional o dever de forne-
cer ao consumidor, aquando da entrega do bem reparado, tal informação
(art. 18.º, n.º 4)(122).

associada à vicissitude relativa à prorrogação do prazo de garantia, e
numa solução igual à já prevista no diploma anterior, prevê-se a sua sus-
pensão a partir da data da denúncia da falta de conformidade e durante o
período em que o consumidor estiver privado do uso dos bens, recome-
çando a contagem após a reposição da conformidade e desde a entrega do
bem ao consumidor(123/124).

em caso de substituição do bem originário, o profissional será res-
ponsável por qualquer falta de conformidade que ocorra no bem sucedâ-
neo, nos termos previstos no art. 12.º, não podendo ser cobrado ao consu-
midor qualquer custo inerente à normal utilização do bem substituído. Por
outras palavras, relativamente ao bem sucedâneo os prazos de garantia são
os previstos no art. 12.º.

no que concerne aos bens imóveis, o vendedor responde perante o
consumidor pela falta de conformidade que exista no momento da entrega
do bem e nos 10 ou 5 anos posteriores à entrega do bem, consoante se trate
de faltas de conformidade relativas a elementos construtivos estrutu-

(121) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010,
pág. 116. defendendo uma posição contrária, de que a valia de um bem usado pode, justamente, fun-
dar-se no facto de ser antigo, não se podendo concluir por uma menor exigência de qualidade cf. MoTa

PinTo, aLexandre, “venda de Bens de consumo e Garantias — o direito vivido nos Tribunais”, I Con-
gresso de Direito do Consumo, almedina, coimbra, 2016, p. 194.

(122) Portanto, ao prazo de garantia de 3 anos pode acrescer, no limite, 24 meses (acrescendo
ainda os períodos em que o consumidor se encontrar privado do uso do bem para efeito de operações
de reparação ou substituição).

(123) consagra-se uma interrupção do prazo de garantia, na medida em que tal prazo se reini-
cia a partir do momento da substituição do bem. cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo,
4.ª ed., almedina, coimbra, 2010, p. 117.

(124) cf. ac. rel. Guimarães de 22/10/2015. Processo 193/13.7TBFaF.G1.
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rais(125) ou respeitantes às restantes faltas de conformidade, respetiva-
mente (art. 23.º, n.º 1).

Por sua vez, presume-se, tal falta de conformidade como existente no
momento da entrega, quando se manifeste num prazo de dez ou cinco a con-
tar do referido momento da entrega (art. 23.º, n.º 1). Portanto, responsabi-
liza-se o vendedor por qualquer falta de conformidade que se manifeste
num prazo de 10 anos, em relação às faltas de conformidade respeitantes a
elementos construtivos estruturais, ou de 5 anos, em relação às restantes fal-
tas de conformidade, ambos a contar do momento da entrega, presumindo-
se existentes, durante todos os prazos referidos, no momento da entrega do
bem (art. 23.º, n.º 4). cabe, pois, ao consumidor fazer prova da desconfor-
midade, dentro do prazo de dez ou cinco anos, para que opere a presunção.
Tal disposição, permite liberar o consumidor de fazer prova da desconfor-
midade no momento da entrega(126) durante todo o prazo de garantia. cabe
ao vendedor, de forma a ilidir a presunção, fazer dupla prova, por um lado,
da inexistência da falta de conformidade no momento da entrega e, por
outro, revelando-se a falta de conformidade em momento posterior, que esta
tivesse resultado de facto que não lhe fosse imputável(127).

os prazos de garantia suspendem-se a partir da data da comunicação
da falta de conformidade pelo consumidor ao profissional e durante o
período em que o consumidor estiver privado do uso do bem para efeito de
operações de reposição da conformidade.

havendo substituição do bem imóvel, sucedâneo goza dos prazos de
garantia de 10 ou 5 anos previstos no art. 23.º, n.º 1 (art. 23.º, n.º 2).

Quanto aos conteúdos e serviços digitais, o profissional responde
perante o consumidor por qualquer falta de conformidade que exista, por
um lado, no momento do fornecimento ou que se manifeste no prazo de
dois anos, nos contratos em que seja estipulado um único ato de forneci-
mento ou uma série de atos individuais de fornecimento e, por outro,
quando ocorra ou se manifeste no período durante o qual os conteúdos ou
serviços digitais devam ser fornecidos, nos contratos em que seja estipu-
lado um fornecimento contínuo. assim, na segunda situação, caso as par-
tes tenham acordado um fornecimento contínuo durante um determinado

(125) o diploma prevê a possibilidade de o Governo poder aprovar, por portaria, uma lista
exemplificativa dos elementos construtivos estruturais dos bens imóveis, de forma a clarificar-se o
alcance do sentido de defeito construtivo estrutural (art. 23.º, n.º 5).

(126) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010,
p. 101, ss.

(127) cf. ac. rel. Guimarães de 17/1/2019. Processo 201/15.7T8Bao.G1; ac. rel. Lisboa
de 12/3/2009. Processo 993/06-2 e ac. rel. Guimarães de 26/1/2017. Processo 1446/15.5T8chv.G1.
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período, o vendedor é responsável se a desconformidade se manifestar
durante todo esse período(128) (art. 32.º, n.º 2).

Por sua vez, nos contratos em que seja estipulado um único ato de for-
necimento ou uma série de atos individuais de fornecimento, o ónus da
prova de que o conteúdo ou serviço digital fornecido estava em conformi-
dade no momento do fornecimento recai sobre o profissional relativamente
às faltas de conformidade que se manifestem durante o prazo de um ano a
partir do momento do fornecimento (art. 33.º, n.º 2). assim, durante o prazo
de um ano a contar do momento do fornecimento, o consumidor é dispen-
sado de provar a existência da falta de conformidade existente no momento
do fornecimento, devendo apenas invocar e provar a existência da não con-
formidade. Por outras palavras, o consumidor, invocando e provando a falta
de conformidade durante o prazo referido, presume-se que esta existia no
momento do fornecimento, cabendo ao profissional ilidir tal presunção.

decorrido o referido prazo, recai sobre o consumidor o ónus da prova
da existência da falta de conformidade no momento do fornecimento.

Por outro lado, nos contratos em que seja estipulado um forneci-
mento contínuo, o ónus da prova de que o conteúdo ou serviço digital for-
necido se encontra em conformidade recai sobre o profissional nas faltas
de conformidade que ocorram ou se manifestem no período durante o qual
devam ser fornecidos os conteúdos ou serviços digitais (art. 33.º, n.º 3).
Libera-se, pois, o consumidor do ónus da prova da existência da falta de
conformidade por todo o período durante o qual devam ser fornecidos os
conteúdos ou serviços digitais, devendo, tão-somente, comunicar a sua
existência.

7.2. Prazos Para o exercício dos direitos

7.2.1. denúncia da Falta de conformidade

o revogado dL 67/2003, de 8 de abril fazia recair sobre o consumidor
o ónus de denunciar a falta de conformidade num prazo de dois meses(129),
caso se tratasse de bem móvel, ou de um ano, se se tratasse de bem imóvel,

(128) cf. Morais carvaLho, JorGe, “venda de Bens de consumo e Fornecimento de conteúdos
e serviços digitais — as diretivas 2019/771 e 2019/770 e o seu impacto no direito Português”, RED,
n.º 3, 2019, p. 78.

(129) Fora das relações de consumo o prazo é de 30 dias (art. 916.º, n.º 2 do cc).
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a contar da data em que a tivesse detetado (art. 5.º-a, n.º 2), sob pena de
caducidade dos direitos atribuídos pelo art. 4.º, n.º 1 (art. 5.º-a, n.º 1)(130).

é nosso entender, que os prazos de denúncia da falta de conformi-
dade, tinham uma tripla função:

— Primeira, informativa(131);

— segunda, evitar o agravamento do defeito e, consequentemente, o
eventual aumento de prejuízos desnecessários para o vendedor
com a reposição da conformidade;

— Terceira, garantir a reposição da conformidade num curto espaço
de tempo(132).

com o novo diploma, os prazos para efetuar a denúncia, sob pena de
caducidade dos direitos do consumidor, desapareceram. em abono da ver-
dade, parece-nos uma solução mais prejudicial para o profissional que
benéfica para o consumidor, na medida em que a denúncia tardia pode
acarretar um agravamento do defeito, onerando-se, por sua vez, desneces-
sariamente o profissional pelos prejuízos resultantes de tal agravamento.

7.2.2. caducidade do direito de ação

no respeitante ao revogado dL 67/2003, de 8 de abril, os prazos de
caducidade do direito de ação eram de dois ou três anos(133) a contar da
data da denúncia(134), consoante se tratasse de bem móvel ou imóvel, res-
petivamente(135).

(130) cf. ac. rel. Porto de 14/12/2017. Processo 3293/16.8T8MTs.P1; ac. rel. coimbra
de 15/12/2016. Processo 1638/11.6TBacB.c1 e ac. rel. Guimarães de 1/2/2018. Processo 783/15.3T
8FaF.G1.

(131) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, p. 341.

(132) cf. roMano MarTinez, Pedro, “empreitada de Bens de consumo — a transposição da
directiva n.º 199/44/ce pelo decreto-Lei n.º 67/2003”, Estudos do Instituto do Direito do Consumo,
vol. ii, almedina, coimbra, 2004, p. 33.

(133) o dL 67/2003, de 8 de abril, antes de alterado e republicado pelo dL 84/2008, de 21 de
maio, previa no seu art. 5.º, n.º 4, um prazo para interposição da ação de, somente, seis meses, indepen-
dentemente da natureza do bem. com a referida alteração, procurou-se harmonizar o regime com a
diretiva 1999/44/ce de 25 de maio. cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed.,
almedina, coimbra, 2010, p. 122.

(134) Fora das relações de consumo o prazo para a interposição da ação é, por interpretação
extensiva do art. 917.º do cc, de 6 meses.

(135) cf. ac. rel. Porto de 5/3/2018. Processo 177/15.0T8cPv-a.P1 e ac. rel. Guimarães de
12/10/2017. Processo 4001/15.6T8vcT.G1.
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com a entrada em vigor do dL 84/2021, de 18 de outubro os prazos
relativos aos bens móveis e imóveis mantêm-se (arts. 17.º, n.º 1 e 25.º, n.º 1).

curiosamente, o diploma não contempla prazo de caducidade do
direito de ação relativamente ao regime dos conteúdos e serviços digitais.
Tratando-se, em nossa opinião de uma lacuna, deve ser integrada por
recurso à analogia. nesse sentido, o prazo a considerar deve ser o mesmo
aplicável aos bens móveis (com elementos digitais) de dois anos.

de realçar que os prazos de caducidade do direito de ação se suspen-
dem desde a data de comunicação da falta de conformidade ao profissional
até à conclusão das operações de reparação ou substituição e durante o
período temporal em que durar a tentativa de resolução extrajudicial do
conflito de consumo que opõe o consumidor ao profissional ou ao produ-
tor(136) (arts. 17.º, n.º 2 e 25.º, n.º 2).

8. Responsabilidade do Produtor

como analisámos anteriormente, o produtor responde objetivamente
pelos danos resultantes de morte e lesão pessoal e pelos causados em coisa
distinta da defeituosa.

Para além do princípio de responsabilidade civil objetiva, previsto no
art. 12.º, n.º 2 da Ldc e 8.º do dL 383/89, de 6 de novembro, o consumidor
pode optar por exigir ao produtor a reposição da conformidade do bem com
o contrato (art. 40.º, n.º 1). Portanto, o consumidor pode exigir a reposição
da conformidade ao vendedor, produtor ou a ambos(137/138). esta responsa-
bilidade direta do produtor pela reposição da conformidade, apenas tem
aplicação quanto aos direitos de reparação ou substituição pois, não exis-
tindo relação contratual entre consumidor e produtor, não faria sentido a
extensão do âmbito do artigo à resolução do contrato ou redução adequada
do preço(139), uma vez que estes devem ser exercidos junto do vendedor.

(136) excetua-se a arbitragem, na medida em que, sendo um MraL adjudicatório, o litígio
ficará resolvido por esta via, pelo que não fará sentido falar-se em suspensão do prazo para interposi-
ção da ação judicial caso as partes decidam recorrer a este meio.

(137) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, pp. 347 e 345.

(138) no caso de bens recondicionados o consumidor apenas pode exigir diretamente do pro-
dutor a sua reparação ou substituição nos casos em que o produtor seja o responsável pelo recondicio-
namento do bem (art. 40.º, n.º 3).

(139) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010,
p. 130.
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Por outro lado, a faculdade de exigir a reposição da conformidade dire-
tamente ao produtor é excluída se se manifestar impossível ou desproporcio-
nada tendo em conta o valor que o bem teria se não existisse falta de confor-
midade, a importância desta e a possibilidade de a solução alternativa ser
concretizada sem grave inconveniente para o consumidor (art. 40.º, n.º 1).

a responsabilidade direta do produtor está, logicamente, dependente
da possibilidade de lhe ser imputável a falta de conformidade (veja-se, por
ex., defeitos de fabrico)(140). neste sentido, o art. 40.º, n.º 2 consagra um
conjunto de factos que permitem excluir a responsabilidade do produtor,
legitimando, consequentemente, a sua oposição ao exercício dos direitos
pelo consumidor, a saber:

— a não conformidade resulte exclusivamente de declarações do
profissional sobre o bem, conteúdo e serviço digital e sua utiliza-
ção, ou de má utilização;

— não ter colocado o bem, conteúdo ou serviço digital em circula-
ção;

— Possa considerar-se, tendo em conta as circunstâncias, que a não
conformidade não existia quando colocou o bem, conteúdo ou
serviço digital no mercado;

— não tenha produzido o bem, conteúdo ou serviço digital nem
para venda ou fornecimento, nem para qualquer outra forma de
distribuição com fins lucrativos, ou não o tenha fabricado ou dis-
tribuído no quadro da sua atividade profissional;

— Tenham decorrido mais de 10 anos sobre a colocação do bem,
conteúdo ou serviço digital no mercado.

o dL 84/2021, 18 de outubro, introduziu um regime de responsabili-
dade do prestador de mercado em linha (art. 44.º).

assim, o prestador de mercado em linha, na aceção do art. 2.º als. m)
e n) que, atuando para fins relacionados com a sua atividade, seja parceiro
contratual do profissional que disponibiliza o bem, conteúdo ou serviço
digital é solidariamente responsável, perante o consumidor, pela falta de
conformidade daqueles nos termos do diploma. Por sua vez, considera-se
que o prestador de mercado em linha é parceiro contratual do profissional

(140) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,
2019, pp. 349 e 350 e caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra,
2010, p. 132.
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sempre que exerça influência predominante na celebração do contrato, o
que se verifica, designadamente, nas seguintes situações:

— o contrato é celebrado exclusivamente através dos meios dispo-
nibilizados pelo prestador de mercado em linha;

— o pagamento é exclusivamente efetuado através de meios dispo-
nibilizados pelo prestador de mercado em linha;

— os termos do contrato celebrado com o consumidor são essen-
cialmente determinados pelo prestador de mercado em linha ou o
preço a pagar pelo consumidor é passível de ser influenciado por
este;

— a publicidade associada é focada no prestador de mercado em
linha e não nos profissionais.

9. Garantias Comerciais (Voluntárias)

o art. 2.º, al. k), define garantia voluntária (ou comercial) como o
compromisso ou declaração, de carácter gratuito ou oneroso, assumido pelo
profissional, pelo produtor, ou por qualquer intermediário («o garante»)
perante o consumidor, para além das obrigações legais do profissional de
garantia de conformidade, de reembolsar o preço pago, substituir, reparar
ou ocupar-se de qualquer modo de um bem, conteúdo ou serviço digital no
caso de este não ser conforme com as especificações ou qualquer outro
elemento(141).

conjugando o art. 2.º, al. k), como o art. 43.º, cumpre tecer alguns
comentários.

em primeiro lugar, a garantia voluntária acresce à garantia legal, não
a podendo afetar(142), e vincula juridicamente o seu emitente(143) ao reem-
bolso do preço pago, substituição, reparação ou ocupação de qualquer
modo de um bem de consumo, conteúdo ou serviço digital no caso de este
não corresponder às condições enumeradas na declaração de garantia ou
na respetiva publicidade.

(141) cf. ac. rel. coimbra de 1/3/2016. Processo 1684/08.7TBcBr.c1.
(142) cf. Morais carvaLho, JorGe, Manual de Direito do Consumo, 6.ª ed., almedina, coimbra,

2019, p. 354.
(143) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010,

p. 150.
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em segundo lugar, pode ter caráter gratuito ou oneroso.
em terceiro lugar, deve ser entregue ao consumidor por escrito ou em

qualquer outro suporte duradouro a que aquele tenha acesso até ao
momento da entrega do bem (art. 43.º, n.º 5) impondo-se que seja redigida
de forma clara e inteligível em língua portuguesa, contendo obrigatoria-
mente as seguintes menções (art. 43.º, n.º 6): declaração de que o consu-
midor goza dos direitos previstos no diploma e de que tais direitos não são
afetados pela garantia(144); informação clara e expressa acerca do objeto
da garantia comercial, benefícios atribuídos ao consumidor por meio do
exercício da garantia, bem como as condições para a atribuição desses
benefícios, incluindo a enumeração de todos os encargos, nomeadamente
os relativos às despesas de transporte, de mão-de-obra e de material, e
ainda os prazos e a forma de exercício da garantia, incluindo a quem
incumbe provar a falta de conformidade e o prazo aplicável a tal ónus;
o nome e o endereço do garante; o procedimento a seguir pelo consumi-
dor para executar a garantia comercial; a designação dos bens aos quais a
garantia comercial se aplica; duração e âmbito territorial.

de realçar que a violação do disposto nos n.os 5 e 6 não acarreta a
invalidade da garantia comercial podendo o consumidor continuar a
invocá-la e a exigir a sua aplicação (art. 43.º, n.º 8). Parece-nos uma solu-
ção adequada, uma vez que, a invalidade da garantia seria prejudicial para
o consumidor e benéfica para o seu emitente que dela se desonerava.

em quarto lugar, a garantia comercial pode transmitir-se a terceiro
adquirente do bem, nos termos do art. 43.º, n.º 7. a principal diferença rela-
tivamente ao regime anterior prende-se com a imperatividade da transmis-
são da garantia comercial a terceiro, uma vez que no dL 67/2003, de 8 de
abril tal transmissão dependia da vontade das partes.

as garantias voluntárias têm como principal finalidade o aumento da
confiança do consumidor conduzindo, consequentemente, ao aumento do
volume de negócios(145).

(144) cf. ac. rel. Lisboa de 31/5/2007. Processo 3862/2007-6.
(145) cf. Ferreira de aLMeida, carLos, Direito do Consumo, almedina, coimbra, 2005, p. 177.
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10. Imperatividade

o art. 51.º, n.º 1 estabelece a nulidade do acordo ou de cláusula con-
tratual mediante o qual se excluam ou limitem os direitos do consumidor
previstos no presente diploma(146). o artigo consagra, portanto, por um
lado, a inderrogabilidade das normas previstas no diploma e, por outro, a
exclusão da faculdade de renúncia prévia aos direitos, por este, atribuí-
dos(147).

Por sua vez, o n.º 2 do art. 51.º manda aplicar à nulidade referida o
disposto nos arts. 16.º, n.os 2 e 3 da Ldc. Trata-se de uma nulidade atípica,
uma vez que, só pode ser invocada pelo consumidor ou seus representan-
tes, podendo, no entanto, o consumidor optar pela manutenção do con-
trato, devendo a cláusula considerar-se substituída pela norma imperativa
em vigor(148).

(146) o artigo ressalva ainda a aplicação do regime das ccG.
(147) cf. caLvão da siLva, João, Venda de Bens de Consumo, 4.ª ed., almedina, coimbra, 2010,

p. 155.
(148) cf. ac. rel. coimbra de 25/10/2011. Processo 35110.6TBPcv.c1.
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cessão do crédiTo exeQuendo na
Pendência da ação execuTiva

comentário ao acórdão do Tribunal da relação do Porto
(3.ª secção) de 24 de outubro de 2019(1)

Pelo Prof. doutor Fernando silva Pereira(2)

SUMáRIO:

1. apresentação do acórdão sob anotação. 1.1. exposição do caso.
1.2. Factos dados como assentes. 1.3. Fundamentação e sentido da decisão.
2. exposição do problema. 3. da legitimidade na ação executiva e da
sucessão no direito (antes da propositura da ação executiva). 4. norma do
artigo 263.º, n.º 1 cPc. 5. do regime jurídico da cessão de créditos.
6. Transmissão na pendência da ação executiva: aplicação da norma do
artigo 263.º, n.º 1 cPc? 7. conclusão.

1. Apresentação do Acórdão sob anotação

1.1. exposição do caso

a., s.a. intentou ação executiva para pagamento de quantia certa,
sob a forma de processo comum, contra B e outros. na pendência da ação,
a. s.a. cedeu o crédito exequendo a c, sarL, tendo a cessão sido comu-
nicada aos devedores-executados. o executado B deu conhecimento ao

(1) relator carlos Portela, relatores adjuntos, Joaquim correia Gomes e Filipe caroço, dis-
ponível em <www.dgsi.pt>.

(2) Professor auxiliar convidado da Faculdade de direito da universidade do Porto. Membro
do ciJe — centro de investigação Jurídico-económica.



Tribunal de que o crédito exequendo deixou de constar da central de res-
ponsabilidades do Banco de Portugal, arguindo a falta de legitimidade da
exequente para prosseguir com a execução. o Tribunal convidou a exe-
quente a prestar esclarecimentos, não tendo a exequente oferecido qual-
quer resposta. na sequência disso, o Tribunal, através de despacho de 6 de
dezembro de 2018, concedeu um novo prazo, de 10 dias, para que a exe-
quente promovesse a habilitação de cessionário, sob pena de extinção da
execução por ilegitimidade ativa superveniente da exequente, nos termos
dos arts. 356.º, 53.º e 54.º do código de Processo civil (cPc). decorrido
este prazo, não foi requerida a habilitação.

entretanto, por apenso à execução comum, c., sarLs veio requerer
habilitação de cessionário contra os executados. alegou, em suma, que,
por força de contrato de cessão de créditos celebrado com a exequente ori-
ginal, datado de 28 de setembro de 2017, esta lhe cedeu o crédito exe-
quendo. Fez juntar aos autos vários documentos. os requeridos foram
notificados para contestar, nos termos do art. 356.º cPc. contestou o
requerido B, pugnando pela improcedência do incidente e extinção da exe-
cução, nos termos da comunicação que resulta do despacho judicial profe-
rido nos autos principais a 6 de dezembro de 2018. a requerente não apre-
sentou resposta a esta contestação.

os autos prosseguiram os seus termos tendo sido proferida sentença
na qual e por se considerar que o processo continha já todos os elementos
necessários para ser proferida decisão de mérito e atento o disposto no
art. 356.º, n.º 1, alínea b) cPc, se julgou do seguinte modo:

Totalmente procedente a contestação apresentada nos autos pelo requerido,
B, e, em consequência, se julgou totalmente improcedente o presente incidente, não
julgando habilitada a requerente, C, SARL, para, em lugar da até então exequente,
A, S.A., prosseguir na execução de que estes autos constituem um apenso nessa qua-
lidade e posição processual e se determinou ainda a absolvição da instância execu-
tiva do executado, B, por força da ilegitimidade superveniente da referida exe-
quente e a consequente extinção da execução de que estas autos constituem um
apenso.

Foi desta decisão que a requerente c, sarL interpôs recurso para o
Tribunal da relação do Porto.
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1.2. Factos dados como assentes

são os seguintes os factos dados como assentes no incidente de habi-
litação:

a) Por documento autenticado, denominado “contrato de cessão de
créditos”, outorgado a 28 de setembro de 2017, em que a exe-
quente originária a, s.a. assumiu a posição de “cedente”, ao passo
que a aqui requerente assumiu a posição de “cessionária”, foi,
além do mais, declarado por aquela ceder a esta o crédito que se
encontra reclamado nos autos de execução de que estes autos cons-
tituem um apenso e em que são executados os aqui requeridos.

b) Por meio de carta registada, datada de 29 de dezembro de 2017,
a aqui requerente comunicou ao aqui requerido/executado a ces-
são de créditos referida em 1.

c) Por despacho proferido a 6-12-2018 (e notificado às partes no
dia 7-12-2018, via Citius) foi a exequente convidada «a requerer
a habilitação de cessionário respetiva, por forma a que o novo
titular do crédito exequendo requeira a sua necessária habilitação,
em 10 dias, sob pena de extinção desta execução por ilegitimi-
dade ativa superveniente da exequente — vide arts. 356.º, 53.º
e 54.º do cPc».

d) este incidente foi instaurado a 10-01-2019.

1.3. Fundamentação e sentido da decisão 

dadas as conclusões de recurso apresentadas pela recorrente c.,
sarLs, o Tribunal da relação do Porto considerou serem duas as ques-
tões a resolver, a saber, (i) se podia ser fixado pelo Tribunal a quo um
prazo (perentório) para a dedução, no processo principal, do incidente de
habilitação de cessionário; e, (ii) se existe erro de julgamento quando se
considerou procedente a ilegitimidade superveniente ativa da exequente B,
s.a., se absolveu o executado B da instância executiva e se julgou extinta
a execução de que a presente habilitação de cessionário é dependente. 

de acordo com a posição adotada no acórdão sob anotação, o despa-
cho proferido pelo Tribunal de primeira instância, de 6 de dezembro
de 2018, convidando a exequente a promover a habilitação de cessionário,
sob pena de absolvição da exequente da instância e consequente extinção
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da ação executiva, por ilegitimidade ativa superveniente desta última,
merece reparo. referindo a norma do art. 356.º cPc(3), pode ler-se no
acórdão:

“Em face de tal disposição legal, pode, pois, concluir-se o seguinte, seguindo
os ensinamentos de A. Abrantes Geraldes, Paulo Pimenta e Luís Filipe Pires de
Sousa, Código de Processo Civil Anotado, Almedina, Vol. I, pp. 412/413: Enquanto
nos casos de falecimento de pessoa singular ou de extinção da pessoa colectiva (com
excepção das sociedades comerciais, nos termos do art. 162.º do CSC), o tribunal
deve determinar a suspensão da instância para efeitos de habilitação de sucessores,
já nos casos de cessão da coisa ou direito ou de outras formas de transmissão, o
conhecimento desses factos não exerce directa influência na tramitação processual.

Para além disso, nos termos do disposto no art. 263.º do CPC, a transmissão
da coisa ou direito em litígio não afecta a legitimidade do transmitente.

Mais, a sentença que vier a ser proferida pode produzir efeitos na esfera do
transmissário da coisa ou do direito, sem prejuízo dos casos em que a acção esteja
sujeita a registo e o adquirente registe a aquisição antes do registo da acção.

Por fim, atenta a norma especial de legitimidade ad causam do antes referido
art. 263.º, a dedução deste incidente é facultativa: o cessionário fica vinculado à
sentença com a ressalva da parte final do seu n.º 3.

Deste modo, por via do incidente de habilitação de cessionário, permite-se
que o cedente seja substituído no processo pelo cessionário, o qual adquire a posi-
ção processual in totum que o cedente tinha no pleito, não sendo admissível que
ambos continuem na lide.

A este propósito, cumpre também recordar aqui o defendido pelo Prof. José
Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, Vol. I, 1982, Coimbra Editora,
p. 604 e Comentário ao Código de Processo Civil, Vol. 3.º, pp. 74 a 76), segundo o
qual, “a habilitação do adquirente ou cessionário reveste carácter facultativo, não
sendo, assim, condição indispensável ao prosseguimento da causa”.

Assim, “se a habilitação não for requerida, ou enquanto o adquirente não for,
por meio de habilitação, admitido a substituir o transmitente, este continua a ter
legitimidade para a demanda até ao final do processo, ou até o adquirente ser admi-

(3) é a seguinte a redação da norma do art. 356.º cPc, sob epígrafe “habilitação do adqui-
rente ou cessionário”:

“1 — A habilitação do adquirente ou cessionário da coisa ou direito em litígio, para com ele
seguir a causa, faz-se nos termos seguintes:

Lavrado no processo o termo da cessão ou junto ao requerimento de habilitação, que é
autuado por apenso, o título da aquisição ou da cessão, é notificada a parte contrária para
contestar; na contestação pode o notificado impugnar a validade do acto ou alegar que a
transmissão foi feita para tornar mais difícil a sua posição no processo;
Se houver contestação, o requerente pode responder-lhe e em seguida, produzidas as provas
necessárias, é proferida decisão; na falta de contestação, verifica-se se o documento prova a
aquisição ou a cessão e, no caso afirmativo, declara-se habilitado o adquirente ou cessionário.
2 — A habilitação pode ser promovida pelo transmitente ou cedente, pelo adquirente ou cessio-

nário, ou pela parte contrária; neste caso, aplica-se o disposto no número anterior, com as necessá-
rias adaptações”.
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tido a substituí-lo, produzindo a sentença, neste caso, efeitos em relação ao adqui-
rente”.

No mesmo sentido vai alguma da nossa jurisprudência da qual são exemplos,
entre outros, os acórdãos citados pela apelante C SARL nas suas alegações de recurso,
designadamente o da Relação do Porto de 30.01.2012, processo n.º 115/09.0TBCHV-
-A.P1, o da Relação de Guimarães de 21-06.2018, processo n.º 7153/15.1T8GMR-
-B.G1 e os da Relação de Coimbra de 30.04.2002, processo n.º 2/02 e de 09.05.2017,
processo n.º 1062/14-9TBPBL-B.C1, todos publicados em <www.dgsi.pt>.

Ora, contrariamente ao que defende o apelado B, não vemos quaisquer razões
para não aplicar o regime que decorre da previsão legal do art. 263.º, n.os 1 e 3 do
CPC, ao processo executivo, não valendo, pois, em nossa opinião os argumentos que
o mesmo aponta nos pontos 20 a 26 das suas contra-alegações”.

a partir daqui louva-se o acórdão sob anotação no acórdão da rela-
ção de coimbra de 09.05.2017, transcrevendo-o nos segmentos que consi-
dera mais importantes, e que são:

“Como é sabido, vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio (geral) da
estabilidade da instância no sentido de que, citado o réu, a instância deve manter-se
a mesma quanto às pessoas, ao pedido e à causa de pedir, salvas as possibilidades
de modificação consignadas na lei (art. 265.º do actual CPC, e cujo diploma nos
referimos sempre que doravante mencionarmos somente o normativo sem a indica-
ção da sua fonte).

Como excepção a essa regra prevê-se a possibilidade de a instância se modi-
ficar quanto às pessoas (e é de modificação subjectiva que estamos a falar), nomea-
damente em consequência da substituição de alguma das partes, quer por sucessão,
quer por ato entre vivos, na relação substantiva em litígio [cf. art. 262.º al. a)].

Tal contende, além do mais, com a questão da legitimidade das partes.
No que a tal diz respeito, e mais particularmente (por ter a ver mais com o

caso em apreço) também nas execuções — depois de no art. 53.º, n.º 1 se dispor que
a execução tem que ser promovida pela pessoa que no título executivo figure como
credor e que deve ser instaurada contra a pessoa que nesse título tenha a posição de
devedor — como resquício daquela excepção, se consagra, no art. 54.º, n.º 1, um
desvio à regra geral da determinação da legitimidade, ao estatuir-se que tendo
havido sucessão no direito ou na obrigação, deve a execução correr entre os suces-
sores das pessoas que no título figuram como credor ou devedor da obrigação exe-
quenda.

À semelhança do que sucede na aludida excepção do citado art. 262.º, al. a)
— e tal como se escreve no Ac. do TRL de 04/12/2014, in “CJ, Ano XXIX, T5,
p. 123”, proferido na vigência do revogado CPC de 61, a propósito dos arts. 55.º
e 56.º com idêntica redacção àqueles normativos que vimos citando — a palavra
sucessão, referida naquele art. 54.º, n.º 1, é utilizada em sentido genérico, abran-
gendo tanto a sucessão mortis causa, como a sucessão inter vivos.

Por outro lado, que a expressão ali utilizada “tendo havido sucessão no
direito ou na obrigação” dever considerar-se como equivalente a “tendo havido
sucessão na posição activa ou passiva expressa no título”. Se a posição constante no
título se transmitiu, a acção executiva deve ser instaurada por quem ou contra quem
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foi colocado no lugar que ocupava o originário credor aparente ou o primitivo pre-
tenso devedor (vide o prof. Alberto dos Reis, in “CPC Anotado, Vol. 1, p. 182”).

Se a sucessão se verificar na obrigação e tiver ocorrido antes de se ter dado
início ao processo, o exequente terá (tal como ressalta expressamente da 2.ª parte do
n.º 1 do art. 54.º) de, logo no requerimento inicial, deduzir os factos constitutivos da
sucessão (a qual abrange tanto os casos de legitimidade ativa, como passiva, muito
embora para o caso sub júdice apenas a primeira nos interessa). Vide, a propósito,
ainda aquele acórdão do TRL e o prof. Lebre de Freitas, in “Código de Processo
Civil Anotado, 1999, Coimbra Editora, Vol. 1.º, p. 113”.

Já, porém, se a sucessão ocorrer na pendência do processo executivo (ou
mesmo tendo ocorrido antes só dela foi tomado conhecimento no decurso do mesmo)
o exequente ou adquirente terá então de promover o incidente de habilitação pre-
visto e regulado no art. 351.º, ss. (vide, por todos, o prof. Lebre de Freitas, in
“A Acção Executiva, 4.ª ed., p. 173, e nota 5”).

O incidente de habilitação surge, assim, também como um dos meios de modi-
ficar subjectivamente (isto é, quanto às pessoas) a instância (vide, por ex., Lopes
Cardoso, in “Manual dos Incidentes da Instância em Processo Civil, 1999, p. 296”).

Genericamente, pode dizer-se (citando, em adaptação atualizada ao NCPC,
os Acs. do TRL de 06/03/2007 e de 17/09/2009, embora este, in proc. 18-C/2002-2,
remetendo para o primeiro, publicitados in www.dgsi.pt, que, por sua vez, citam
aquele último mestre naquela obra) que “a habilitação consiste na prova da aquisi-
ção, por sucessão ou transmissão, da titularidade dum direito ou complexo de situa-
ções jurídicas, com vista à substituição de alguma das partes previstas no art. 262.º
do CPC, ou seja, a substituição determinada, quer por sucessão, quer por acto entre
vivos, em causa pendente”, ou então (na esteira do afirmado no Ac. do TRL de
02/12/2015, in “proc. 691711.7TYSB-C.L1-2, <www.dgsi.pt>”) que é um meio pro-
cessual que visa «certificar que determinada pessoa sucedeu a outra na posição
jurídica que esta ocupava na lide, já que se prescreve no n.º 1 do art. 263.º do CPC
que “no caso de transmissão, por acto entre vivos, da coisa ou direito litigioso, o
transmitente continua a ter legitimidade para a causa, enquanto o adquirente não
for, por meio de habilitação, admitido a substituí-lo».

Dentre a habilitação inter vivos encontra-se, como incidente próprio, a habi-
litação de cessionário prevista no art. 356.º, onde se estabelece que:

“1.— A habilitação do adquirente ou cessionário da coisa ou direito em lití-
gio, para com ele seguir a causa, faz-se nos termos seguintes:

Lavrado no processo o termo de cessão ou junto ao requerimento, que é
autuado por apenso, o título da aquisição ou da cessão, é notificada a parte contrária
para contestar; na contestação pode o notificado impugnar a validade do ato ou ale-
gar que a transmissão foi feita para tornar mais difícil a sua posição no processo;

Se houver contestação, o requerente pode responder-lhe e em seguida, produ-
zidas as provas necessárias, é proferida decisão; na falta de contestação, verifica-se
se o documento prova a aquisição ou a cessão e, no caso afirmativo, declara-se
habilitado o adquirente ou cessionário;

2.— A habilitação pode ser promovida pelo transmitente ou pelo cedente, pelo
adquirente ou cessionário, ou pela parte contrária; neste caso, aplica-se o disposto
no número anterior, com as adaptações necessárias”.
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Normativo esse que, tal como vem constituindo entendimento prevalecente,
deverá ser conjugado e harmonizado com o art. 263.º (vide, por todos, o prof. Lebre
de Freitas, in “Código de Processo Civil Anotado, 1999, Coimbra Editora, Vol. 1.º,
pp. 481 e 645” — embora referenciado aos arts. 376.º e 271.º do CPC de 61, mas
que correspondem aos dois últimos preceitos do NCPC —, e o Ac. do TRL
de 02/12/2015, atrás citado), onde se estatui que:

“1. — No caso de transmissão, de ato entre vivos, da coisa ou direito em liti-
gioso, o transmitente continua a ter legitimidade para causa, enquanto o adquirente
não for, por meio de habilitação, admitido a substituí-lo.

2. — A substituição é admitida quando a parte contrária esteja de acordo e, na
falta de acordo, só deve recusar-se a substituição quando se entenda que a transmis-
são foi efectuada para tornar mais difícil, no processo, a posição da parte contrária.

3. — A sentença produz efeitos em relação ao adquirente, ainda que esse não
intervenha no processo, excepto no caso de a acção estar sujeita a registo e o adqui-
rente registar a transmissão antes de feito o registo da acção”.

Resulta, assim, desde logo, da referida conjugação de normativos, que ao
contrário do que sucede no caso de transmissão mortis causa, a transmissão inter
vivos não determina a suspensão da causa, sendo facultativa a habilitação do adqui-
rente, ou seja, no caso de transmissão inter vivos a habilitação do adquirente/cessio-
nário reveste-se de natureza facultativa, não sendo condição necessária do prosse-
guimento da causa, pois que, enquanto tal não correr, o transmitente continua a ter
legitimidade para demanda, até ao final do pleito, sendo certo que, por um lado, a
dedução do incidente não susta o andamento da causa principal e da instância e,
por outro, que, nessa situação, se produzirá, de qualquer modo, caso julgado contra
o referido adquirente.

Poder-se-á, em jeito de síntese, dizer que a admissibilidade do incidente de
habilitação do adquirente, nos termos do art. 356.º depende da verificação dos
seguintes pressupostos:

a) Da pendência da ação;

b) Da existência de uma coisa ou de um direito litigioso;

c) Da transmissão, por acto inter vivos, dessa coisa ou direito em litígio na
pendência da ação, ou do seu conhecimento no decurso da mesma (inde-
pendentemente da sua espécie/natureza declarativa ou executiva).

Por fim, resulta também da harmonização de tais normativos [arts. 263.º,
n.º 2 e 356.º, n.º 1 al. a)], que a parte contrária pode opor-se à substituição do trans-
mitente pelo adquirente/cessionário, com base nos seguintes dois fundamentos:

Entender que o acordo subjacente à transmissão/cessão não é válido (vali-
dade formal ou substancial);

Entender que a transmissão foi feita para tornar mais difícil a sua posição no
processo.

Aqui chegados — e não se questionando no caso a validade do negócio atra-
vés do qual o primitivo/originário exequente transmitiu/cedeu o crédito exequendo
ao cessionário habilitando (cf. arts. 577.º, ss. do CC) e que o mesmo ocorreu na pen-
dência da acção executiva —, perante tudo aquilo que se deixou exarado, a resposta
final à questão controvertida acima colocada (e que constitui a única a conhecer
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como objecto do presente recurso) só poderá ser afirmativa, ou seja, de considerar
que, in casu, não só é legalmente admissível o incidente de habilitação do cessioná-
rio do referido crédito na acção executiva, como ele é o meio processual adequado
para o fazer intervir, na qualidade de exequente (em substituição do primitivo/origi-
nário), na referida acção.

Salvo o devido respeito, à luz da lei processual e da jurisprudência dos inte-
resses, não se vislumbra razão suficientemente válida e convincente para assim não
acontecer.

Como se viu, aos executados/requeridos é-lhes concedido (como sucedeu no
caso) todos os meios legais para defenderem os seus interesses.

Ao contrário, não admitir a habilitação representaria (como escreve o
prof. Lebre de Freitas, in “Acção Executiva, 4.ª ed., p. 173, nota 5.”) “ofensa do prin-
cípio da economia processual e possibilidade de grave lesão dos interesses do credor
forçá-lo à propositura de nova acção executiva” ou que, no dizer de Paula Costa e
Silva (in “Um Desafio à Teoria Geral do Processo — Repensando a Transmissão da
Coisa ou Direito em Litígio — Ainda um Contributo Para o Estudo da Substituição
Processual, Coimbra Editora, 2009, p. 39”) “a tutela da parte estranha à transmis-
são não tem de ser obtida à custa de uma amputação do poder de disposição da parte
processual, geradora de uma paralisação injustificada de parte do tráfego jurídico”.

com base neste conjunto de razões, o Tribunal da relação do Porto
julgou procedente o recurso apresentado pela requerente c, sarL, revo-
gando a decisão proferida. de acordo com a opinião do Tribunal, não
podia ter sido estipulado, pelo juiz de primeira instância, prazo para a exe-
quente promover o incidente de habilitação, já que o mesmo reveste cará-
ter facultativo, fazendo desde logo constar do respetivo despacho que a
falta de dedução do incidente no prazo fixado levaria sem mais à extinção
da instância executiva, por força da ilegitimidade ativa superveniente da
exequente. Para além da natureza facultativa deste incidente, salienta
ainda o Tribunal o facto de o mesmo poder ser deduzido pelo cedente, ces-
sionário ou devedor, nos termos do art. 356.º, n.º 2 cPc. em suma, tendo a
cessionária c, sarL deduzido o incidente de habilitação de cessionário,
caberia ao Tribunal a quo apreciar os fundamentos de facto e de direito
alegados pela habilitante, decidindo a final pela procedência ou pela
improcedência do incidente(4).

(4) é o seguinte o sumário do acórdão (art. 663.º, n.º 7 cPc):
ao contrário do que sucede no caso de transmissão mortis causa, a transmissão inter vivos não

determina a suspensão da causa. sendo facultativa a habilitação do adquirente, ou seja, no caso de
transmissão inter vivos a habilitação do adquirente/cessionário reveste-se de natureza facultativa, não
sendo por isso condição necessária do prosseguimento da causa. deste modo, enquanto o incidente não
for deduzido, o transmitente continua a ter legitimidade para a demanda, até ao final do pleito, sendo
certo que, a dedução do incidente não susta o andamento da causa principal e da instância. assim, nos
autos não podia o Tribunal “a quo” ter estipulado um prazo para o exequente vir promover o incidente
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2. Exposição do problema

não se questiona, no acórdão sob anotação, a natureza perentória do
prazo, fixado pelo Tribunal a quo, para a abertura do incidente de habilita-
ção do cessionário. o que se discute, isso sim, é se o Tribunal de primeira
instância podia fixar um tal prazo, com a cominação de absolvição do exe-
cutado da instância executiva. o Tribunal ad quem entende que não, apli-
cando para o efeito a norma do art. 263.º, n.º 1 cPc, que confere legitimi-
dade (extraordinária) ao transmitente/cedente da coisa ou direito litigioso,
no caso de ser conhecida a transmissão/cessão(5), para prosseguir na ação
como substituto processual do transmissário/cessionário(6). o que coloca a
questão de saber se esta norma se aplica à ação executiva.

Problema diferente — importa notá-lo — é o de saber se, existindo
transmissão/cessão da coisa ou direito litigioso na pendência da ação exe-
cutiva, é possível habilitar para a ação o adquirente/cessionário, nos ter-
mos da norma do art. 356.º cPc. é um problema que não se subsume
àquele, ainda que com ele se entrecruze.

com efeito, caso se entenda que a norma do art. 263.º, n.º 1 cPc se
aplica à ação executiva, o recurso a este incidente (de habilitação) será
meramente facultativo, dado o cessionário poder manter-se na ação ao
coberto de uma legitimidade extraordinária. é o entendimento sufragado
pelo Tribunal da relação do Porto, no acórdão sob anotação. Pelo contrá-
rio, entendendo-se que esta norma aqui não se aplica, cessando, portanto, a
legitimidade do exequente-cedente, coloca-se um ulterior problema, que é
o de saber se a falta (superveniente) deste pressuposto processual pode ser
sanada através do incidente de habilitação(7).

de habilitação do cessionário, fazendo desde logo constar no despacho proferido, que a falta da sua
dedução no prazo fixado, levaria sem mais à extinção da instância executiva por força da sua ilegitimi-
dade activa superveniente.

(5) salientando que o conhecimento da transmissão da coisa ou direito litigioso constitui
requisito de aplicação da norma do atual art. 263.º cPc, veja-se PauLa cosTa e siLva, A Transmissão da
coisa ou direito em litígio, Contributo para o estudo da substituição processual, coimbra editora,
1992, p. 79, ss., e PauLa cosTa e siLva, Um Desafio à Teoria Geral do Processo, Repensando a transmis-
são da coisa ou direito em litígio, Ainda um Contributo para o estudo da substituição processual (uma
2.ª edição?), coimbra editora, 2009, p. 91, ss.

(6) no sentido de que estamos aqui perante um caso de substituição processual pode ver-se,
por ex., LeBre de FreiTas, Introdução ao Processo Civil, Conceito e princípios gerais à luz do novo
código, 4.ª ed., GestLegal, 2017, p. 78, nota 5a, e PauLa cosTa e siLva, Um Desafio à Teoria Geral do
Processo, cit., p. 337, ss. sobre a possibilidade de aplicação da figura da substituição processual à ação
executiva, veja-se José aLBerTo dos reis, Processo de Execução, vol. 1.º, 2.ª ed., coimbra editora,
1982, pp. 211-218.

(7) Tratar-se-á de uma forma atípica de sanação, já que a falta de legitimidade singular, por
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a doutrina e jurisprudência maioritárias aceitam a possibilidade de
recurso ao incidente do art. 356.º cPc, no caso de transmissão do crédito ou
da dívida na pendência da ação executiva(8). Também somos desta opinião,
por razões de economia processual. Mas, não decorre logicamente daqui,
como vimos, a aceitação de que o cedente possa atuar como substituto pro-
cessual do cessionário(9). são — já o referimos —, problemas distintos.
o problema de fundo prende-se, assim, com a questão de saber se, conhecida
na ação a cessão do crédito, o exequente-cedente perde a legitimidade execu-
tiva, ou se, pelo contrário, o mesmo pode agir como substituto processual do
cessionário (art. 263.º, n.º 1 cPc). é disto que se ocupa o presente artigo.

3. Da legitimidade na ação executiva e da sucessão no
direito (antes da propositura da ação executiva)

nos termos da norma do art. 53.º, n.º 1 cPc, a execução tem de ser
promovida pela pessoa que no título executivo figure como credor e deve
ser instaurada contra a pessoa que no título tenha a posição de devedor(10).
a indagação a fazer, em termos de legitimidade singular executiva, resolve-

regra, não é sanável. note-se que o problema não se coloca no âmbito da ação declarativa, no caso de
transmissão da coisa ou direito litigioso, justamente porque a norma do art. 263.º, n.º 1 cPc atribui ao
transmitente/cedente legitimidade (extraordinária) para prosseguir na ação como substituto processual
do transmissário/cessionário, enquanto este não for admitido a substituí-lo.

(8) MiGueL Teixeira de sousa, Acção Executiva Singular, Lex, 1998, p. 136; José LeBre de Frei-
Tas, A ação executiva, À luz do Código de 2013, 7.ª ed., GestLegal, 2017, p. 146; rui PinTo, A Ação
Executiva, aaFdL editora, 2018, p. 283 (esta transmissão pode ter lugar mesmo depois de já estarem
penhorados os bens); José LeBre de FreiTas, João redinha e rui PinTo, Código de Processo Civil Ano-
tado, vol. i, coimbra editora, 1999, pp. 112-113, em anotação ao art. 56.º, na redação anterior à publi-
cação da Lei n.º 41/2013, de 26 de junho; J. P. reMédio MarQues, Curso de Processo Executivo Comum
à Face do Código Revisto, almedina, 2000, p. 111; Fernando aMÂncio Ferreira, Curso de Processo de
Execução, 5.ª ed., almedina, 2003, p. 57; eurico LoPes-cardoso, Manual da Acção Executiva, 3.ª ed.,
Livraria almedina, coimbra, 1996, p. 99; virGínio da cosTa riBeiro e sérGio reBeLo, A Ação Executiva
Anotada e Comentada, 2.ª ed., 2017, almedina, comentário ao art. 54.º, pp. 32-33, e comentário ao
art. 356.º, p. 107, ss.

(9) Por ex., virGíLio da cosTa e sérGio reBeLo (A Ação Executiva Anotada e Comentada, cit.,
comentário ao art. 54.º, pp. 32-33, e comentário ao art. 356.º, p. 107, ss.) aceitam essa possibilidade,
embora considerem que estamos perante um caso de falta (superveniente) de legitimidade do transmi-
tente/cedente.

(10) aLBerTo dos reis, Processo de Execução, vol. 1.º, 2.ª ed., coimbra editora, 1982, pp. 218-
-221; MiGueL Teixeira de sousa, Estudos sobre o Novo Processo Civil, 2.ª ed., Lex, 1997, p. 608;
MiGueL Teixeira de sousa, Acção Executiva Singular, cit. p. 135, ss.; José LeBre de FreiTas, A ação exe-
cutiva, cit., p. 143, ss.; rui PinTo, A Ação Executiva, cit., p. 276, ss.; virGínio da cosTa riBeiro e sérGio

reBeLo, a ação executiva anotada e comentada, cit., comentário ao art. 53.º, p. 27, ss.
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-se, assim, no confronto entre as partes e o título executivo, com apelo à
literalidade do título: em certo sentido, afirma rui PinTo, pode dizer-se que
a legitimidade se apura por confronto entre o título executivo e as partes da
causa(11).

esta regra de legitimidade carece, no entanto, de ser adaptada nos
casos de sucessão(12). nos termos da norma do art. 54.º, n.º 1 cPc, quando
tenha ocorrido sucessão, singular ou universal, na titularidade da obrigação,
quer do lado ativo, quer do lado passivo, a execução deve ser promovida
por ou contra os sucessores da pessoa que figura no título como
credor/devedor, cabendo ao exequente, no próprio requerimento para a exe-
cução, alegar os factos constitutivos da sucessão(13). conforme afirma
aLBerTo dos reis, numa referência à sucessão ativa, se a pessoa que pretende
promover a execução não é a que figura como credor no título executivo,
para ser parte legítima como exequente tem de demonstrar que é a legítima
sucessora de quem o título designa como credor. depois de invocar o título
executivo e de individualizar a pessoa que, segundo o título, tinha a posição
de credor, o exequente deverá, assim, alegar os factos tendentes a mostrar
que sucedeu a essa pessoa como titular do direito de crédito(14).

(11) rui PinTo, A Ação Executiva, cit., p. 278; Fernando aMÂncio Ferreira, Curso de Processo
de Execução, cit., p. 56, ss; eurico LoPes-cardoso, Manual da Acção Executiva, cit., p. 95, ss.

(12) José LeBre de FreiTas, A ação executiva, cit., p. 144, ss. sobre a matéria da sucessão, pode
ver-se virGínio da cosTa riBeiro e sérGio reBeLo, A Ação Executiva Anotada e Comentada, cit., anotação
ao art. 54.º, p. 30, ss.

(13) eurico LoPes-cardoso, Manual da Acção Executiva, cit., 3.ª ed., p. 99: “o termo «suces-
são» é empregado em sentido amplo e abrange todos os modos de transmissão das obrigações previs-
tos no art. 703.º do código civil, isto é, tanto mortis causa como entre vivos. compreende, portanto,
não só a «sucessão» assim denominada pelo código civil e regulada no título ii, livro iii, da sua
parte ii, mas também a subrrogação e a cessão (arts. 778.º e seguintes, e 705.º e seguintes do código
civil). não abrange, porém, a transmissão da dívida por título singular, posto que tal transmissão só
pode operar-se mediante novação, que importa a constituição duma obrigação nova, por um título tam-
bém novo. este título é que terá de dar-se à execução contra quem figure nele como devedor”. dife-
rente posição tem PauLa cosTa e siLva («acção executiva fundada em sentença e substituição proces-
sual», in Estudos em memória do professor doutor João de Castro Mendes, pp. 153-173, pp. 160-162).
entende a autora que o regime do art. 56.º, n.º 1 (que equivale à do atual art. 54.º, n.º 1 cPc) não se
aplica nos casos de sucessão mortis causa: “seria, no entanto, estranho que o legislador tivesse pre-
visto um regime tão simples de habilitação aplicável à sucessão mortis causa quando se fala da legiti-
midade para a execução, consistindo a habilitação motivada pela morte de uma parte na acção declara-
tiva num verdadeiro incidente. Tendemos, assim, a considerar que no caso de falecer uma das partes na
pendência ou em momento anterior à propositura da acção executiva, deverá proceder-se à habilitação
dos respectivos sucessores nos termos dos arts. 371.º a 375.º do código de Processo civil. (…) do
exposto infere-se que a transmissão ocorrida entre a conclusão dos autos ao juiz na acção declarativa e
a instauração da acção executiva implica a determinação da legitimidade, activa ou passiva, de acordo
com o regime constante do art. 56.º/1 do código de Processo civil”.

(14) aLBerTo dos reis, Processo de Execução, cit., pp. 222-223. e o mesmo se aplica no caso

cessão do crédiTo exeQuendo 553



não era assim no código de 1876. neste, o art. 798.º conferia exequi-
bilidade às escrituras públicas «somente com relação às pessoas que nelas
se obrigassem»(15). no caso de sucessão no crédito ou na dívida, não
podia, portanto, o sucessor habilitar-se ou ser habilitado no requerimento
para a execução. antes, o credor devia lançar mão do processo de declara-
ção para obter sentença que depois pudesse executar(16). Já o art. 56.º do
código de 1939, estabeleceu, para o caso de sucessão no crédito ou na
dívida antes de proposta a ação executiva, uma habilitação a deduzir no
requerimento inicial da execução e que, até ser julgada, suspendia os ter-
mos da execução propriamente dita(17). Tratava-se de um caso de habilita-
ção-legitimidade, mas que seguia os termos de uma tramitação incidental.

como nota eurico LoPes cardoso, o código atual aboliu esse prelimi-
nar(18). a habilitação, afirma o autor, aparece-nos agora, não como inci-
dente do processo de execução, mas como ato inicial destinado a verificar
e certificar a legitimidade do exequente. ou seja, a lei dispensa, no caso de
sucessão ocorrida antes da propositura da ação executiva, o incidente de
habilitação, tendo a habilitação lugar no próprio requerimento (habilita-
ção-legitimidade)(19/20).

de sucessão do lado passivo da relação jurídica: o exequente terá de demonstrar que o executado suce-
deu à pessoa que no título figura como devedor.

(15) aLBerTo dos reis, Processo de Execução, cit., pp. 221-231; eurico LoPes cardoso, Manual
da Acção Executiva, cit., pp. 99-100.

(16) aLBerTo dos reis, Processo de Execução, cit., pp. 221-231, em particular, p. 222 (“daí
que, então, alguns consideravam tais escrituras absolutamente inexequíveis com relação aos sucesso-
res das ditas pessoas, enquanto outros admitiam a execução movida por ou contra sucessores, sob con-
dição de que estes fossem previamente habilitados, predominando a opinião de que a habilitação devia
fazer-se em acção ordinária, visto não haver processo próprio para ela e não ser aplicável o de habili-
tação incidental”); eurico LoPes cardoso, Manual da Acção Executiva, cit., pp. 99-100.

(17) eurico LoPes cardoso, Manual da Acção Executiva, cit., pp. 99-100. veja-se, para maiores
desenvolvimentos, aLBerTo dos reis, Processo de Execução, cit., pp. 221-231. o autor entende tratar-se
de um caso atípico de habilitação-legitimidade, dado o facto de a lei remeter para a tramitação do
regime da legitimidade incidente, com suspensão da instância. 

(18) eurico LoPes cardoso, Manual da Acção Executiva, cit., pp. 99-100.
(19) LeBre de FreiTas, A ação executiva, cit., pp. 144-145, e nota 4: “Mas tal não dispensa o exe-

quente de, liminarmente, provar, como nele faria, os factos constitutivos que alega. outros autores
entendem que não é necessário fazer prova destes factos, bastando a sua alegação. o executado pode, no
entanto, pôr em causa que tenha ocorrido a sucessão, através da oposição à execução”. “outra é a posi-
ção de eurico LoPes cardoso, Manual, p. 117, perfilhada por Fernando aMÂncio Ferreira, Curso, cit.,
n.º 11 (p. 76): a prova dos fundamentos da sucessão só é necessária no caso de o executado embargar
com fundamento na sua ilegitimidade”. eurico LoPes cardoso, Manual da Acção Executiva, cit., pp. 99-
-100: “o exequente continua a ter que alegar no requerimento inicial a dita sucessão, sempre que a haja,
como tem que alegar todas as outras condições da sua legitimidade ou da do executado (…). não tem
que oferecer logo prova deles, embora seja lícito apresentá-la, quando meramente documental”.

(20) como vimos supra (cf. nota 21), já anteriormente aLBerTo dos reis entendia tratar-se de
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a sucessão no direito ou na obrigação pode ter lugar entre o momento
da formação do título executivo e o momento da propositura da ação execu-
tiva — tratando-se de título extrajudicial —, mas também ter lugar na pen-
dência da ação declarativa, antes, portanto, da formação do título (neste
caso, uma sentença condenatória), uma vez que a sucessão entre vivos no
direito litigioso pode não dar lugar à habilitação do adquirente na pendência
da instância, nos termos do art. 365.º cPc(21). ora, não sendo habilitado o
cessionário/transmissário, continuando o transmitente na ação ao abrigo da
legitimidade extraordinária conferida pela norma do art. 263.º, n.º 1 cPc,
coloca-se a questão de saber quem, neste caso, se encontra legitimado para
desencadear a fase executiva do respetivo processo (fase de execução de
sentença)(22).

um caso atípio de habilitação-legitimidade, porque sujeita ao regime da habilitação incidente. agora a
solução é outra. conforme refere eurico LoPes cardoso, (Manual da Acção Executiva, cit., pp. 99-100):
“agora, na acção executiva, o problema da legitimidade resultante de sucessão no crédito ou na dívida
é discutido e dirimido por forma semelhante àquela pela qual se discute e dirime na acção declarativa”. 

(21) LeBre de FreiTas, A ação executiva, cit., p. 144.
(22) note-se que se, pelo contrário, a sucessão ocorreu na pendência da ação declarativa, mas

teve lugar a habilitação do transmissário/cessionário (ou seja, se foi deduzido e julgado procedente o
incidente de habilitação), então o problema não se coloca: operou-se uma modificação subjetiva na
instância, tendo o sucessor sido colocado no lugar do autor ou réu originários. conforme afirma PauLa

cosTa e siLva (PauLa cosTa e siLva, «acção executiva fundada em sentença e substituição processual»,
cit., pp. 153-173, p. 157), a sentença proferida na ação declarativa foi-o, neste caso, indubitavelmente
em nome do transmissário, titular da relação material controvertida (art. 53.º, n.º 1 cPc). Já no caso de
ter existido habilitação do transmissário/cessionário na pendência da ação declarativa — nota a mesma
autora — usava a doutrina entender que a legitimidade do transmissário/cessionário para intentar, ou
para contra si ser intentada ação executiva, decorria da aplicação da norma do (atual) art. 55.º cPc
(exequibilidade da sentença contra terceiros), já nos termos do (atual) art. 263.º, n.º 3 cPc, e sem pre-
juízo da exceção nele prevista, a sentença produz efeitos em relação ao adquirente, ainda que este não
intervenha no processo (assim, anseLMo casTro, A acção executiva singular, comum e especial, coim-
bra, 1970, p. 73, Teixeira de sousa, Estudos sobre o Novo Processo Civil, 2.º ed., Lex, 1997, p. 605.
era esta também a posição de LeBre de FreiTas, [A acção Executiva, coimbra, 1993, pp. 74-75], mas a
posição do autor alterou-se [veja-se a atual edição desta obra, pp. 144-145]). seria um caso em que a
execução pode correr não apenas contra o devedor, mas também contra as pessoas atingidas pelo caso
julgado, que sobreveio da fase declarativa (PauLa cosTa e siLva, «acção executiva fundada em sentença
e substituição processual», cit., p. 157). outra solução — aquela atualmente adotada, entre outros, por
LeBre de FreiTas —, consiste em aplicar diretamente a norma do art. 54.º, n.º 1, cPc. conforme afirma
o autor: “esta extensão da eficácia subjetiva passiva do título executiva, de caráter, também ela, exce-
cional, não abrange, por já ser abrangido pela norma do art. 54.º-1, o caso de transmissão da situação
jurídica do réu, por ato entre vivos, sem subsequente intervenção do adquirente no processo, em que há
caso julgado perante o adquirente, desde que a transmissão seja posterior à propositura da ação ou,
estando sujeita a registo, seja registada depois do registo da ação (art. 263.º-3)”. “Quer porque a habi-
litação não seja requerida, quer porque, na falta de acordo das partes, o juiz não admita a substituição,
quer ainda porque, requerida ela pelo cedente a admitida, o adquirente não intervenha no processo.
encontramo-nos perante uma situação de substituição processual. nas três primeiras edições desta
obra, aceitei, na sequência do que a doutrina usava entender (por todos: arTur anseLMo de casTro,
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segundo PauLa cosTa e siLva, a norma do (atual) art. 263.º, n.º 1 cPc
não tem aplicação nos casos em que a transmissão ocorra em momento
posterior ao encerramento da discussão em ação declarativa(23). decorre-
ria, então daquele preceito — afirma a autora — uma perpetuação da legi-
timidade do transmitente para uma eventual fase executiva. ora, tal enten-
dimento é rejeitado pela lei portuguesa, resultando, pelo contrário, do
(atual) art. 54.º, n.º 1 cPc que, tendo havido sucessão no direito ou na obri-
gação, a execução deverá correr entre os sucessores das pessoas que figu-
ram no título como credor ou devedor. os antecessores são partes ilegítimas
na ação(24). o mesmo aspeto é sublinhado por Teixeira de sousa(25). o ces-
sionário que foi substituído na ação declarativa, afirma o autor, é o único
legitimado para propor a ação executiva, não podendo a substituição pro-
cessual manter-se na ação executiva. ou seja, tendo o transmitente/cedente
permanecido como parte (formal) na ação declarativa (art. 263.º, n.º 1
cPc), a legitimidade extraordinária que lhe é conferida por esta norma não
se mantém numa eventual fase executiva. a substituição processual não
pode continuar nesta fase. é ponto assente na doutrina portuguesa.

conforme afirmam, por sua vez, LeBre de FreiTas, João redinha e rui

PinTo(26), tendo havido sucessão, entre vivos ou mortis causa, na titulari-
dade da obrigação exequenda, entre o momento da formação do título e o
da propositura da ação executiva, seja do lado ativo, seja do lado passivo,
devem tomar, desde logo, a posição de parte, como exequentes ou como

A ação executiva, cit., p. 77), que a situação integrava o atual art. 55.º, defendendo, para a transmissão
da situação jurídica do autor, a aplicação analógica do atual art. 54.º-1. sou hoje da opinião (…) de que
o art. 54.º-1 se aplica diretamente às situações jurídicas de transmissão das posições jurídicas do autor
e réu no decorrer da instância declarativa, pelo que a segunda não é abrangida pelo art. 55.º” (José

LeBre de FreiTas, A ação executiva, cit., p. 152 e nota 20). outro ainda é o entendimento de PauLa cosTa

e siLva (PauLa cosTa e siLva, «acção executiva fundada em sentença e substituição processual», cit.,
p. 157, ss.). segundo a autora, a determinação da legitimidade ativa ou passiva para uma execução fun-
dada em sentença proferida em ação declarativa, durante a qual foi transmitido o objeto do litígio, sem
que se procedesse a uma habilitação do transmissário, não constitui uma exceção ao regime previsto
no atual art. 53.º, n.º 1 cPc. neste caso, porque a relação material é subjetivamente delimitada pela
pessoa do transmissário, é em seu nome que o tribunal conhece do pedido. desta forma, e dado que a
decisão conhece do fundo da causa em nome do adquirente, é ele quem figura no título como credor ou
devedor. deve notar-se, no entanto, que, segundo a autora, o conhecimento da transmissão da coisa ou
direito litigioso deve conduzir sempre a uma modificação dos elementos objetivos da ação, pedido e
causa de pedir (PauLa cosTa e siLva, Um Desafio à Teoria Geral do Processo, cit., p. 201, ss).

(23) PauLa cosTa e siLva, Um Desafio à Teoria Geral do Processo, cit., pp. 73-74.
(24) Ibidem.
(25) MiGueL Teixeira de sousa, Acção Executiva Singular, cit., p. 137.
(26) José LeBre de FreiTas, João redinha e rui PinTo, Código de Processo Civil Anotado, cit.,

pp. 112-113, em anotação ao art. 56.º, na redação anterior à publicação da Lei n.º 41/2013, de 26 de
junho.
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executados, os sucessores das pessoas que figuram no título como credo-
res ou devedores (art. 54.º, n.º 1 cPc). este enunciado já comporta uma
especialidade da ação executiva no que respeita ao caso da transmissão por
ato entre vivos do direito litigioso: enquanto na ação declarativa o transmi-
tente continua a ter legitimidade para a causa enquanto não for admitido a
substituí-lo (atual art. 263.º, n.º 1 cPc), na ação executiva apenas este tem
legitimidade para litigar(27).

o problema que aqui nos ocupa prende-se, no entanto, com os casos
de cessão na pendência da ação executiva. ou seja: é ponto assente que a
legitimidade (extraordinária) do transmitente/cedente, nascida na ação
declarativa, nos termos do art. 263.º, n.º 1 cPc, não se conserva numa
eventual fase executiva. Quid iuris, no entanto, no caso de a cessão ocorrer
na pendência da ação executiva? Para dar resposta a esta questão, olhe-
mos, em primeiro lugar, para a norma do art. 263.º, n.º 1 cPc, procurando
perceber, em particular, qual a razão de ser da mesma.

4. Norma do artigo 263.º, n.º 1 CPC

resulta da norma do art. 263.º, n.º 1 cPc que, ao contrário do que
sucede nos casos de sucessão mortis causa, ocorrendo sucessão inter vivos
da coisa ou direito litigioso, a instância não se suspende, continuando o
transmitente a ter legitimidade para a causa enquanto o adquirente não for,
por meio de habilitação, admitido a substituí-lo. o nosso ordenamento
jurídico adota, assim, um sistema de relevância da transmissão da coisa
ou direito em litígio(28). o sistema contrário, nota PauLa cosTa e siLva,

(27) compreende-se porquê. com efeito, “no caso de transmissão do direito na pendência da
ação declarativa sem subsequente habilitação do adquirente, a manutenção da legitimidade do trans-
mitente encontra justificação na proteção da parte contrária contra a excessiva dilação da ação em
curso em consequência da dificuldade de fazer nela intervir o adquirente, máxime quando a transmis-
são do direito ocorra já na iminência de uma decisão favorável (atual art. 263.º n.º 2 CPC). E a for-
mação de caso julgado quanto ao adquirente (atual art. 263.º, n.º 3 CPC) constitui obstáculo à even-
tualidade de nova ação declarativa instaurada por este, ou à necessidade de o autor vir a propor
contra ele nova ação declarativa. Mas na ação executiva, que visa a reparação material coativa do
direito do credor/exequente, postulando por isso o emprego, efetivo ou potencial, da força, é necessá-
rio garantir, no caso de sucessão na parte ativa da obrigação, a vontade do credor atual de recorrer
aos dispositivos coercitivos e, no caso de sucessão da parte passiva, a eficácia dessas medidas, pois,
sendo o devedor o adquirente, apenas os seus bens estão sujeitos à execução (arts. 601.º e 821.º CC)”
(ibidem).

(28) PauLa cosTa e siLva, Um Desafio à Teoria Geral do Processo, cit.
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amputando o poder de disposição, conduziria a uma paralisação de parte
significativa do tráfego jurídico, sendo, por isso, de excluir(29). Mas,
embora a transmissão seja relevante, podendo originar uma modificação
subjetiva da instância(30), o transmitente/cedente mantém legitimidade
para prosseguir a ação. Mediante a verificação (cumulativa) dos pressu-
postos de aplicação da norma(31), resulta, assim, da sua aplicação que o
processo não será suspenso, agindo o transmitente/cedente como substi-
tuto processual do transmissário/cessionário, que fica diretamente vincu-
lado ao caso julgado (art. 263.º, n.º 3 cPc)(32).

não ocorrendo a habilitação do transmissário/cessionário(33), o trans-
mitente/cedente continua a ser o dominus litis, detendo na íntegra a quali-
dade de parte processual(34), embora se trate de uma parte meramente for-
mal. com efeito, o transmitente deixa de ser titular da relação material
controvertida, perdendo a legitimidade direta na ação em curso(35).
o mesmo passa assim a agir ao abrigo de uma legitimidade extraordinária,
como substituto processual do transmissário/cessionário. ou seja, sendo a

(29) PauLa cosTa e siLva, Um Desafio à Teoria Geral do Processo, cit., p. 39: “a proibição de
transmissão de direitos ou coisas em litígio cria graves entraves ao comércio jurídico, que não se jus-
tificam com a mera necessidade de proteção aos interesses da parte estranha à transmissão. seja qual
for a escolha do legislador relativa ao grau de interferência das alterações da relação material sobre a
relação adjetiva, a proteção da parte estranha à transmissão é passível de ser obtida através de meca-
nismos puramente processuais. Tal proteção é, não apenas suficiente, mas mais consentânea com os
interesses em conflito em situações como esta do que a tutela da parte estranha à transmissão à custa
de uma amputação do poder de disposição, geradora de uma paralisação de parte significativa do trá-
fego jurídico”.

(30) e originando, no entendimento da autora, uma modificação dos elementos objetivos da
ação. na verdade — nota —, o facto de o art. 263.º cPc acolher a teoria da relevância não decorre ape-
nas do facto de o transmissário ou cessionário poder habilitar-se ou ser habilitado na ação em curso,
mas também da ocorrência de modificações objetivas na instância (PauLa cosTa e siLva, Um Desafio à
Teoria Geral do Processo, cit., pp. 98-99). nas palavra da autora: “ora, se a concepção de legitimidade
extraordinária depende, desde logo, do conhecimento da transmissão, a vinculação do transmissário ao
caso julgado pressupõe que se tenha litigado por um direito que lhe pertence, pois que lhe foi transfe-
rido na pendência da acção. assim, a vinculação do transmissário aos efeitos da sentença, prevista no
art. 263.º, n.º 3, pressupõe que o objecto da acção tenha deixado de ser constituído pelo direito do
transmitente, para passar a ser integrado pelo direito do transmissário”.

(31) são quatro os pressupostos de aplicação do art. 263.º cPc: a pendência de uma ação; a
existência de uma coisa ou de um direito litigioso; a transmissão da coisa ou direito litigioso na pen-
dência da ação por ato entre vivos; o conhecimento da transmissão durante a ação (PauLa cosTa e siLva,
Um Desafio à Teoria Geral do Processo, cit., pp. 69-70).

(32) Ibidem, pp. 69-70.
(33) Por não ser requerida, ou por ser julgada improcedente.
(34) PauLa cosTa e siLva, Um Desafio à Teoria Geral do Processo, cit., p. 60.
(35) PauLa cosTa e siLva, A Transmissão da coisa ou direito em litígio, Contributo para o estudo

da substituição processual, cit., p. 133. sobre o conceito de legitimidade direta, pode ver-se PauLa

cosTa e siLva, Um Desafio à Teoria Geral do Processo, cit., p. 41, nota 27.
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legitimidade para a ação declarativa determinada nos termos da norma do
art. 30.º, n.º 3 (titularidade da relação material controvertida, nos termos
da configuração da mesma feita pelo autor), o transmitente/cedente, dei-
xando de ser parte (material) desta relação, deixaria de ter legitimidade
para a ação, verificando-se a falta superveniente de um pressuposto pro-
cessual(36).

Por que razão, então, a lei atribui ao transmitente/cedente esta legiti-
midade extraordinária?

conforme nota PauLa cosTa e siLva, o regime do art. 263.º, n.º 1 cPc
resulta, por um lado, da finalidade de não paralisação do tráfego jurídico e,
por outro, da necessidade de proteção da parte estranha à transmissão. note-
-se, no entanto, que a primeira finalidade poderia ser prosseguida sem atri-
buição de legitimidade extraordinária ao transmissário/cessionário: sendo
relevante a transmissão, a instância poderia ser suspensa, e, no caso de não
ser promovida a habilitação daquele, ou de a mesma ser julgada improce-
dente, o réu seria absolvido da instância. a solução em causa, através da
atribuição de legitimidade ao transmissário/cessionário, prende-se assim,
fundamentalmente, com a necessidade de proteger a parte estranha à trans-
missão dos resultados negativos decorrentes da perda de legitimidade pro-
cessual por parte do transmitente(37). apesar de outros interesses estarem
presentes, em particular razões de economia processual, é esta, segundo a
doutrina, a principal razão de ser da norma do art. 263.º, n.º 1 cPc.

na verdade, ao transmitir a coisa ou direito em litígio, o transmitente
deixaria de ser o alegado titular da relação material controvertida, pas-
sando a ser uma parte processual ilegítima. verificada a falta do pressu-
posto processual, o tribunal absolveria o réu da instância, sendo necessário
que o transmissário propusesse uma nova ação, com conteúdo idêntico ao
da primeira, a fim de ver satisfeito o seu direito. a maior desvantagem
sofrida pela parte estranha à transmissão traduzir-se-ia assim na perda dos
resultados dos atos processuais até então praticados e na necessidade da
sua repetição. desvantagem, esta, que se torna ainda mais patente se pen-

(36) conforme afirma PauLa cosTa e siLva, “resulta, assim, da norma do atual art. 263.º cPc
(conjugado com o atual art. 356.º cPc) uma figura muito peculiar. na verdade, apesar de ocorrer uma
transferência na titularidade ou disponibilidade do objeto do litígio, a instância não se extingue, por
ilegitimidade superveniente, nem se suspende até à substituição de partes principais na ação. antes se
atribui uma legitimidade extraordinária ao transmitente a fim de este continuar a litigar por uma rela-
ção jurídica substantiva, na qual já não é parte” (PauLa cosTa e siLva, Um Desafio à Teoria Geral do
Processo, cit., p. 106. ver, no mesmo sentido, pp. 143-144, p. 185, ponto 141).

(37) PauLa cosTa e siLva, Um Desafio à Teoria Geral do Processo, cit., pp. 92-94. Quanto às
demais funções da norma veja-se ob. cit., 106-107, 108, ss., 110, ss., 191-193.
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sarmos que a transmissão pode ocorrer para invalidar um processo, que se
mostra favorável à parte estranha à transmissão. com efeito, ao perceber
que a ação decorria de um modo que lhe era desfavorável, a parte poderia
transmitir a coisa ou direito em litígio, a fim de conseguir uma decisão
absolutória formal(38). a proteção da parte estranha à transmissão, ocor-
rendo esta do lado ativo da relação processual, ocorre, assim, através da
atribuição de legitimidade ao transmitente para prosseguir a ação, prote-
gendo-se o réu da eventualidade de ver intentadas contra si diversas
ações(39/40).

vista a razão de ser da norma do art. 263.º, n.º 1 cPc, cabe agora
olhar, com brevidade, para o regime jurídico da cessão de créditos, para
depois nos pronunciarmos sobre o problema em análise, ou seja, sobre a
questão de saber se, sendo o crédito exequendo transmitido pelo exequente
na pendência da ação executiva, o executado pode, nos termos desta
norma, permanecer na ação, agindo, em nome próprio, como substituto
processual do cessionário. assim.

5. Do regime jurídico da cessão de créditos

a cessão de créditos, regulada nos arts. 577.º e ss. do código civil
(cc), consiste numa forma de transmissão singular do crédito, que se
opera por virtude de um negócio jurídico causal, normalmente um contrato
celebrado entre o credor e um terceiro(41). verifica-se, assim, uma suces-

(38) Ibidem, p. 93.
(39) Ibidem, p. 49, nota 52. no mesmo sentido, LeBre de FreiTas, A ação executiva, cit.,

pp. 144-145.
(40) se virmos bem, o desiderato de proteção da parte estranha à transmissão não implica neces-

sariamente a atribuição de legitimidade extraordinária ao transmitente/cedente. Mesmo no caso de esta
legitimidade não lhe ser atribuída, poderia essa proteção ser obtida através da aplicação de um regime
semelhante ao da sucessão mortis causa, ou seja, a suspensão da instância, e a possibilidade de habilita-
ção do transmissário/cessionário. essa proteção existia, na medida em que essa parte se encontra legiti-
midade a requerer a habilitação, a qual não pode ser recusada no caso de a mesma com ela concordar.

(41) Luís T. Menezes LeiTão, Cessão de Créditos, coimbra, almedina, 2005, pp. 285, 291.
sobre o tema, para além desta obra, veja-se: adriano Paes da siLva vaz serra, “cessão de créditos ou de
outros direitos”, in BMJ n.º especial 1955; carLos aLBerTo da MoTa PinTo, Cessão de posição contra-
tual, reimp., coimbra, almedina, 1982, pp. 225 a 269; L. MiGueL PesTana de vasconceLos, Os contratos
de cessão financeira (Factoring), coimbra, coimbra editora, 1999, pp. 272 a 323; Idem, A Cessão de
Céditos em Garantia e a Insolvência — Em Particular da Posição do Cessionário na Insolvência do
Cedente, coimbra, coimbra editora, 2007, pp. 367 a 541; TiaGo azevedo raMaLho, in código civil
anotado, ana Prata (coord.), almedina, 2017, anotação aos arts. 577.º, ss., pp. 737, ss.
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são do lado ativo da relação obrigacional, adquirindo o cessionário o
direito, tal como este existia na esfera jurídica do cedente, ou seja, com a
mesma “identidade objetiva”(42). realçaremos agora alguns aspetos do
regime da cessão de crédito, que podem ser relevantes do ponto de vista do
presente estudo.

Para a cessão de créditos não se exige o consentimento do devedor,
nem ele tem de prestar qualquer colaboração para que esta venha a ocorrer
(art. 577.º cc): conforme afirma Menezes LeiTão, o crédito é uma situação
jurídica suscetível de transmissão negocial, sem que o devedor tenha de
outorgar ou por alguma forma colaborar no negócio transmissivo(43).
estando em causa obrigações contratuais, a alteração da pessoa do credor
constitui uma alteração unilateral dos termos contratuais, a qual, em prin-
cípio, estaria vedada pela regra pacta sunt servanda (art. 406.º cc)(44).
existe, assim, na cessão de créditos uma restrição da liberdade contratual
do devedor. Para ser admitida esta ingerência na liberdade contratual,
necessária perante a configuração do crédito como um bem suscetível de
transmissão, há que compensar a situação do devedor através da concessão
de uma especial proteção(45). o regime jurídico da cessão de créditos apre-
senta-se assim como uma simbiose destas duas vertentes(46).

a cessão de crédito, sublinha, por sua vez, PesTana de vasconceLos,
dado o seu específico objeto, põe em contacto as esferas jurídicas do
cedente, cessionário e devedor, justificando uma autónoma disciplina
positiva. um dos princípios que atravessa todo o regime estabelecido para
o instituto em causa diz respeito à proteção da posição do devedor cedido
(arts. 583.º, n.º 2, e 585.º cc)(47), cuja posição não deve poder piorar ou
agravar-se, em virtude da transferência do crédito(48). este princípio,
afirma o autor, constitui a espinha dorsal do regime da cessão de créditos.

ao contrário da cessão do contrato, para a qual é necessário o consen-
timento do outro contraente (art. 424.º cc), a transferência do crédito dis-
pensa, portanto, o assentimento do devedor cedido(49). em relação às par-

(42) L. MiGueL PesTana de vasconceLos, A Cessão de Céditos em Garantia e a Insolvência, cit.,
pp. 485-486.

(43) Luís T. Menezes LeiTão, Cessão de Créditos, cit., pp. 286-287; L. MiGueL PesTana de vas-
conceLos, A Cessão de Céditos em Garantia e a Insolvência, cit., pp. 386-390.

(44) Luís T. Menezes LeiTão, Cessão de Créditos, cit., pp. 286-287.
(45) Ibidem.
(46) Ibidem.
(47) L. MiGueL PesTana de vasconceLos, A Cessão de Céditos em Garantia e a Insolvência, cit., p. 378.
(48) Ibidem, p. 433.
(49) Ibidem, pp. 386-390.

cessão do crédiTo exeQuendo 561



tes, a cessão tem como efeito principal a transmissão do crédito para o ces-
sionário, efeito este que ocorre apenas por efeito do contrato (art. 578.º
cc)(50). o cessionário torna-se o novo titular do crédito (art. 577.º cc),
sendo consequentemente quem tem a faculdade de exigir a prestação ao
devedor, ocorrendo simultaneamente a transmissão para o cessionário de
pelo menos uma parte da posição contratual, ainda que outra parte se man-
tenha na esfera do cedente(51). contudo, é da maior relevância que o deve-
dor tenha conhecimento da alteração do seu credor(52).

na verdade, a transmissão do crédito não é imediatamente oponível
ao devedor, uma vez que a lei dispõe que a cessão só produz os seus efeitos
em relação a este após a sua notificação, aceitação (art. 583.º, n.º 1 cc) ou
conhecimento (art. 583.º, n.º 2 cc)(53). verifica-se, pois, conforme nota
Menezes LeiTão, uma diferenciação temporal na eficácia da cessão de cré-
ditos — que, em relação às partes, opera no momento da celebração do
contrato, mas em relação ao devedor só ocorre em momento posterior,
quando o devedor é notificado da cessão, ainda que extrajudicialmente, a
aceita, ou dela tem conhecimento(54).

no que diz respeito ao pagamento feito pelo devedor ao cedente, ou à
celebração com este de negócio relativo ao crédito, em data posterior à da
cessão, há, desta feita, que fazer uma distinção. se o devedor, antes da
notificação ou aceitação, por ignorar a cessão de créditos, pagar ao cedente
ou celebrar com ele algum negócio relativo ao crédito, quer o pagamento,
quer o negócio têm efeitos sobre o crédito, podendo inclusivamente produ-
zir a sua extinção — e esses efeitos são oponíveis ao cessionário(55).

(50) Ibidem. sobre o ponto, discutindo se a cessão produz efeitos imediatos entre cedente e
cessionário, e dando conta da posição de Mancini, que entende que não, contra a posição doutrinal ita-
liana maioritária, veja-se L. MiGueL PesTana de vasconceLos, A Cessão de Céditos em Garantia e a Insol-
vência, cit., p. 390, ss. o autor conclui: “não nos oferece qualquer dúvida que o crédito se transfere por
mero efeito do negócio jurídico celebrado entre cedente e cessionário, produzindo efeitos tanto inter
partes como face a terceiros, com excepção do devedor cedido (antes da notificação, aceitação ou
conhecimento) e do terceiro adquirente do mesmo crédito (antes da notificação ou aceitação)” (ob. cit.,
p. 395). veja-se também, particularmente, sobre a questão de saber se a cessão produz de imediato não
apenas efeitos entre as partes mas igualmente perante o devedor cedido, como defende uma parte
importante da doutrina italiana, mas considerando que não, veja-se ob. cit., p. 399, ss. (defende o autor
que o negócio é ineficaz face ao devedor antes da notificação ou conhecimento, como forma de o pro-
teger, estando-se assim perante um negócio com eficácia relativa).

(51) Luís T. Menezes LeiTão, Cessão de Créditos, cit., p. 314, ss.
(52) veja-se sobre este ponto, L. MiGueL PesTana de vasconceLos, A Cessão de Céditos em

Garantia e a Insolvência, cit., pp. 386-390.
(53) TiaGo azevedo raMaLho, TiaGo azevedo raMaLho, in Código Civil Anotado, cit., p. 749.
(54) Luís T. Menezes LeiTão, Cessão de Créditos, cit., p. 316.
(55) Luís T. Menezes LeiTão, Cessão de Créditos, cit., p. 359, ss., e pp. 364-365.
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a oponibilidade do pagamento ao cessionário só não se verificará se ele
demonstrar que o devedor tinha conhecimento da cessão (art. 583.º, n.º 2
cc)(56). a posição do cessionário que veja o seu direito afetado pelo paga-
mento ou outro negócio celebrado com o cedente, antes da notificação ou
aceitação, resume-se à possibilidade de instaurar uma ação de enriqueci-
mento sem causa contra o cedente(57), ou pedir uma indemnização ao
abrigo do regime da responsabilidade delitual(58), ou da responsabilidade
contratual(59). é por isso do interesse do cessionário fazer a notificação ao
devedor. em suma, o regime da cessão de créditos prevê, para proteção do
devedor, a atribuição de valor liberatório ao cumprimento realizado ao
cedente ou o reconhecimento da eficácia de atos modificativos ou extinti-
vos do crédito praticados antes do momento da eficácia da cessão perante
o credor(60).

no entanto, depois da notificação da cessão ao devedor, ou da sua
aceitação(61), o pagamento ao cedente não tem valor liberatório em relação
ao cessionário(62). a partir do momento da notificação ou aceitação, o
devedor só pode exonerar-se realizando a prestação ao cessionário. se
houver pagamento ou for praticado outro ato destinado à extinção da obri-
gação que beneficie o cedente, o devedor só poderá obter reparação ao
abrigo do instituto do enriquecimento sem causa. em suma, a partir do

(56) Ibidem. “a razão para esta última restrição reside na má fé do devedor que, sabendo que
ocorreu a cessão, decide pagar ao cedente ou celebrar com ele qualquer negócio relativo ao crédito.
a alegação desse conhecimento por parte do cessionário equivale assim a uma exceptio doli. é, por
isso, necessário que tenha ocorrido um conhecimento efectivo, não bastando o desconhecimento por
negligência. verificando-se, no entanto, esse conhecimento, ele impedirá o devedor de efectuar o paga-
mento ou celebrar qualquer negócio jurídico com o cedente, mas não se pode considerar que ele tenha
o mesmo efeito que a notificação, uma vez que a esta só é equiparada a aceitação pelo devedor” (ibi-
dem).

(57) Ibidem. neste caso, tratar-se-ia de um enriquecimento por intervenção através da disposi-
ção eficaz de um direito alheio.

(58) Luís T. Menezes LeiTão, Cessão de Créditos, cit., p. 365, nota 215: “entre nós, anTunes

vareLa, Obrigações, ii, pp. 320-321 considera estar-se aqui ou perante um caso de enriquecimento por
prestação (art. 476.º, n.º 2) ou perante um caso de responsabilidade civil delitual por disposição ilícita
de direito alheio (art. 483.º)”.

(59) Ibidem. Já para L. MiGueL PesTana de vasconceLos [Os contratos de cessão financeira (Fac-
toring), cit., p. 295 e nota 734], “nesta circunstância o cedente viola, ao aceitar o pagamento, a garantia
de exigibilidade do crédito (art. 587.º) e o dever de notificar o devedor, pelo que deverá ficar sujeito
antes à responsabilidade contratual”.

(60) TiaGo azevedo raMaLho, in Código Civil Anotado, cit., p. 750, ponto 8.
(61) diferente é o regime do conhecimento, cf. supra, nota 39.
(62) Para o tratamento a dar aos casos em que, tendo existido pagamento ao cedente, o negócio

de cessão de créditos seja ineficaz por qualquer causa, veja-se TiaGo azevedo raMaLho, in Código Civil
Anotado, cit., pp. 751-752, ponto 10.

cessão do crédiTo exeQuendo 563



momento em que a cessão seja comunicada ao devedor ou este a aceitou, o
pagamento ao cedente, bem como a celebração com este de qualquer negó-
cio relativo ao crédito, é inoponível ao cessionário(63).

6. Transmissão na pendência da ação executiva: aplica-
ção da norma do artigo 263.º, n.º 1 CPC?

Tendo ocorrido a cessão do crédito na pendência da ação execu-
tiva(64), e tendo a mesma sido notificada ou conhecida do devedor, veri-
fica-se uma perda de legitimidade do exequente-cedente(65), ou, pelo con-
trário, pode o mesmo permanecer na ação executiva como substituto
processual do cessionário (art. 263.º, n.º 1 cPc)(66), sendo facultativa a
habilitação deste último?

Pode encontrar-se um argumento para a aplicação da norma do
art. 263.º, n.º 1 cPc à ação executiva no facto de a mesma se encontrar,
sistematicamente, integrada no Livro ii, consagrado ao Processo, entre as
disposições gerais (Título ii) relativas à instância(67). integrando-se nas
disposições gerais aplicáveis a todo o processo, poderia, assim, decorrer,
de uma interpretação sistemática, que a norma abrange as transmissões
ocorridas na pendência de qualquer ação, quer esta seja declarativa, quer
seja executiva(68). Porém, há que ir para além do elemento sistemático, até
por existirem outras matérias, também inseridas na parte geral, como é o
caso dos incidentes da instância, que não se aplicam à ação executiva(69).

(63) virGínio da cosTa riBeiro e sérGio reBeLo, A Ação Executiva Anotada e Comentada, cit.,
pp. 32-33 (e nota 19).

(64) sobre a admissibilidade de transmissão do direito litigioso na pendência da ação execu-
tiva, sendo tais transmissões válidas e eficazes (salvo, claro, nos casos em que o direito material san-
ciona tais negócios translativos com a invalidade ou com a ineficácia), veja-se PauLa cosTa e siLva,
“acção executiva fundada em sentença e substituição processual”, cit., pp. 162-166.

(65) nesse sentido, virGínio da cosTa riBeiro e sérGio reBeLo, A Ação Executiva Anotada e
Comentada, cit., pp. 32-33 (e nota 19): “nesta hipótese, se a cessão foi comunicada ao devedor ou esta
a aceitou (art. 583.º cc), o exequente passou a ser parte ilegítima”.

(66) ou pode o executado agir como substituto processual do novo devedor, no caso de suces-
são no lado passivo da relação jurídica?

(67) seguimos PauLa cosTa e siLva, “acção executiva fundada em sentença e substituição pro-
cessual”, cit., pp. 167-168.

(68) Ibidem.
(69) Ibidem. a autora salienta que, se o Título i contém disposições gerais, ele parece ter sido

gizado em vista a fase declarativa do processo. e nota em roda (nota 57): “recordem-se os incidentes
de intervenção de terceiros, cuja aplicação à acção executiva não é admitida pela doutrina, na medida
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haverá, pois, que verificar se o regime contido no art. 263.º cPc é compa-
tível com a ação executiva(70).

PauLa cosTa e siLva entende que sim, embora com restrições(71).
a alternativa, afirma a autora, consiste na imediata extinção da instância
por ilegitimidade superveniente do transmitente (solução que a autora
rejeita liminarmente), ou na aplicação à transmissão inter vivos do regime
legal previsto para a sucessão mortis causa, ou seja, a suspensão da instân-
cia até à habilitação do adquirente. esta última solução teria a grande van-
tagem de permitir uma coincidência entre as partes da ação e os titulares
da relação material controvertida, a qual seria assegurada através do inci-
dente de habilitação, de dedução obrigatória(72). Mas, podem, segundo a
autora, ser-lhe opostos dois argumentos: por um lado, a suspensão da ins-
tância, até ao julgamento do incidente, implica uma demora no processo,
e, por outro, esta solução parte de um pressuposto errado, qual seja: o de
que, ao contrário do que acontece no caso de morte de uma parte na pen-
dência da ação — em que haverá obrigatoriamente que suspender o pro-
cesso, já que não existe qualquer suporte subjetivo que permita a prossecu-
ção da execução —, isso não se verifica no caso de transmissão ou de
sucessão inter vivos. neste caso, o transmitente continua a ter existência
física, sendo-lhe possível assegurar o normal decorrer do processo, e a prá-
tica de atos até à eventual habilitação do transmissário(73).

Pese embora a vantagem desta solução, dada a coincidência entre as
partes da ação e os titulares da relação material controvertida, entende,
portanto, a autora que a mesma deve ser evitada, se existir uma forma de
proceder à habilitação do transmitente sem suspensão do processo. Tal, no
entanto, só se afigura possível com a aplicação da norma do art. 263.º,
n.º 1 cPc à ação executiva (só nesse caso a habilitação é facultativa).
donde, o problema de fundo se mantenha: esta norma aplica-se à ação
executiva? evidentemente, o facto de existir um suporte subjetivo não per-

em que nesta fase processual a legitimidade tem que estar assente, decorrendo do título executivo.
assim, haverá que verificar se o regime contido no art. 271.º é compatível com a execução”. de notar
que, na sistematização do atual código, o art. 263.º cPc insere-se no capítulo i, do Título ii, do
Livro ii, ao passo que os incidentes da instância estão regulados no capítulo i do Título iii, do
Livro ii. cremos, no entanto, que o argumento continua a ter aplicação.

(70) claro está que o problema só se coloca se a transmissão produzir efeitos em relação à
parte a ela estranha. só nestas hipóteses haverá que adaptar a execução à nova situação substantiva
(PauLa cosTa e siLva, “acção executiva fundada em sentença e substituição processual”, cit., p. 166).

(71) PauLa cosTa e siLva, “acção executiva fundada em sentença e substituição processual”,
cit., p. 162, ss.

(72) Ibidem.
(73) Ibidem.
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mite ultrapassar o problema da falta de legitimidade do transmitente/
/cedente, caso se entenda que a norma não se aplica aqui. voltamos, assim,
ao ponto de partida. continuemos a seguir o pensamento da ilustre proces-
sualista, em cuja obra o Tribunal da relação do Porto, no acórdão sob
anotação, se louva.

segundo PauLa cosTa e siLva(74), a relutância em aplicar a norma do
(atual) art. 263.º cPc à ação executiva desaparece se atendermos à dife-
rente natureza das ações (declarativas e executivas). com efeito, se em
alguma destas ações se não deveria admitir que litigasse uma parte mera-
mente formal, tal deveria acontecer na ação declarativa, em que tudo se
discute, inclusivamente a existência ou inexistência do direito que o autor
se arroga contra o réu. ora, na ação executiva, já tudo está definido, não
sendo seu escopo reabrir a apreciação da situação material definida na
ação declarativa(75). Parece viável, portanto, que, ocorrendo a transmissão
da coisa ou do direito litigioso na pendência da execução, se aplique o
regime contido no atual art. 263.º cPc, com as necessárias adaptações(76).

no entanto, a possibilidade de fazer funcionar o mecanismo cons-
tante do art. 263.º cPc encontra-se, sempre segundo a autora, subjetiva e
temporalmente delimitada. com efeito, o regime do art. 263.º cPc pressu-
põe um total aproveitamento de atos adjetivos, traduzido como que numa
fungibilidade dos sujeitos processuais(77). ora, na execução, só se poderá
falar nesta infungibilidade de sujeitos enquanto os atos processuais se não
repercutirem sobre um património em concreto. a partir do momento em
que a atuação judicial atinge determinado património, este deverá perma-
necer imutável para que se possa falar de uma substituição processual do
adquirente pelo alienante(78). os limites à aplicação do art. 263.º cPc

(74) Ibidem, p. 168.
(75) Ibidem, p. 168.
(76) no mesmo sentido, eurico LoPes cardoso, Manual da Acção Executiva, 2. ed., cit., p. 100,

e nota 3.
(77) PauLa cosTa e siLva, “acção executiva fundada em sentença e substituição processual”,

cit., p. 168. “o legislador parte do princípio que é indiferente, em casos de transmissão da coisa ou do
direito litigioso, que se encontre a litigar o transmitente ou o transmissário. visando a ação declarativa
ultrapassar um litígio, que eclodiu entre as partes de uma relação material, é esta que constitui o objeto
do processo e não os sujeitos seus titulares. a apreciação judicial recairá sobre um objeto, não sobre os
sujeitos da relação controvertida”.

(78) Ibidem, pp. 170-171: “do que anteriormente se afirma deverá concluir-se que só é possí-
vel aplicar o mecanismo previsto no art. 271.º à acção executiva quando a troca de patrimónios ocorrer
antes de ser atingido aquele que, em dado momento, é responsável pela dívida exequenda. na verdade,
se esta troca acontece após terem-se repercutido actos da apreensão sobre determinados bens, ao
mudarem os titulares da relação material controvertida, mudar-se-á o património, que responde pela
dívida exequenda, inutilizando-se toda a actuação judicial, que atingiu os bens do antigo devedor.
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existem, assim, se a transmissão tiver lugar do lado passivo da relação pro-
cessual, ou seja, se estivermos perante uma transmissão da dívida exe-
quenda(79), tendo por referência, do ponto de vista temporal, a fase da
penhora(80). ou seja, o transmitente/cedente pode agir como substituto
processual do transmissário/cessionário, mas, no caso de sucessão na obri-
gação, dado que o património da parte sucedida não responde pela dívida
exequenda, essa substituição não pode abarcar a prática de atos de execu-
ção forçada. no caso de a sucessão ter ocorrido depois desta fase (da
penhora), o processo deve suspender-se até que ocorra a habilitação(81).

não pode deixar de notar-se as virtualidades desta construção, dado o
aproveitamento, no caso de sucessão na obrigação, de todo o processado,
até à prática de atos de execução forçada(82). Mas cremos, ainda assim,
poderem ser-lhe colocadas algumas objeções.

em primeiro lugar, no que diz respeito à delimitação subjetiva do fun-
cionamento da norma do art. 263.º. na verdade, entendemos que, no caso de
sucessão do lado ativo da relação jurídica, tão-pouco podem ser praticados
atos de execução forçada, no caso de permanecer na ação um sujeito, o exe-
quente-cedente, que não é o titular do direito à prestação(83). concretamente,
no caso de cessão do crédito exequendo, resulta do regime de direito material,
como vimos, que o pagamento feito ao cedente, após a notificação ou conhe-
cimento da cessão, não tem valor liberatório em relação ao cessionário.
donde, não possa, do nosso ponto de vista, admitir-se o prosseguimento da
execução, com a prática de atos de execução forçada, depois de ser conhecida

assim, já não será viável a aplicação a estas transmissões do regime contido no art. 271.º cPc, uma
vez que este pressupõe uma continuação da acção com aproveitamento de toda a actividade processual
anterior”.

(79) Já no caso de transmissão do lado ativo da relação jurídica, a autora afirma: “se a trans-
missão ocorrer do lado activo da relação processual e material, porque esta vicissitude nenhuma reper-
cussão tem sobre o património responsável pela dívida exequenda, a aplicação do art. 271.º é sempre
possível” (ibidem).

(80) “afirmámos que este momento estará directamente relacionado com a prática de actos de
apreensão de bens em determinado património, a saber, o património do devedor. assim sendo, a fase
do processo executivo que funcionará como limite à transmissão com substituição processual é a fase
da penhora. é nesta fase que se atinge directamente o património do devedor/executado, pelo que,
ocorrendo a transmissão em momento posterior a ela, porque se altera o património onerado com o
pagamento da dívida exequenda, haverá que repetir todos os actos de apreensão de bens” (ibidem).

(81) Ibidem, p. 171.
(82) estes não podem, evidentemente, atingir o património de um sujeito que não tem a titula-

ridade material da relação jurídica, i.e., que não é devedor.
(83) MiGueL Teixeira de sousa, Estudos sobre o Novo Processo Civil, cit., p. 601: “os direitos a

uma prestação (ou pretensões), são direitos à realização de uma prestação por um devedor (como, por
exemplo, os direitos de crédito). no direito a uma prestação contém-se uma faculdade de exigir a pres-
tação ao devedor e um correspondente poder de adquirir a prestação realizada”.
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no processo a cessão do crédito exequendo, já que esses atos se destinam a
dar reparação efetiva ao direito violado, e, neste caso, os atos de pagamento
ou adjudicação de bens penhorados não satisfariam o direito do (atual) cre-
dor, em face do qual estes atos não têm valor liberatório(84). haveria, assim,
um enriquecimento sem causa do exequente à custa do executado, não se
extinguindo a dívida deste face ao cessionário. Que mais não fosse, a ação
executiva teria de se suspender na fase do pagamento, o que demonstra que a
habilitação, ao contrário do que a autora afirma, não é, neste caso, facultativa,
e que também aqui existiriam limites à aplicação do art. 263.º(85).

Pode objetar-se que o devedor-executado tem legitimidade, nos ter-
mos da norma do art. 356.º cPc, para requerer a habilitação do cessioná-
rio. não o fazendo, o mesmo arriscava-se a sofrer as consequências de
uma ação executiva na qual figura, como parte meramente formal, o exe-
quente-cedente. Mas este argumento não procede. na verdade, não existe
um ónus de requerer a habilitação(86). no caso da cessão de crédito, um
dos princípios fundamentais do regime de direito material consiste, já o
vimos, no não pioramento ou agravamento da situação do devedor, em vir-
tude da cessão do crédito. ora, a situação deste último agravar-se-ia, caso
se afirmasse a existência de um ónus de requerer a habilitação(87). em todo
o caso, não cremos que fosse razoável, em nenhuma circunstância, admitir
uma solução que permitisse ao exequente-cedente enriquecer sem causa à
custa do devedor. seria, sempre, uma consequência excessiva para a inér-
cia deste último(88), com prejuízo, para além do mais, para o cessionário,
que pode não ter conhecimento da existência da ação executiva, vendo
diminuída a garantia patrimonial do seu crédito (art. 601.º cc).

(84) note-se, traçando um paralelismo com a matéria dos embargos do executado, que, no
caso de o recebimento dos embargos não suspender o prosseguimento da execução, como é de regra
(art. 733.º, n.º 1 cPc), nem o exequente nem qualquer outro credor pode obter pagamento, na pendên-
cia dos embargos, sem prestar caução (art. 733.º, n.º 4 cPc).

(85) Poderia defender-se a aplicação de um regime análogo ao do art. 733.º, n.º 4 cPc, mas
cremos que tal não tem razão de ser. Pelo contrário, o argumento demonstra justamente o que defende-
mos em texto, i.e., que não é possível, no caso de ser conhecida no processo a cessão do crédito exe-
quendo, dar satisfação do crédito ao exequente-cedente.

(86) note-se que, se o argumento fosse correto, deveria também aplicar-se aos casos de suces-
são do lado passivo da relação jurídica. Também aqui o executado — devedor sucedido — teria o ónus
de chamar o atual devedor, sob pena de sofrer as consequências da ação executiva em curso. Mas, tal
ónus não existe.

(87) Pode discutir-se, isso sim, se há um ónus de comunicar no processo o facto da cessão, e
das consequências do seu incumprimento, mas esse é um problema diferente. veja-se, neste sentido,
Luís T. Menezes LeiTão, Cessão de Créditos, cit., pp. 367-368.

(88) no sentido de não promover, por iniciativa sua, a habilitação do cessionário, através do
desencadeamento do incidente de habilitação.
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existe ainda um outro argumento no sentido de não poder a ação exe-
cutiva prosseguir, com o anterior titular do crédito no lugar de exequente.
com efeito, considerando-se ser meramente facultativa a habilitação do
cessionário, em que posição o mesmo ficaria no caso de, requerendo a
habilitação, a mesma ser julgada improcedente (art. 263.º, n.º 2 cPc)? na
ação declarativa, no caso de o transmitente/cedente agir em substituição
processual do transmissário/cessionário, não sendo este habilitado, o caso
julgado material que vier a produzir-se abrangerá diretamente a esfera jurí-
dica deste último. entretanto, sendo as mesmas as partes (transmitente/
/transmissário ou cedente/cessionário), do ponto de vista do art. 581.º,
n.º 2 cPc, poderá ser invocada a exceção de litispendência, no caso de o
transmissário/cessionário intentar nova ação declarativa, com base na
mesma causa de pedir. e o que dizer do caso de o cessionário, não habili-
tado na ação executiva, pretender, com base no mesmo título executivo, e
invocando a norma do art. 54.º, n.º 1 cPc, intentar nova ação executiva
para obter a satisfação do seu direito? Também nesse caso poderia ser
invocada contra ele a exceção de litispendência(89). donde, e uma vez que
o cedente se encontra a litigar, na primeira ação executiva, em nome pró-
prio, o cessionário ficasse impedido, neste caso, de cobrar o seu crédito,
hipótese que o direito não pode tolerar(90).

Mas tem razão de ser, em geral, a aplicação da norma do art. 263.º
cPc à ação executiva?

entendemos que não, pelas seguintes razões.
PauLa cosTa e siLva salienta que a possível crítica de a solução por si

proposta implicar um desvio às regras gerais determinativas da legitimi-
dade das partes singulares na execução, previstas nos (atuais) arts. 53.º
a 55.º cPc, não se afigura procedente(91). com efeito, não se verificando
que a transmissão da coisa ou do direito litigioso na pendência da execu-
ção deva ser proibida ou declarada ineficaz em relação ao processo, haverá
que encontrar regras que regulamentem esta situação. ora, como estas

(89) sobre a noção de causa de pedir na ação executiva, veja-se MiGueL Teixeira de sousa, Estu-
dos sobre o Novo Processo Civil, cit., p. 606: “no objeto da ação executiva contém-se somente a facul-
dade de exigir o cumprimento da prestação e o correlativo poder de aquisição dessa prestação. este
poder corresponde à causa debendi e, portanto, funciona como causa de pedir da ação executiva, pois
os factos dos quais decorre esse poder são os mesmos que justificam a faculdade de exigir a prestação.
na ação executiva, a faculdade de exigir a prestação tem o seu correspondente no pedido do seu cum-
primento (arts. 725.º, n.º 1, 859.º, 868.º, n.º 1, e 876.º, n.º 1 cPc)”.

(90) uma possível resposta a esta crítica diz respeito à possibilidade de o art. 263.º, n.º 2 cPc
não ter aplicação no caso de habilitação na pendência da ação executiva.

(91) PauLa cosTa e siLva, “acção executiva fundada em sentença e substituição processual”,
cit., p. 169.
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regras não estão seguramente contidas naqueles artigos, haverá que pro-
curá-las na norma, cuja fattispecie mais se aproxima daquela que preten-
demos regular. e esta norma, afirma a autora, é a do art. 263.º cPc(92).
cremos, contudo, que o problema pode ser colocado noutros termos. 

com efeito, a norma do art. 263.º, n.º 1 cPc consagra uma legitimi-
dade extraordinária do transmitente/cedente, constituindo um desvio à
regra geral determinativa da legitimidade. na ação declarativa, essa regra
decorre do art. 30.º, n.º 3 cPc, de acordo com a qual, salvo determinação
da lei em contrário, têm legitimidade para a ação, como partes principais,
os titulares da relação material controvertida, tal como configurada pelo
autor. a partir do momento em que a transmissão/cessão é conhecida no
processo, ocorreria uma perda de legitimidade do transmitente/cedente,
não fosse a aplicação daquela norma, já que o mesmo deixa de ser titular
daquela relação. o mesmo passa, assim, a agir como parte meramente for-
mal, deixando de ter legitimidade direta para a ação.

na ação executiva, por sua vez, a legitimidade afere-se por confronto
entre o título executivo e as partes da ação: têm legitimidade como exequente
e executado aqueles que, no título, figuram, respetivamente, como credor e
devedor. sendo o título condição necessária e suficiente da ação executiva, a
questão da titularidade do direito, portanto, não se coloca: parte-se do que
consta do título (embora esta independência entre a relação material e a rela-
ção adjetiva não seja absoluta, voltando, pelo contrário, a tornar-se relevante
em oposição à execução)(93). no caso de sucessão no direito ou na obrigação,
esta regra carece de ser adaptada, atribuindo a lei legitimidade ao sujeito que
sucede na titularidade da relação jurídica(94). Mas, a legitimidade do trans-
missário/cessionário deriva do facto de ter sucedido na posição daquele que,
à luz do título, tem a disponibilidade material da relação jurídica.

(92) Ibidem, p. 160, nota 61. importa recordar que, segundo a autora, a aplicação do art. 54.º,
n.º 1 cPc pressupõe que a transmissão ocorra antes da propositura da ação executiva, pelo que o seu
regime de dedução da habilitação no requerimento inicial é inaplicável sempre que a transmissão
ocorre pendente lite. neste caso, entende a autora que a legitimidade do sucessor se determina nos ter-
mos da norma do art. 53.º, n.º 1 cPc, o que é totalmente coerente com o entendimento da mesma
segundo o qual, nos casos de transmissão da coisa ou direito litigioso, sem habilitação do transmissá-
rio, deve ocorrer uma modificação dos elementos objetivos do processo (pedido e causa de pedir),
sendo o transmissário diretamente abrangido pelo caso julgado. Por outro lado, a autora rejeita que, em
situações de transmissão da coisa litigiosa, se esteja perante uma hipótese de vinculação de terceiros ao
caso julgado, pelo que o regime do art. 55.º cPc não resolveria o prolema.

(93) aLBerTo dos reis, Processo de Execução, cit., p. 19.
(94) no caso de a ação ser intentada pela parte sucedida, a mesma não terá legitimidade,

podendo esse aspeto ser invocado pelo executado como fundamento de oposição à execução
[art. 729.º, alínea c), e 731.º cPc].
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ou seja, a presença do título executivo torna indiscutível, salvo opo-
sição à execução, a questão da titularidade da relação material: conside-
ram-se titulares do direito à prestação e obrigado pela mesma os sujeitos
que, no título, figuram como credor e devedor. vendo bem, trata-se de uma
regra de legitimidade paralela àquela prevista, para a ação declarativa,
pelo art. 30.º, n.º 3 cPc (titularidade da relação material). simplesmente,
na ação declarativa parte-se da configuração dada a esta relação, pelo
autor, na petição inicial, ao passo que, na ação executiva, se atende àquilo
que consta do título executivo(95). é esta a regra geral, de que o art. 54.º,
n.º 1 cPc constitui mera adaptação.

Por conseguinte, não cremos que deva perguntar-se se o art. 54.º,
n.º 1 cPc tem aplicação no caso de transmissão pendente lite. com cer-
teza, a norma não está pensada para esta hipótese, já que a mesma regula
uma situação diferente, ou seja, aquela em que a transmissão ocorre entre
o momento da formação do título e o da propositura da ação executiva.
Mas, repita-se, esta norma é mera adaptação da regra geral. sendo conhe-
cida a transmissão/cessão, o transmitente/cedente deixa de ter legitimidade
à luz do título(96), uma vez que, ao título, se acrescenta agora o facto jurí-
dico da transmissão. ou seja, sendo o título condição suficiente da ação
executiva, torna-se indiscutido que o transmissário/cessionário, tendo
sucedido àquele que no título figura como credor ou devedor(97), é o atual
credor ou devedor da obrigação exequenda, para efeitos daquela ação.
dito de outro modo: sendo a regra a da titularidade da relação material à
luz do título, uma vez conhecida a transmissão, essa titularidade deixa de
existir na esfera jurídica do credor ou devedor originários. donde, a apli-
cação da norma do art. 263.º, n.º 1 cPc constitua, sim, um desvio à regra
geral atributiva de legitimidade, através da atribuição de uma legitimidade
extraordinária, já que o transmitente/cedente deixou de ser titular da rela-
ção material representada no título executivo(98).

(95) na ação declarativa, desde que os sujeitos da relação processual correspondam aos sujei-
tos da relação material, tal como configura pelo autor, o problema da legitimidade (material) configura
condição de procedibilidade da ação, e não requisito de admissibilidade processual. no caso de o tri-
bunal apurar que as partes não são titulares da relação material controvertida, o réu deve ser absolvido
do pedido, não da instância.

(96) desde que a transmissão seja considerada, como deve ser, adjetivamente relevante.
(97) independentemente de os mesmos serem, efetivamente, credor e devedor.
(98) a própria autora acaba por o aceitar: “o último problema que nos cumpre resolver

prende-se com a determinação da influência da transmissão da dívida exequenda, que ocorra em
momento posterior à nomeação de bens à penhora, sobre a execução. com efeito, se a aplicação directa
do regime rpevisto no art. 271.º não nos parece viável, perguntar-se-á se o processo entretanto pen-
dente deve ser julgado extinto por ilegitimidade superveniente do devedor/executado ou se, ao invés,
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Mas (volte, então, a perguntar-se), tem sentido aplicar esta norma à
ação executiva?

cremos que não, pelas seguintes razões, que se somam àquelas ante-
riormente invocadas. em primeiro lugar, vimos que a razão de ser da con-
sagração da norma do art. 263.º, n.º 1 cPc se prende, principalmente, com
a necessidade de proteção da parte estranha à transmissão, dada a possibi-
lidade de a parte contrária se servir deste expediente para obter uma deci-
são absolutória meramente formal (art. 620.º, n.º 1 cPc)(99), em especial,
nos casos em que antecipe uma decisão de mérito desfavorável. Para além
disso, e considerando os casos de sucessão do lado ativo da relação jurí-
dica, o réu pode ter um interesse legítimo na discussão do mérito da causa.
Por outro lado, pode apontar-se como justificação daquela norma uma
razão de economia processual. ora, estas razões não se aplicam à ação
executiva. começando pelas primeiras.

no caso de transmissão no crédito, não existe um interesse do execu-
tado no prosseguimento da ação(100). Pelo contrário, o executado estará,
em princípio, interessado na extinção da ação. note-se que, na ação execu-
tiva, o estado se sub-roga ao devedor inadimplente, agredindo o seu patri-
mónio, para dar satisfação ao interesse do credor. donde, haja interesse do
executado em libertar o seu património dos efeitos da ação executiva, pro-
priamente dita. é verdade, ainda, que o devedor corre o risco de ver inten-
tada contra si uma nova ação executiva. Mas, este argumento, por si só,
não procede. desde logo, porque o transmissário/cessionário pode não ter
interesse económico em intentar ação executiva(101). Por outro lado, por-
que o devedor pode ter meios pessoais de defesa contra o transmissário/
/cessionário (pense-se, por ex., na possibilidade de o mesmo ser titular de
um contra-crédito, podendo operar, extrajudicialmente, a compensa-
ção)(102).

este deve ser apenas suspenso, procedendo-se à construção de uma solução baseada ainda nos meca-
nismos constantes daquela norma legal” (PauLa cosTa e siLva, “acção executiva fundada em sentença e
substituição processual”, cit., p. 171).

(99) nada disto tem paralelo na ação executiva. é verdade, no caso de transmissão do lado
passivo da relação jurídica que, não sendo aplicável a norma do art. 263.º, n.º 1 cPc, como entende-
mos não dever ser, a transmissão da dívida poderia ser utilizada como forma de pôr fim à execução,
com prejuízo para o credor-exequente. Mas, o problema não se coloca, já que nos termos do direito
material, tal transmissão carece do consentimento do credor (art. 595.º, n.º 2 cc).

(100) no caso de transmissão do lado passivo, a questão nem se coloca. evidentemente, o
devedor sucedido tem interesse na extinção da ação, ou em ser absolvido da instância.

(101) veja-se, sobre o ponto, aLBerTo dos reis, Processo de Execução, cit., pp. 53-54.
(102) note-se, ainda, que o eventual interesse do executado no prosseguimento da ação estaria

sempre assegurado, desde que se admita, como nós admitimos, o recurso ao incidente do art. 356.º
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em qualquer caso, não tem paralelo, na ação executiva, o argumento
de que o réu (aqui executado) pode ter interesse na discussão de mérito,
já que, na ação executiva, propriamente dita, não existe qualquer discus-
são de mérito. como se disse, o título da ação executiva constitui condi-
ção necessária e suficiente. é outra, como vimos, a natureza desta ação.
vejamos agora o problema do ponto de vista do princípio da economia
processual.

caberia sempre começar por dizer que este não é um princípio abso-
luto do processo, existindo outros interesses que com ele podem concorrer
ou sobrepor-se-lhe.

em todo o caso, cremos que o argumento de que a solução de não sus-
pensão da instância se afigura mais vantajosa do ponto de vista deste prin-
cípio parte de um pressuposto errado. com efeito, cremos ter demonstrado
que, em qualquer caso de transmissão/cessão na pendência da ação execu-
tiva, e não apenas nos casos de transmissão na obrigação, a instância, em
algum momento, deverá, necessariamente, suspender-se(103). ou seja, a
habilitação nunca será facultativa(104). ora, dito isto, nada garante que a
habilitação tenha efetivamente lugar, seja porque a mesma, implicando uma
modificação subjetiva da instância (art. 262.º, alínea a) cPc), não pode ser
promovida oficiosamente pelo tribunal — dependo, antes, da iniciativa das
partes, ou do transmissário/cessionário (art. 356.º, n.º 2 cPc)(105) —, seja
porque o incidente pode ser julgado improcedente (art. 263.º, n.º 2 cPc).
donde, exista o risco, no caso de a instância não ser suspensa, de serem
praticados atos processuais inúteis. o argumento resultante da aplicação
do princípio da economia processual pode, portanto, ser aqui utilizado em
sentido contrário. 

em suma, cremos que as razões subjacentes à norma do art. 263.º
cPc não se aplicam no caso de transmissão/cessão na pendência da ação
executiva(106).

cPc, dada a legitimidade que a lei lhe confere para requerer a habilitação do cessionário (art. 356.º,
n.º 2 cPc) (cf. a advertência que fizemos, supra, na nota 39).

(103) no caso de transmissão do lado ativo, a execução não pode, evidentemente, realizar a sua
função se não figura como parte o titular do direito à prestação. Já no caso de transmissão do lado pas-
sivo, não poderão logicamente, salvas as exceções previstas na lei, ser praticados atos de execução for-
çada sobre o património de um sujeito que não é o devedor.

(104) Quando muito, poderia discutir-se até que ponto a ação poderia prosseguir, sem que hou-
vesse habilitação.

(105) note-se que o transmissário/cessionário pode não ter conhecimento da existência da ação.
(106) é, aliás, duvidoso que o requisito de transmissão de direito ou coisa litigiosa esteja veri-

ficado no caso de transmissão do crédito ou direito exequendo, já que a existência do direito se encon-
tra acertada no título executivo.
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Por outro lado, a ideia de que o transmitente/cedente pode agir como
substituto processual do transmissário/cessionário afigura-se, do nosso
ponto de vista, incompatível com a função da ação executiva, propria-
mente dita. com efeito, ao contrário da ação declarativa, a ação executiva
não tem por fim a declaração do direito, mas a realização coativa da obri-
gação devida (art. 10.º, n.º 4 cPc)(107). como o dever de prestar que se
executa está corporizado num título executivo (art. 10.º, n.º 5 cPc) —
afirma Teixeira de sousa — a tramitação do processo executivo orienta-se
primordialmente para a satisfação efetiva do direito do exequente e só
admite a discussão da existência ou validade da pretensão exequenda num
processo declarativo incidental da execução — os embargos do executado
(atuais arts. 728.º e ss. cPc)(108).

a função da ação executiva consiste, assim, em assegurar ao credor a
efetiva satisfação do interesse patrimonial contido na prestação não cum-
prida(109). ora, a satisfação deste interesse só pode ser feita(110) na pre-
sença dos atuais credor e devedor da respetiva prestação, segundo aquilo
que consta no título executivo(111). sendo conhecida a transmissão, esses
sujeitos são aqueles que sucederam àqueles que, no título, figuram como
credor e devedor. não pode dar-se satisfação daquele interesse ao credor
originário, porque ele deixou de ser titular do direito. e não pode ser dada
essa satisfação à custa do património do devedor originário porque ele dei-
xou de estar obrigado. sendo relevante o facto da transmissão/cessão,
é contraditório, do nosso ponto de vista, afirmar-se que o transmitente/
/cedente pode agir como substituto processual do transmissário/cessioná-
rio na ação executiva, propriamente dita(112).

no nosso entendimento, portanto, a norma do art. 263.º cPc está
pensada apenas para a ação declarativa, como, aliás, decorre do seu n.º 3.
nele se prevê que a sentença produz efeitos em relação ao adquirente,
ainda que este não intervenha no processo, exceto no caso de a ação estar
sujeita a registo e o adquirente registar a transmissão antes de feito o

(107) veja-se MiGueL Teixeira de sousa, Estudos sobre o Novo Processo Civil, cit., p. 620.
(108) Ibidem.
(109) Ibidem, pp. 606 e 620; aLBerTo dos reis, Processo de Execução, cit., 23.
(110) sem prejuízo das exceções previstas na lei (art. 54.º, n.os 2 e 4 cPc).
(111) e que, como vimos, pode ser posto em causa em oposição à execução. note-se que a pro-

cedência dos embargos do executado tem por consequência a extinção da execução, no todo ou em
parte (art. 732.º, n.º 4 cPc).

(112) o problema já se põe em moldes diferentes se pensarmos na possibilidade de substitui-
ção no que diz respeito aos momentos declarativos que podem ter lugar dentro da ação executiva,
como é o caso da oposição à execução, que constitui, como se sabe, uma autêntica ação declarativa que
corre por apenso à ação executiva.
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registo da ação. ora, esta norma não tem aplicação na ação executiva,
onde não existe qualquer julgamento de mérito. na ação declarativa, exis-
tindo transmissão, o transmitente pode permanecer na ação, ocorrendo
uma modificação dos elementos objetivos da instância (o fundamento da
condenação deixa de ser o direito do autor originário, passando a ser cons-
tituído pelo título do direito do transmissário, havendo igual modificação
subjetiva do pedido)(113), e produzindo-se os efeitos do caso julgado dire-
tamente na esfera do transmissário. a ação executiva, por sua vez, tem por
objeto um direito a uma prestação, no qual se contém a faculdade de exigir
o cumprimento da prestação e o correlativo poder de aquisição dessa pres-
tação(114). este poder corresponde à causa debendi e, portanto, funciona
como causa de pedir da ação executiva, pois os factos dos quais ele
decorre são os mesmos que justificam a faculdade de exigir a presta-
ção(115). o que está em causa, repita-se, é a efetiva reparação do direito
violado. ora, tendo deixado de ser titular da relação material, o credor ori-
ginário não pode figurar como parte meramente formal da ação executiva,
pois o mesmo não dispõe da faculdade de exigir o cumprimento da presta-
ção, nem do poder de adquirir essa prestação. este poder encontra-se agora
na esfera jurídica do cessionário. e o cedente não se encontra mandatado
para cobrar o crédito em nome deste(116).

(113) cf. PauLa cosTa e siLva, Um Desafio à Teoria Geral do Processo, cit., p. 201, ss. “seria
algo incoerente — afirma a autora — sustentar que o autor que, na pendência da ação, transmite o
direito de crédito litigioso a um terceiro, pudesse continuar a litigar por esse direito, enquanto direito
próprio. se da transmissão não resulta uma alteração do conteúdo da prestação, o conteúdo objetivo da
sentença de condenação por esse incumprimento também não se terá modificado em virtude da trans-
missão. Porém, o fundamento dessa condenação deixa de ser o direito do autor originário, passando a
ser constituído pelo título do direito do transmissário. Por outro lado, o autor originário não poderá exi-
gir para si o cumprimento da obrigação, uma vez que o devedor teve conhecimento da existência da
cessão. deste modo, se da transmissão também não resulta uma alteração do conteúdo do pedido
(a prestação), dela decorre uma modificação na direção subjetiva desse pedido. a pretensão deduzida
na ação funda-se no direito do transmissário, pelo que o pedido deverá sofrer as consequentes adapta-
ções. do exposto decorre que a situação jurídica, que a sentença declara com força de caso julgado, é
aquela que existe entre o transmissário e a parte estranha à transmissão. Porque o objeto adjetivo passa
a ser constituído pelo direito do transmissário, é relativamente a esse direito que a sentença produzirá
os seus efeitos”.

(114) Teixeira de sousa, Estudos sobre o Novo Processo Civil, cit., p. 606.
(115) Ibidem.
(116) coisa diferente acontece no caso de a cessão não ser premeditadamente comunicada ao

devedor, agindo o cedente como mandatário do cessionário. sobre a figura da cessão sem notificação
ou “cessão silenciosa”, veja-se L. MiGueL PesTana de vasconceLos, A Cessão de Créditos em Garantia e
a Insolvência, cit., 441, ss.: “de todo o modo, decorrerá sempre deste contrato legitimidade para o
cedente cobrar o crédito (mas mesmo na ausência destes, o devedor cedido cumprindo face ao cedente
ficaria liberado por força do art. 583.º, n.º 2), assim como a obrigação de realizar essa cobrança
(e nessa medida este contrato encerrará elementos do mandato sem representação. em nota: e o deve-
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7. Conclusão

não concordamos com a decisão proferida pelo Tribunal da relação
do Porto, no acórdão sob anotação. com efeito, entendemos que a norma
do art. 261.º cPc não se aplica à ação executiva, propriamente dita, não
podendo o transmitente/cedente nela agir como substituto processual do
transmissário/cessionário. conhecida a transmissão, cessa a legitimidade
do credor ou devedor originário, à luz do título, já que o mesmo deixou de
ser titular da relação jurídica nele representada. discordamos, portanto, do
entendimento daquele Tribunal no sentido de que, sendo conhecida a
transmissão, o processo pode continuar, com a prática de atos de execução
forçada e a realização de pagamentos, sendo facultativa a habilitação.

no entanto, por razões de economia processual, e também como
forma de proteger a posição da parte contrária à transmissão, que pode ter
interesse na continuação da ação, deve admitir-se o recurso ao incidente
regulado no art. 356.º cPc. Mas, a aceitação da sanação da falta deste
pressuposto processual constitui um desvio à regra da não sanabilidade da
falta de legitimidade singular. note-se que, na ação declarativa, o pro-
blema não se coloca, justamente porque, no caso de transmissão, o
art. 261.º, n.º 1 cPc atribui ao transmitente uma legitimidade extraordiná-
ria. do nosso ponto de vista, não está em causa, no entanto, a aplicação do
regime da sucessão mortis causa, mas de um regime atípico de sanabili-
dade(117). concordamos com o entendimento de virGínio da cosTa riBeiro e
sérGio reBeLo(118), de acordo com o qual, nos casos em que a cessão do
crédito tenha lugar na pendência da ação executiva, verifica-se a ilegitimi-
dade do exequente, se não for requerida a habilitação do cessionário em
prazo razoável, após a notificação da cessão ao devedor. sendo conhecido
no processo o facto da cessão, podendo o executado nele deduzir a exce-
ção de ilegitimidade, aquele prazo deve ser fixado pelo juiz. e o mesmo
terá, evidentemente, uma natureza perentória(119).

dor libera-se por estar a cumprir face ao mandatário do cessionário (actual titular do crédito) e não em
virtude da protecção que o art. 583.º, n.º 2 (…) confere ao seu pagamento (embora, mesmo que o
cedente não tivesse poderes para o efeito, por essa via também ficaria liberado)” (ob. cit., p. 442, e
nota 855).

(117) Poderia discutir-se se tem aplicação, in casu, as normas dos arts. 261.º, n.os 1 e 2 cPc.
cremos, porém, que, estando estas normas pensadas para os casos de absolvição da instância por falta,
não sanada, do pressuposto processual da legitimidade plural, a mesma não deve ser aqui aplicada.

(118) virGínio da cosTa riBeiro e sérGio reBeLo, A Ação Executiva Anotada e Comentada, cit.,
comentário ao art. 356.º, p. 107, ss.

(119) veja-se sobre este aspeto, Marco carvaLho GonçaLves, Prazos Processuais, almedina,
2019, p. 23, ss.: “(…) o prazo perentório (…) é aquele cujo decurso, ressalvadas as exceções previstas
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o Tribunal funda a sua decisão no facto de a doutrina e jurisprudência
admitirem a aplicação do incidente de habilitação na ação executiva,
citando abundantemente o acórdão da relação de coimbra de 09.05.2017.
Mas, neste acórdão apenas se discute este aspeto (o da possibilidade de
aplicação do incidente de habilitação)(120), o qual, como referimos no iní-
cio, não deve ser confundido com o problema de saber se a norma do
art. 261.º cPc se aplica à ação executiva (sendo, só nesse caso, meramente
facultativa a habilitação). ora, uma vez conhecida no processo a cessão do
crédito, comunicada ao executado-devedor ou por este conhecida, e dado
que o pagamento ao cedente não é, neste caso, liberatório face ao cessioná-
rio, a ação deve suspender-se, sendo fixado pelo tribunal prazo para o
requerimento de habilitação do cessionário, sob pena de absolvição do exe-
cutado da instância. de outra forma, a ação prosseguiria, com a prática de
atos processuais potencialmente inúteis, no caso de a habilitação não vir a
ser requerida, ou ser julgada improcedente. ora, a habilitação do cessioná-
rio, no caso de transmissão do crédito exequendo na pendência da ação exe-
cutiva, não é facultativa, na medida em que, conhecido aquele facto, a ação
não pode cumprir a sua função, ou seja, assegurar a efetiva satisfação do
interesse patrimonial contido na prestação não cumprida, sem a presença do
atual credor, que deve ocupar a posição do cedente na ação em curso.

uma vez que aquele prazo tem uma natureza perentória, o tribunal
deveria aplicar a cominação contida no respetivo despacho, no caso de a
habilitação não ser requerida dentro dele, absolvendo o executado da ins-
tância. Foi o que fez o Tribunal de primeira instância no caso sub judicis,
bem, do nosso ponto de vista.

Parece-nos ser esta, em suma, a forma mais equilibrada de atender a
todos os interesses aqui em presença.

na lei, em que se permite a prática do ato após o termo do prazo (arts. 139.º, n.º 5, e 140.º), implica a
extinção, por caducidade, do direito de praticar o ato”.

(120) Pode ler-se no acórdão citado, em parte transcrita no acórdão sob anotação: “Aqui che-
gados — e não se questionando no caso a validade do negócio através do qual o primitivo/originário
exequente transmitiu/cedeu o crédito exequendo ao cessionário habilitando (cf. arts. 577.º, ss. do CC)
e que o mesmo ocorreu na pendência da acção executiva —, perante tudo aquilo que se deixou exa-
rado, a resposta final à questão controvertida acima colocada (e que constitui a única a conhecer
como objecto do presente recurso) só poderá ser afirmativa, ou seja, de considerar que, in casu, não
só é legalmente admissível o incidente de habilitação do cessionário do referido crédito na acção exe-
cutiva, como ele é o meio processual adequado para o fazer intervir, na qualidade de exequente (em
substituição do primitivo/originário), na referida acção. É só isto que resulta do acórdão em que o
acórdão sob anotação se louva…”.
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moderno Direito Fiscal Constitucional. §2. O período anterior à
Revisão Constitucional de 1997. §3. O período posterior à Revisão
Constitucional de 1997. §3.1. a distinção entre retroatividade de pri-
meiro, segundo e terceiro grau. §3.1.1. o entendimento da doutrina fiscal.
§3.1.2. em especial, a jurisprudência do Tc. §3.2. a distinção face ao
âmbito de aplicação dos princípios da não-retroatividade e da proteção da
confiança. §4. As leis interpretativas em Direito Fiscal e a sua admissi-
bilidade na jurisprudência do TC.

§1.O princípio da não-retroatividade da lei fiscal e a sua
projeção no moderno Direito Fiscal Constitucional

a respeito da aplicação das leis no tempo, dispõe o art. 12.º, n.º 1 do
código civil que “[a] lei só dispõe para o futuro; ainda que lhe seja atri-
buída eficácia retroactiva, presume-se que ficam ressalvados os efeitos já
produzidos pelos factos que a lei se destina a regular”.

Por seu turno, num sentido que se pode assumir sistematicamente
orientado pelo dispositivo geral consagrado no mesmo código civil, dis-

(1) assistente convidado na Faculdade de direito da universidade de Lisboa (FduL). Mestre
e doutorando em direito Fiscal. inscrito na ordem dos advogados como Jurista de reconhecido
Mérito para a Prática de atos de consulta Jurídica.



põe o art. 12.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária (“LGT”), que “[a]s normas tri-
butárias aplicam-se aos factos posteriores à sua entrada em vigor, não
podendo ser criados quaisquer impostos retroactivos”.

em termos interpretativos, da conjugação dos dois preceitos supra
citados retiram-se, pois, dois princípios basilares relativamente à projeção
temporal da lei fiscal:

(i) em primeiro lugar, um princípio geral de aplicação imediata da
lei fiscal; e

(ii) em segundo lugar, um princípio geral de não-retroatividade,
tendo como objeto os factos ou atos jurídicos cujos efeitos de
algum modo já se produziram ao abrigo da lei anterior — que,
por usual convenção, se considera como a lei antiga.

da conjugação destes dois princípios interpretativos decorre que a lei
fiscal nova só tem, em princípio, eficácia (dentro do espaço próprio con-
sentido pela respetiva vigência) relativamente a factos ou complexos nor-
mativos futuros.

nessa medida, poder-se-á referir que no sistema fiscal português é
perfeitamente possível aplicar normas fiscais compreendidas entre lei
antiga e lei nova a uma relação ou situação jurídica de natureza tributária
duradoura, não podendo, todavia, o efeito imediato da lei nova ser consi-
derado, em tais situações, como representando um efeito retroativo.

Foi esta circunstância que, desde cedo, levou a doutrina e o Tribunal
constitucional (“Tc”) a suscitar a pertinência constitucional das leis fis-
cais potencialmente retroativas(2), sobretudo assumindo-se de antemão
que o princípio da igualdade — ainda que na sua projeção fiscal — se
revela insuficiente para responder aos vários problemas suscitados por este
tipo de fenómeno.

isso mesmo já foi sublinhado pelo Tc, de entre outros, no acórdão
n.º 150/2011, em cujos termos “o princípio da igualdade não opera de
modo diacrónico em termos de permitir realizar uma comparação entre a
posição dos particulares face a regimes jurídicos que se sucedem no
tempo. na verdade, o legislador não está impedido de determinar altera-

(2) em termos pioneiros na doutrina nacional, sem prejuízo das referências que adiante aludi-
remos, cf. anTónio de oLiveira saLazar, «Da não retroactividade das leis em matéria tributária»,
BFduc, 9, 1925-26, pp. 53-101. na doutrina internacional, sobre o problema da retroatividade da lei
fiscal, cf. Frans vanisTendaeL, «Legal Framework for Taxation», in v. Thuronyi (ed.), «Tax Law and
Drafting», vol. 1, iMF 1996, pp. 21-76; h. Gribnau/M. Pauwels (ed.), «Retroactivity of Tax Legisla-
tion», vol. 9, in eaTLP international Tax series iBFd 2013.
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ções legislativas neste domínio, com o consequente reflexo na alteração
dos valores pagos pelos particulares a título de taxa de justiça. é patente
que a sucessão no tempo deste tipo de regimes jurídicos, à semelhança
com o que sucede genericamente sempre que se alteram os valores das
contrapartidas correspondentes a serviços públicos não gratuitos, deter-
mina uma diferença no modo como a administração se relaciona com os
cidadãos; mas essa diferença não é relevante para efeito da contabilização
inerente à violação do princípio da igualdade tutelado no art. 13.º da cons-
tituição, a menos que surja de forma arbitrária”(3).

vejamos de que forma tal fenómeno acabou por se expressar ao longo
do tempo, tanto no perímetro constitucional como no correspetivo períme-
tro fiscal.

§2.O período anterior à Revisão Constitucional de 1997

em termos históricos, apenas na carta constitucional de 1826 o prin-
cípio da não-retroatividade da lei foi expressamente consagrado, nos ter-
mos do respetivo art. 145.º, §2, tendo desaparecido (pelo menos nos mol-
des gerais aí constantes) de todos os textos constitucionais subsequentes,
até se chegar à atual constituição da república Portuguesa ("crP").

assim, quando, na assembleia constituinte de 1911, o deputado Ber-
nardino roque propôs a inclusão do princípio da não retroatividade das leis,
que o primeiro projeto de constituição inserira no n.º 50 do art. 54.º e o
segundo eliminara, não houve, além do proponente, quem defendesse tal
proposta, que foi, aliás, vivamente combatida pelos deputados constituintes
afonso costa e Barbosa de Magalhães, tendo sido retirada pelo proponente.

subsequentemente, quando preceito de idêntico teor foi discutido na
assembleia constituinte de 1911, foi alvo de oposição pelos deputados
afonso costa e Barbosa de Magalhães, com base nos seguintes argumentos:

(i) em primeiro lugar, o princípio da retroatividade não tinha, na
visão dos referidos deputados, a força que tivera no período pré-
republicano, quando predominavam uma orientação individua-
lista e a doutrina dos princípios e direitos absolutos;

(ii) em segundo lugar, a constituição da república deveria tomar
uma posição de cunho predominantemente social e acompanhar

(3) acTc n.º 150/2011, Processo n.º 606/07, 1.ª secção.
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a evolução jurídica que se fizera no sentido de negar a tais direi-
tos (e princípios) o caráter absoluto e imutável do período pré-
-republicano;

(iii) em terceiro lugar, a necessidade de oferecer a algumas leis
efeito retroativo não só em épocas excecionais, como as de
guerra, mas mesmo em épocas de normalidade, para defesa de
superiores interesses públicos e creditícios.

nesse sentido, ainda na visão que predominou a nível constituinte, a
proibição da retroatividade deveria considerar-se como (mero) princípio
interpretativo das leis ordinárias.

Por estas razões, em matéria de retroatividade, a constituição de 1911
consagrou apenas o art. 3.º, n.º 21, restrito a matéria penal, nesse se dis-
pondo que “[n]inguém será sentenciado senão pela autoridade competente,
por virtudede lei anterior e na forma por ela prescrita”.

em termos relativamente semelhantes, também a constituição de 1933
não possuía qualquer preceito especificamente dedicado à (proibição) da
retroatividade da lei fiscal.

subsequentemente, já no período posterior ao 25 de abril de 1974, a
comissão constitucional e, posteriormente, o Tc(4), tiveram diversas
oportunidades de se ocupar desta questão, tendo decidido que, apesar de
não se poder retirar da constituição uma proibição radical de impostos
retroativos, tal deveria considerar-se constitucionalmente vedado quando
essa retroatividade fosse “arbitrária e opressiva”(5) e violasse “de forma
intolerável a segurança jurídica e a confiança que as pessoas têm obriga-
ção (e também o direito) de depositar na ordem jurídica que as rege”(6),
acrescentando ainda que “[a] retroactividade tributária terá o beneplácito
constitucional» se a confiança dos destinatários da norma for “material-
mente injustificada” ou se ocorrerem “razões de interesse geral que a
reclamem e o encargo para o contribuinte não se mostrar desproporcio-
nado”(7).

Por seu turno ainda segundo o entendimento da comissão constitu-
cional, desta vez no Parecer n.º 25/81, “[e]xceptuavam-se apenas como
inconstitucionais as normas fiscais impositivas que afectassem a chamada

(4) acTc n.º 11/83, Processo n.º 94/83, n.º 66/84, Processo n.º 39/84 e ainda n.º 141/85, Pro-
cesso n.º 86/83 e 47/84.

(5) comissão constitucional, Parecer n.º 14/82.
(6) comissão constitucional, Parecer n.º 14/82.
(7) comissão constitucional, Parecer n.º 14/82.
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capacidade contributiva estabelecida, como princípio orientador em maté-
ria fiscal, no art. 28.º da referida constituição, por atingirem situações eco-
nómicas já extintas à data da sua entrada em vigor, de harmonia com a
doutrina e a jurisprudência italianas.

e sem deixar de salientar que a inexistência de regra constitucional
expressa ou mesmo não escrita não impedia, antes pelo contrário, impunha
que a atribuição de eficácia retroactiva a leis fiscais só se fizesse excepcio-
nalmente, em homenagem aos melhores princípios da política legislativa,
tais como o da confiança e boa-fé dos contribuintes e a segurança jurí-
dica”(8).

subsequentemente, até à explicitação no texto da crP da proibição
da retroatividade em matéria fiscal, levada a cabo no âmbito da revisão
constitucional de 1997, o Tc vinha aferindo a constitucionalidade das leis
fiscais potencialmente retroativas com recurso a um método de pondera-
ção alicerçado no princípio da proteção da confiança(9).

no desenvolvimento da orientação fixada, com particular importân-
cia, no Parecer da comissão constitucional n.º 25/81, firmou-se na juris-
prudência constitucional o entendimento segundo o qual a retroatividade
das leis fiscais seria constitucionalmente legítima sempre que não ferisse
“de forma inadmissível ou intolerável, a certeza e a confiança na ordem
jurídica dos cidadãos por ela afetados; ou que não trai[sse], de forma arbi-
trária e injustificada, as expectativas juridicamente tuteladas e criadas na
esfera jurídica dos cidadãos ao abrigo das disposições vigentes à data da
ocorrência dos factos que as geraram”(10).

conforme veremos, este entendimento foi devidamente confirmado
na jurisprudência posterior do Tc.

(8) comissão constitucional, Parecer n.º 25/81.
(9) Mesmo na vigência da constituição de 1933, já alberto xavier admitia que “[d]o próprio

fundamento político-filosófico do princípio da legalidade resulta a necessidade de se interpretar o
art. 70.º da constituição no sentido de que contém implícita uma proibição constitucional de retroacti-
vidade em matéria de impostos”. assim, cf. aLBerTo xavier, «Manual de Direito Fiscal», i, 1981,
p. 192.

(10) comissão constitucional, Parecer n.º 25/81.
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§3.O período posterior à Revisão Constitucional de 1997

no período que antecedeu a revisão constitucional de 1997, foram
apresentados vários projetos de revisão a que importa aludir, brevemente,
de modo a tornar clara a própria génese do debate constituinte a este
nível.

desde logo, saliente-se a proposta do deputado João corregedor da
Fonseca para a introdução no art. 106.º da regra segundo a qual a “lei que
cria ou agrava impostos não pode ter aplicação retroactiva” (Projecto
n.º 11/vii)(11), mostrando-se o Grupo Parlamentar do Partido social demo-
crata recetivo a uma nova redação para o art. 106.º, n.º 3, com o acrescento
dos im postos “que tenham natureza retroactiva” (Projecto n.º v/vii)(12). 

Por seu turno, o Grupo Parlamentar do Partido comunista Português
revelou a preocupação em fazer consagrar no mesmo art. 106.º a regra de
que a “lei que criar ou aumentar impostos não pode ter efeito retroactivo,
sendo vedada a tributação relativa a factos gera dores decorridos antes da
respectiva lei” (Projecto n.º 4/vii)(13), solução esta que também foi susten-
tada pelo Grupo Parlamentar do Par tido socialista (Projecto n.º 3/vii)(14)
que, por seu turno, apresentou uma proposta de redação em cujos termos
“[a] lei fiscal não pode ser aplicada retroactivamente (…)”.

com a revisão constitucional de 1997 foi expressamente reconhe-
cido o princípio da não-retroatividade da lei fiscal no art. 103.º, n.º 3, onde
agora se dispõe expressamente que: “[n]inguém pode ser obrigado a pagar
impostos que não hajam sido criados nos termos da constituição, que
tenham natureza retroativa ou cuja liquidação e cobrança se não façam nos
termos da lei”.

Foi justamente a este enquadramento histórico e legislativo que pro-
curou aludir o Tc, no acórdão n.º 310/2012, nos seguintes termos:
“[s]endo o poder de lançar impostos inerente à noção de estado, como
manifestação da sua soberania, perante um longo passado de abusos e arbi-
trariedades, a introdução do princípio da legalidade nesta matéria veio
conferir-lhe um estatuto de cidadania no mundo do direito.

assim, para que o estado possa cobrar um imposto ele terá que ser
previamente aprovado pelos representantes do povo e terá que estar perfei-
tamente determinado em lei geral e abstrata, só assim se evitando que esse

(11) dar ii, série a n.º 27/vii/1 supl.1996.03.07 [pp. 484-(97)-484-(103)].
(12) dar ii, série a n.º 27/vii/1 supl. 1996.03.07 [pp. 484-(44)-484-(60)].
(13) dar ii, série a n.º 27/vii/1 supl. 1996.03.07 [pp. 484-(29)-484-(44)].
(14) dar ii, série a n.º 27/vii/1 supl. 1996.03.07 [pp. 484-(10)-484-(28)].
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poder possa ser exercido de forma abusiva e arbitrária, indigna de um ver-
dadeiro estado de direito.

Por outro lado, o mesmo princípio da legalidade não poderá deixar de
impedir que a lei tributária disponha para o passado, com efeitos retroati-
vos, prevendo a tributação de atos praticados quando ela ainda não existia,
sob pena de se permitir que o estado imponha determinadas consequên-
cias a uma realidade posteriormente a ela se ter verificado, sem que os seus
atores tivessem podido adequar a sua atuação de acordo com as novas
regras.

esta exigência revela as preocupações do princípio da proteção da
confiança dos cidadãos, também ele princípio estruturante do estado de
direito democrático, refletidas na vertente do princípio da legalidade,
segundo o qual, a lei, numa atitude de lealdade com os seus destinatários,
só deve reger para o futuro, só assim se garantindo uma relação íntegra e
leal entre o cidadão e o estado”(15).

efetivamente, é neste sentido que deve ser entendida a opção do
legislador constituinte de, na revisão constitucional de 1997, consagrar
no art. 103.º, n.º 3 da crP, a expressa proibição da retroatividade da lei
fiscal.

segundo entendemos, com esta alteração constitucional não se visou
explicitar uma simples rarefação do princípio geral da proteção da con-
fiança dos cidadãos, inerente a toda a atividade do estado de direito
democrático, mas sim expressar uma regra absoluta de definição do
âmbito de validade temporal das leis criadoras ou agravadoras de impos-
tos, prevenindo, assim, a existência de um perigo abstrato de grave e
patente violação daquela confiança no que especificamente concerne ao
perímetro fiscal.

após tal alteração, o Tc passou a interpretar a proibição de leis fis-
cais retroativas não já na base ponderativa em que o vinha fazendo
até 1997, isto é, em função das circunstâncias informadoras da relação
jurídico-tributária afetada pela aplicação da lei nova, mas, ao invés, em
termos eminentemente objetivos, com base na contraposição entre retro-
atividade autêntica (ou pura) e retroatividade fraca ou inautêntica (por
vezes, embora nem sempre com igual precisão, designada por retrospeti-
vidade).

(15) acTc n.º 310/2012, Processo n.º 150/12, 2.ª secção.
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§3.1. a distinção entre retroatividade de primeiro, segundo e terceiro
grau

o Tc tem entendido recorrentemente que, no domínio fiscal, não
existe lugar a um “direito à não-frustração de expectativas jurídicas ou a
manutenção do regime legal em relações jurídicas duradoiras ou relativa-
mente a factos complexos já parcialmente realizados”(16), de tal forma
que, ainda no entender do mesmo Tribunal, “o legislador não está impe-
dido de alterar o sistema legal afectando relações jurídicas já constituídas
e que ainda subsistam no momento em que é emitida a nova regulamenta-
ção, sendo essa uma necessária decorrência da autorevisibilidade das leis.
o que se impõe determinar é se poderá haver por parte dos sujeitos de
direito um investimento de confiança na manutenção do regime legal”(17).

e é a este nível que surge a oposição entre duas putativas categorias
de retroatividade fiscal, a retroatividade forte ou autêntica e a retroativi-
dade fraca ou inautêntica, que doravante se analisarão, tanto ao nível dos
contributos da principal doutrina fiscal como, por seu turno, da jurispru-
dência do Tc.

§3.1.1. o entendimento da doutrina fiscal

como começou por sustentar alberto xavier, não basta afirmar que a
lei fiscal não pode ser retroativa, pois a concretização deste princípio
envolve sérias dificuldades, atendendo a que se podem descortinar dentro
dele diversos graus, sendo que, do ponto de vista constitucional, alguns
são mais gravemente desvalorados do que outros(18).

assim, um caso em que o facto tributário que a lei nova pretende
regular já tenha produzido todos os seus efeitos ao abrigo da lei antiga e
um outro caso em que o facto tributário tenha ocorrido ao abrigo da lei
antiga, mas os seus efeitos, designadamente os relativos à liquidação e
pagamento, ainda não estejam totalmente esgotados, não terão necessaria-
mente o mesmo desvalor constitucional, dado que a primeira situação é, do

(16) acTc n.º 18/2011, Processo n.º 204/2010, 3.ª secção.
(17) acTc n.º 18/2011, Processo n.º 204/2010, 3.ª secção.
(18) cf. aLBerTo xavier, «Manual de Direito Fiscal», cit., p. 196 e ainda em «O problema da

retroactividade das leis sobre imposto de renda», in «Textos Seleccionados de Direito Tributário»,
coord. de sampaio dória, são Paulo, 1983, p. 77, ss. Mais recentemente, cf. aMérico Fernando Brás

carLos, «Impostos — Teoria Geral», 3.ª ed., almedina 2010, p. 142, ss.
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ponto de vista da eventual afetação da situação jurídica do contribuinte,
mais grave que a segunda.

e estes dois casos diferenciam-se também de um terceiro em que o
facto tributário que a lei nova pretende regular na sua totalidade não ocor-
reu totalmente ao abrigo da lei antiga, antes continua em formação na
vigência da lei nova, como acontece nos impostos em que o facto tributário
é de formação sucessiva, conforme sucede em casos como o irs ou o irc.

Justamente a este propósito, acrescentou cardoso da costa que “a
linha demarcadora do âmbito da retroatividade fiscal constitucionalmente
admissível passará, desde logo, pela distinção entre situações tributárias
«permanentes» e «periódicas» e «factos» cuja eficácia fiscal se esgota ou
se firma «instantaneamente», para cada um deles «de per si» (maxime,
pela distinção entre «impostos periódicos» e «impostos de obrigação
única»), e passará provavelmente, depois, no que concerne àquele pri-
meiro tipo de situações, pela distância temporal que já tiver mediado entre
o período de produção dos rendimentos e a criação (ou modificação) do
correspondente imposto”(19).

Mais recentemente, escreve ana Paula dourado que “[n]os casos dos
impostos de obrigação única (por exemplo, a compra e venda de um imó-
vel, sujeito a iMT) a proibição da retroatividade implica o respeito pelos
factos tributários passados, ou seja, a não aplicação da lei nova a esses fac-
tos, pois a obrigação tributária nasceu e está concluída”(20).

a qualificação que a doutrina atribui a cada uma destas situações não
é de todo convergente, verificando-se, todavia, um certo consenso em con-
siderar a primeira situação descrita por alberto xavier como retroativi-
dade forte ou autêntica(21).

Já em relação aos segundo e terceiro casos referidos por alberto
xavier, existem autores que consideram que ambas as situações se enqua-
dram na retroatividade fraca ou inautêntica, enquanto outros apenas
incluem a segunda situação nesta categoria, defendendo que o terceiro
caso já não se integra em qualquer tipo de retroatividade, mas sim na
retrospetividade(22).

(19) cf. J.M. cardoso da cosTa, «O Enquadramento Constitucional do Direito dos Impostos
em Portugal», cit., p. 418.

(20) cf. ana PauLa dourado, «Direito Fiscal — Lições», cit., p. 175.
(21) cf. José casaLTa naBais, «Direito Fiscal», cit., p. 147; aMérico Fernando Brás carLos,

«Impostos — Teoria Geral», cit., p. 145, ss.
(22) cf. aMérico Fernando Brás carLos, «Impostos — Teoria Geral», cit., p. 145, ss.; nuno sá

GoMes, «Manual de Direito Fiscal», vol. ii, Lisboa, 1996, pp. 419-420.
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§3.1.2. em especial, a jurisprudência do Tc

ao mesmo tempo, de acordo com o entendimento desde então reite-
radamente expresso na jurisprudência do Tc “a proibição de retroativi-
dade em matéria de impostos consagrada no art. 103.º, n.º 3 da constitui-
ção, apenas abrange as situações de retroatividade autêntica, mas não já as
de retroatividade inautêntica e de retrospetividade”(23).

Mais recentemente, no acórdão n.º 18/2011, o Tc foi particularmente
conclusivo ao analisar o escopo do art. 103.º, n.º 3 da crP “excluindo do seu
âmbito aplicativo as situações de retrospectividade ou de retroactividade
imprópria, ou seja, aquelas situações em que a lei é aplicada a factos passa-
dos mas cujos efeitos ainda perduram no presente, como sucede quando a lei
é aprovada até ao final do ano a que corresponde o imposto”(24).

reproduzindo a formulação seguida no acórdão n.º 67/2012, tal
entendimento foi sintetizado no acórdão n.º 85/2013, nos termos seguintes:

«(…) sendo o poder de lançar impostos inerente à noção de estado,
como manifestação da sua soberania, perante um longo passado de abusos
e arbitrariedades, a introdução do princípio da legalidade nesta matéria
veio conferir-lhe um estatuto de cidadania no mundo do direito».

assim, para que o estado possa cobrar um imposto ele terá que ser
previamente aprovado pelos representantes do povo e terá que estar perfei-
tamente determinado em lei geral e abstrata, só assim se evitando que esse
poder possa ser exercido de forma abusiva e arbitrária, indigna de um ver-
dadeiro estado de direito.

Por outro lado, o mesmo princípio da legalidade não poderá deixar de
impedir que a lei tributária disponha para o passado, com efeitos retroativos,
prevendo a tributação de atos praticados quando ela ainda não existia, sob
pena de se permitir que o estado imponha determinadas consequências a
uma realidade posteriormente a ela se ter verificado, sem que os seus atores
tivessem podido adequar a sua atuação de acordo com as novas regras”(25).

ao mesmo tempo, o Tc tem vindo a seguir o entendimento segundo
o qual esta proibição da retroatividade, no domínio da lei fiscal, “apenas se
dirige à retroatividade autêntica, abrangendo apenas os casos em que o

(23) acTc n.º 128/09, Processo 772/07, 3.ª secção; acTc n.º 85/2010, Processo 653/09,
1.ª secção; acTc n.º 399/2010, Processo 532/10.

(24) acTc n.º 18/2011, Processo n.º 204/2010, 3.ª secção.
(25) acTc n.º 85/2013, Processo n.º 121/2012, Plenário.
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facto tributário que a lei nova pretende regular já tenha produzido todos os
seus efeitos ao abrigo da lei antiga, excluindo do seu âmbito aplicativo as
situações de retrospetividade ou de retroatividade imprópria, ou seja,
aquelas situações em que a lei é aplicada a factos passados mas cujos efei-
tos ainda perduram no presente, como sucede quando as normas fiscais
que produziram um agravamento da posição fiscal dos contribuintes em
relação a factos tributários que não ocorreram totalmente no domínio da
lei antiga e continuam a formar-se, ainda no decurso do mesmo ano fiscal,
na vigência da nova lei”(26).

Pese embora o entendimento recentemente preconizado no acórdão
n.º 171/2017 — de acordo com o qual “o n.º 3 do art. 103.º da constituição
deve ser interpretado como estabelecendo um princípio (…) de não-retroa-
tividade da lei fiscal», sujeito ao «método de ponderação que tem sido reser-
vado para os casos de retroatividade dita inautêntica» —, continua a poder
retirar-se da orientação desde há muito sufragada na jurisprudência deste
Tribunal que a proibição da retroatividade fiscal consagrada no n.º 3 do
art. 103.º da constituição, para além de «sancionar, de forma automática»,
«a mera natureza retroativa de uma lei fiscal desvantajosa para os particula-
res» (acórdão n.º 128/2009), apenas se dirige à retroatividade autêntica,
abrangendo somente os casos em que o facto tributário que a lei nova pre-
tende regular produziu já todos os seus efeitos ao abrigo da lei antiga;
excluídas do âmbito de aplicação do art. 103.º, n.º 3, da constituição,
encontram-se, por isso, as situações de retrospetividade ou de retroatividade
imprópria, isto é, aquelas em que a lei nova é aplicada a factos passados mas
cujos efeitos ainda perduram no presente, como sucede com as normas fis-
cais que produzem um agravamento da posição fiscal dos contribuintes em
relação a factos tributários que não ocorreram totalmente no domínio da lei
antiga, continuando a formar-se sob a vigência da nova lei”(27).

e assim sucede porque, nos casos de designada retroatividade fraca
ou inautêntica — ou seja, os respeitantes a normas que preveem, de forma
inovadora, consequências jurídicas para situações que se constituíram
antes da sua entrada em vigor, mas que mantêm a produção de efeitos
nessa data — tem o Tc reiteradamente sublinhado que as mutações da
ordem jurídica não podem atingir as expetativas criadas ao abrigo da lei
antiga em termos incompatíveis com aquele mínimo de certeza e de segu-

(26) acTc n.º 399/2010, Processo n.º 523/10.
(27) acTc n.º 617/12, Processo n.º 150/12; acTc n.º 85/13, Processo 121/12 que, por sua vez,

remetem para acTc n.º 128/2009, Processo n.º 772/07; acTc n.º 85/2010, Processo 653/09, 1.ª sec-
ção e acTc n.º 399/2010, Processo n.º 523/10.
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rança que as pessoas, as empresas e a própria comunidade em geral anteci-
pam, como dimensões essenciais do princípio do estado de direito demo-
crático, consagrado no art. 2.º da crP.

Tal entendimento — que coloca sob incidência dos limites decorren-
tes do princípio da proteção da confiança (pelo menos parte) das situações
de retroatividade inautêntica e a maioria das situações relativas a retrospe-
tividade — foi sintetizado no acórdão n.º 128/2009, já referido, onde, a tal
propósito, se concluiu, com a nossa total concordância, que “a proibição
expressa da retroatividade da lei fiscal não tornou inútil a eventual aplica-
ção, a matérias de natureza tributária, do parâmetro da proteção da con-
fiança”(28).

§3.2. a distinção face ao âmbito de aplicação dos princípios da não-
retroatividade e da proteção da confiança

decorre de jurisprudência estabilizada e constante do Tc que “[a]
proteção da confiança é uma norma com natureza principiológica que
deflui de um dos elementos materiais justificadores e imanentes do estado
de direito: a segurança jurídica dedutível do art. 2.º da crP. enquanto
associado e mediatizado pela segurança jurídica, o princípio da proteção
da confiança prende-se com a dimensão subjetiva da segurança — o da
proteção da confiança dos particulares na estabilidade, continuidade, per-
manência e regularidade das situações e relações jurídicas vigentes”(29).

de facto, após a revisão constitucional de 1982, passou a dispor-se
no art. 2.º da crP que “a república Portuguesa é um estado de direito
democrático”, sendo justamente do designado Princípio do estado de
direito democrático que a doutrina constitucional vem deduzindo os seus
subprincípios concretizadores da segurança jurídica e da proteção e tutela
da confiança dos cidadãos(30).

a garantia de segurança jurídica inerente ao estado de direito corres-
ponde, numa vertente subjetiva, a uma ideia de proteção da confiança dos
particulares relativamente à continuidade da ordem jurídica. e, nesse sen-

(28) acTc n.º 129/2009, Processo n.º 772/07, 3.ª secção.
(29) acTc n.º 862/13, Processo n.º 1260/13.
(30) com referências particularmente relevantes nesta matéria, cf. JorGe reis novais, «Os prin-

cípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa», coimbra editora, 2004, p. 261, ss.;
J.J. GoMes canoTiLho, «Direito Constitucional e Teoria da Constituição», reimpressão da 7.ª ed., alme-
dina, 2015, p. 257, ss.
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tido, o princípio da segurança jurídica vale em todas as áreas da atuação
estadual, traduzindo-se em exigências que são dirigidas à administração,
ao poder judicial e, especialmente, ao legislador.

Trata-se, assim, de um princípio que exprime a realização imperativa
de uma especial exigência de previsibilidade, protegendo sujeitos cujas
posições jurídicas(31) sejam objetivamente lesadas por determinados qua-
dros injustificados de instabilidade.

deste modo, ao contrário do que sucede com a aplicação do princípio
contido art. 103.º, n.º 3 da crP, a “mobilização do princípio da confiança
em matéria tributária obriga a um juízo que não prescinde de ponderações:
saber se a norma é ou não inconstitucional (por violação da proteção da
confiança) obriga a que se tenha em conta, e se pondere, tanto o contexto
da administração tributária quanto o contexto do particular tributado”(32).

Precisamente a este propósito, começa por referir o Tc, no acórdão
n.º 285/2011(33), que a “admissibilidade de normas retroactivas resulta,
portanto, de um balanceamento entre vários factores: a solidez e justifica-
ção das expectativas jurídicas dos particulares e a liberdade conformadora
do legislador. a norma inovadora, mesmo que retroactiva, só será ilegítima
se se concluir que não é ditada pela necessidade de proteger interesses pre-
valecentes”.

nesse sentido, revemo-nos totalmente nas considerações de casalta
nabais, quando o referido Professor menciona que “[o] princípio da segu-
rança jurídica, ínsito na ideia do estado de direito democrático, está longe,
porém, de ter sido totalmente absorvido por esse novo preceito constitu-
cional”(34) uma vez que “serve de critério de ponderação em situações de
retroactividade imprópria, inautêntica ou falsa, bem como em situações
em que, não se verificando qualquer retroactividade, própria ou imprópria,
há que tutelar a confiança dos contribuintes depositada na actuação dos
órgãos do estado”(35).

no acórdão n.º 287/90, de 30 de outubro, o Tc estabeleceu já os limi-
tes do princípio da proteção da confiança na ponderação da eventual
inconstitucionalidade de normas dotadas de «retroatividade inautêntica,
retrospetiva». neste caso, tratava-se da aplicação de uma lei nova a factos

(31) cf. carLos BLanco de Morais, «Segurança Jurídica e Justiça Constitucional», rFduL,
vol. xLi, n.º 2, 2000, p. 625, ss.; JorGe reis novais, «Os Princípios Constitucionais Estruturantes da
República Portuguesa», cit., p. 263, ss.

(32) acTc n.º 42/2014, Processo n.º 564/12, 2.ª secção.
(33) acTc n.º 285/2011, Processo n.º 382/10, 1.ª secção.
(34) cf. José casaLTa naBais, «Direito Fiscal», cit., p. 151.
(35) cf. José casaLTa naBais, «Direito Fiscal», cit., p. 151.
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novos havendo, todavia, um contexto anterior à ocorrência do facto que
criava, eventualmente, expectativas jurídicas. Foi neste aresto ainda que o
Tribunal procedeu à distinção entre o tratamento que deveria ser dado aos
casos de «retroatividade autêntica» e o tratamento a conferir aos casos de
«retroatividade inautêntica» que seriam, disse-se, tutelados apenas à luz do
princípio da confiança enquanto decorrência do princípio do estado de
direito consagrado no art. 2.º da crP.

de acordo com esta jurisprudência sobre o princípio da segurança
jurídica na vertente material da proteção da confiança, para que esta última
seja tutelada é necessário que se reúnam dois pressupostos essenciais:

(i) Por um lado, a afetação de expetativas, em sentido desfavorável,
será inadmissível, quando constitua uma mutação da ordem jurí-
dica com que, em termos razoáveis e ponderados, os destinatá-
rios das normas dela cons tantes não possam contar; e

(ii) Por outro lado, quando não for ditada pela necessidade de salva-
guardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos
que devam considerar-se prevalecentes — devendo recorrer-se
ao princípio da proporcionalidade, tal como consagrado nos ter-
mos do art. 18.º, n.º 2 da crP.

na sequência da jurisprudência emanada após o acórdão n.º 128/2009,
os dois critérios enunciados passaram a ser reconduzíveis a quatro “testes”
ou “requisitos” para o princípio da proteção da confiança, seguindo, aliás,
parâmetros que noutro lugar já haviam sido equacinados pela conselheira
Maria Lúcia amaral(36).

independentemente de algumas variações face a outros acórdãos, o
essencial da referida fórmula constitucional resume-se ao seguinte quadro:
“para que haja lugar à tutela jurídico-constitucional da «confiança» é
necessário, em primeiro lugar, que o estado (mormente o legislador) tenha
encetado comportamentos capazes de gerar nos privados «expectativas»
de continuidade; depois, devem tais expectativas ser legítimas, justificadas
e fundadas em boas razões; em terceiro lugar, devem os privados ter feito
planos de vida tendo em conta a perspetiva de continuidade do «comporta-
mento» estadual; por último, é ainda necessário que não ocorram razões de
interesse público que justifiquem, em ponderação, a não continuidade do
comportamento que gerou a situação de expectativa”(37).

(36) cf. Maria LÚcia aMaraL, «A Forma da República», coimbra editora 2012, p. 183, ss.
(37) acTc n.º 128/2009, Processo n.º 772/07.
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ainda de acordo com o mesmo Tc, em relação à metodologia opera-
tiva a seguir na aplicação deste critério, tal “implica sempre uma pondera-
ção de interesses contrapostos: de um lado, as expectativas dos particula-
res na continuidade do quadro legislativo vigente; do outro, as razões de
interesse público que justificam a não continuidade das soluções legislati-
vas. os particulares têm interesse na estabilidade da ordem jurídica e das
situações jurídicas constituídas, a fim de organizarem os seus planos de
vida e de evitar o mais possível a frustração das suas expectativas funda-
das; mas a esse interesse contrapõe-se o interesse público na transforma-
ção da ordem jurídica e na sua adaptação às novas ideias de ordenação
social. caso os dois grupos de interesses e valores são reconhecidos na
constituição em condições de igualdade, impõe-se em relação a eles o
necessário exercício de confronto e ponderação para concluir, com base no
peso variável de cada um, qual o que deve prevalecer”(38).

Mais recentemente, por via do acórdão n.º 862/13 — relativo à con-
formidade constitucional da aplicação de cortes em pensões de aposenta-
ção e de sobrevivência — o Tc teve oportunidade de acrescentar ao rol de
requisitos da fórmula anterior um quinto requisito adicional: em determi-
nadas condições, bastante específicas, que fazem antever uma solução de
contornos relativamente excecionais, a implementação de determinada
medida legislativa deve ser feita de forma gradual e diferida no tempo.

referiu o Tc, a esse propósito, que “solução justa à luz do princípio
da proporcionalidade imporia também que a implementação da medida se
fizesse de forma gradual e diferida no tempo. aplicá-la de uma só vez,
seria ultrapassar, de forma excessiva, a medida de sacrifício que a natureza
do direito à pensão poderá admitir”(39).

da referida conceção resulta que, mesmo que o peso do bem, inte-
resse ou valor prosseguido pela norma legislativa seja superior ao das
expetativas dos particulares ou empresas, poderá ter de existir um regime
transitório, que assegure o gradualismo da medida, neste caso, assegu-
rando a conformidade constitucional inerente à sua completa revogabili-
dade.

seja como for, tal como o Tc concluiu no acórdão n.º 335/2008, em
nosso entender de forma totalmente correta, do critério jurisprudencial já
analisado “resulta que a violação do princípio da confiança por normas
retrospectivas só ocorre quando estas afectam uma expectativa particular
legítima, sólida e relevante na manutenção duma determinada situação

(38) acTc n.º 568/2016, Processo n.º 522/16.
(39) acTc n.º 862/13, Processo n.º 1260/13.
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jurídica, e quando num exercício de ponderação de interesses, o interesse
público perseguido pela introdução dessas normas não prevalece sobre
essa expectativa”(40).

§4.As leis interpretativas em Direito Fiscal e a sua admis-
sibilidade na jurisprudência do TC

Justifica-se ainda dedicar algum espaço ao tema das leis interpretati-
vas em direito Fiscal, em função da sua inequívoca proximidade ao plano
de interconexão com o direito constitucional.

na lição pioneira de Baptista Machado, a lei interpretativa “intervém
para decidir uma questão de direito cuja solução era controvertida ou
incerta no domínio da vigência da lei antiga. significa isto, antes de tudo,
que, para que a lei nova possa ser interpretativa de sua natureza, é preciso
que haja matéria para interpretação”(41), pelo que “se a regra de direito era
certa na legislação anterior, ou se a prática jurisprudencial lhe havia de há
muito atribuído um determinado sentido, que se mantinha constante e
pacífico, a lei nova que venha a resolver o problema jurídico em termos
diferentes deve ser considerada uma lei inovadora”(42).

em conformidade com o exposto, são de natureza interpretativa as
leis que, sobre pontos ou questões em que as normas jurídicas aplicáveis
são incertas ou, pelo menos, o seu sentido pode considerar-se controver-
tido, venham consagrar uma solução que, através do recurso aos critérios e
parâmetros da interpretação jurídica, poderiam ser obtidos ou adotados,
inclusive pelos próprios tribunais.

Para que uma lei nova possa ser realmente interpretativa — ou ser
uma “norma fiscal materialmente interpretativa”(43), mais uma vez no
dizer do Tc, secundando a doutrina de Baptista Machado(44) — são neces-
sários dois requisitos estruturantes:

(40) acTc n.º 335/2008, Processo n.º 74/08, 2.ª secção.
(41) cf. J. BaPTisTa Machado, «Sobre a aplicação no tempo do novo Código Civil — Casos de

aplicação imediata. Critérios fundamentais», almedina, coimbra, 1968, p. 268, ss. de igual modo,
abordando expressamente o problema, cf. José de oLiveira ascensão, «O Direito — Introdução e Teoria
Geral», 10.ª ed., almedina 1997, p. 562, ss.

(42) cf. J. BaPTisTa Machado, «Sobre a aplicação no tempo do novo Código Civil — Casos de
aplicação imediata», cit., p. 288, ss.

(43) acTc n.º 267/2017, Processo n.º 466/16, 2.ª secção.
(44) cf. J. BaPTisTa Machado, «Introdução ao Direito e Discurso Legitimador», 19.ª reimpres-

são, almedina 2017, pp. 245-246.
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(i) em primeiro lugar, que a solução do direito anterior seja contro-
vertida ou, pelo menos, incerta; e,

(ii) em segundo lugar, que a solução definida pela nova lei se situe
dentro dos quadros da controvérsia interpretativa limitada pela
lei anterior e, nesse sentido, que o julgador ou o intérprete a ela
poderiam chegar sem ultrapassar os limites normalmente
impostos à interpretação e aplicação da lei.

decidiu o mesmo Tc, no acórdão n.º 107/2018, que as interpretações
legislativas “não se destinam a dizer ou descobrir o direito vertido na lei
interpretada, atividade que pressupõe uma competência jurisdicional, mas
a privilegiar o sentido que o legislador entende politicamente mais vanta-
joso. sem dúvida que os cidadãos destinatários das leis, designadamente
de leis com uma vocação ablativa, não devem ter qualquer expectativa de
que estas sejam, ou possam vir a ser interpretadas no sentido que lhes é
mais favorável; não existe, nem sequer nos domínios penal ou fiscal, um
qualquer «princípio da interpretação mais favorável» ao cidadão. Mas têm
a expectativa legítima, na qualidade de destinatários da lei, de formarem
uma convicção sobre o direito nela vertido e de agirem com base nessa
convicção jurídica — assim como, na eventualidade de se verificar um lití-
gio, de recorrerem aos tribunais para que estes apreciem, no uso da autori-
dade jurisdicional que exclusivamente lhes cabe, e no âmbito de um pro-
cesso de partes com igualdade de armas, o mérito jurídico do seu ponto de
vista no caso concreto. Por outras palavras, os destinatários das leis têm a
expectativa legítima de que estas sejam objeto de uma interpretação jurí-
dica, porque é nesses exatos termos — enquanto sujeitos de direito — que
aquelas se lhes dirigem. ao consagrarem um sentido por razões de ordem
política — constitutivas e não declarativas de direito —, as leis interpreta-
tivas frustram essa expectativa legítima dos cidadãos na juridicidade,
adversariabilidade e justiciabilidade da sua relação com a lei”(45).

do exposto decorre, em termos gerais, que as leis interpretativas
devem ter-se por abrangidas pela proibição constitucional da retroativi-
dade fiscal, na medida em que, pela assunção de um determinado sentido
interpretativo, poderão colidir com factos ou situações potencialmente
abrangidos por interpretações que, cabendo dentro do espaço relativo à
disputa interpretativa, são distintas daquela que veio a ser a interpretação
consagrada na própria lei interpretativa.

(45) acTc n.º 107/2018, Processo n.º 1430/2017, 3.ª secção.
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em paralelo, tal já não significa, ainda à luz da jurisprudência do Tc,
e na qual nos revemos inteiramente, que toda e qualquer lei interpretativa
deva considerar-se contrária disposto no art. 103.º, n.º 3 da crP(46).

concluiu o Tc, no acórdão n.º 52/2019, que “[n]a ótica da tutela da
confiança dos destinatários do direito, releva que a lei interpretativa formal-
mente retroativa apenas declara o direito preexistente; ao passo que a lei
interpretativa substancialmente retroativa, ao modificar o direito preexis-
tente, constitui direito novo”(47), e é justamente sobre esta segunda realidade
que se projeta, em nosso entender, a intenção normativa da proibição da
retroatividade fiscal, por ser justamente nestes casos que a expetativas gerais
quanto à previsibilidade mínima e razoalvemnte admissível para toda e qual-
quer solução legal são definitivamente desrespeitadas.

é nesse sentido que igualmente nos parece totalmente certeiro apon-
tar o enfoque do art. 103.º, n.º 3 da crP para o caso da lei interpretativa
substancial ou materialmente retroativa.

e, por isso, secundamos inteiramente as conclusões do conselheiro
Lino ribeiro, na respetiva declaração de voto ao acórdão n.º 267/2017 e
em cujos termos as leis interpretativas “que visam solucionar a incerteza
de lei anterior, situando-se dentro dos quadros da controvérsia, com um
conteúdo que o julgador ou intérprete a ela pudesse chegar, sem ultrapas-
sar os limites típicos impostos à interpretação e aplicação da lei — não se
pode dizer que a confiança dos contribuintes no sentido da norma interpre-
tada gera expectativas legítimas da sua continuidade no ordenamento jurí-
dico. se a norma é controversa, a única expectativa que existe é que o
legislador a solucione. se ele o faz, optando por um dos entendimentos
possíveis, que até já era seguida pela jurisprudência, não se pode dizer que

(46) não era essa posição de saldanha sanches, que concluía, a este propósito, do seguinte
modo “não nos parece que a lei interpretativa possa ter lugar em matéria fiscal: se até aqui o que
estava em causa eram as leis falsamente interpretativas, a revisão constitucional veio impedir os
efeitos retroativos de qualquer norma, em matéria fiscal, incluindo os provocados por norma inter-
pretativa”. assim, cf. J.L. saLdanha sanches, «Lei interpretativa e retroactividade em matéria fis-
cal», Fiscalidade, n.º 1, janeiro de 2000, p. 77, ss. Por seu turno, abordando ainda este problema, na
doutrina nacional, cf. nuno M. MoruJão, «Leis interpretativas em direito fiscal», revisores e audi-
tores, abril-Junho, 2016, pp. 49-54 e, mais recentemente, «Comentário ao acórdão 267/2017 do
Tribunal Constitucional (sobre leis interpretativas no direito fiscal substantivo)», rFPdF, a. 10,
n.º 2, almedina, 2017, pp. 193-214; ricardo seaBra Moura/huGo Pinheiro Ferreira, «(Ir)retroativi-
dade fiscal e leis interpretativas — problemática e reflexões», cJT, Janeiro-Março 2017, pp. 22-32;
sónia MarTins reis, «Proibição da Retroatividade da Lei Fiscal no Contexto do IRS», in Paula
rosado Pereira (coord.), «Temas de IRS: Princípios Constitucionais, Tributação e Garantias»,
almedina, 2020, pp. 82-135.

(47) acTc n.º 52/2019, Processo n.º 1425/2018, 3.ª secção.
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há frustração intolerável, arbitrária ou demasiado opressiva da confiança
depositada na norma interpretada”(48).

Todavia, existem igualmente situações em que o enquadramento
constitucional das leis interpretativas poderá ter por base um grau de pro-
teção dos contribuintes relativamente menor, em particular nos casos em
que existe uma verdadeira controvérsia ou querela jurisprudencial sufi-
cientemente clara para demonstrar que, no universo de soluções possíveis
— o próprio universo da controvérsia — caberia mais de que uma solução
e, ao mesmo tempo, de nenhuma resultaria uma expetativa jurídica legí-
tima do contribuinte, ao ponto de se considerar que o término da contro-
vérsia signifique uma solução totalmente inovatória.

isso mesmo sublinhou o Tc, no acórdão n.º 395/2017, nos seguintes
termos: “[s]ó assim não será naqueles casos em que, tendo os tribunais sido
chamados a pronunciarem-se sobre a interpretação a dar a leis ambíguas e
controvertidas, se tenha a propósito delas estabelecido uma controvérsia
jurisprudencial. se os tribunais, aos quais cabe a autoridade de dizer o
direito — através de decisões juridicamente fundamentadas e no termo de
um processo de partes com igualdade de armas —, refletem e alimentam a
controvérsia propiciada pela ambiguidade da lei, é inevitável concluir que a
questão jurídica é, no momento presente, incerta ou insanável; os destinatá-
rios desta não têm, nessas circunstâncias, qualquer razão para formarem
expectativas na prevalência de uma das posições compreendidas nos «qua-
dros da controvérsia», e não podem, por essa mesma razão, invocar a frus-
tração das suas expectativas legítimas contra a decisão do legislador de
interpretar a lei num dos sentidos já acolhidos em decisões judiciais”(49).

acrescentou o Tc, ainda no acórdão n.º 395/2017, que “[a] circuns-
tância de a jurisprudência se encontrar dividida depõe a favor do entendi-
mento de que os contribuintes não podiam excluir a interpretação que veio
a ser consagrada pelo legislador. Porém, para que se verifique uma contro-
vérsia jurisprudencial, não basta que recaiam sobre uma determinada ques-
tão de interpretação decisões divergentes; é necessário que exista um corpo
desenvolvido de pronunciamentos judiciais (ou arbitrais) no seio do qual se
estabeleceram correntes opostas e não reconciliadas dentro da ordem juris-
dicional a que respeitem. só na base desse lastro jurisprudencial estatistica-
mente significativo se pode dar por assegurada a evidência de que a questão
jurídica é incerta ou insanável, pelo menos no momento presente”(50).

(48) acTc n.º 267/2017, Processo n.º 466/16, 2.ª secção.
(49) acTc n.º 395/2017, Processo n.º 751/2016, 3.ª secção.
(50) acTc n.º 395/2017, Processo n.º 751/2016, 3.ª secção.
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resulta do exposto que, à luz da recente jurisprudência do Tc, e com
a qual estamos novamente de acordo, sempre que se verifique a existência
de uma determinada controvérsia judicial (ou, inclusive, arbitral), será par-
ticularmente difícil admitir que a adoção de uma determinada solução
legislativa, que coloque termo à própria controvérsia anterior, possa consi-
derar-se uma lei interpretativa material ou substancialmente retroativa e
possa ser, por isso mesmo, contrária ao disposto no art. 103.º, n.º 3 da crP.
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1. introdução. 2. o documento eletrónico no direito europeu e no direito
português. 3. o suporte e o formato. 4. escrito, assinatura, prova.
5. original e cópia. 6. conclusões.

Resumo:

o documento encerra em si uma representação eterna de um facto. a era da tecnolo-
gia confronta-nos com um novo tipo de documento: o documento eletrónico. são
várias as opções com que o legislador se confronta para dirimir a sua existência e uti-
lização: aplicação analógica, interpretação extensiva e princípios gerais? nova regu-
lamentação? documento analógico em suporte papel conjugado com a doutrina e a
jurisprudência para assegurar a coerência e a unidade do sistema jurídico? não pode-
mos ter a pretensão de usar mecanismo de regulamentação idênticos para realidades
distintas. o documento eletrónico vem assumindo a dupla condição de fonte e de
meio de prova. os termos de conteúdo, de suporte e de formato, são diferentes e
devem ser concretamente definidos pelo legislador sob pena de entrarmos em con-
trassensos jurídicos. a conservação de longo prazo de documentos eletrónicos é
importante e está intrinsecamente ligada ao suporte e ao formato. um documento,
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seja ou não eletrónico, pode também ser ou não um escrito. o art. 46.º do regula-
mento europeu 910/2014 veio resolver a questão dos efeitos legais dos documentos
eletrónicos. as assinaturas eletrónicas qualificadas têm valor de assinatura manus-
crita. e o que é cópia e original de um documento eletrónico? a compreensão de
novas tecnologias, cujas informações não são representadas na forma gráfica, é um
dos obstáculos a serem superados pelos operadores do direito.

Palavras chave:

documento eletrónico, suporte, formato, cópia e original, assinatura eletrónica.

1. Introdução

a transformação contemporânea, impulsionada pelo aparecimento de
novas tecnologias, está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia. há uma
explosão no volume e diversidade de formas de informações armazenadas
eletronicamente e uma constante evolução da tecnologia. o avanço das
comunicações instantâneas, estimuladas pelas inovações tecnológicas, desde
o telégrafo até à internet, proporcionaram ao ser humano vastas opções na
transmissão de informações. o século xx foi considerado o século do papel.
razão, pela qual, seja tão difícil compreender uma transição tão rápida, logo
no início do século xxi, para o século do digital. a compreensão de novas
tecnologias, cujas informações não são representadas na forma gráfica, é um
dos obstáculos a serem superados pelos operadores do direito.

em Portugal, não temos uma previsão legal expressa de provas digitais.
o código de Processo civil Português(3) foi construído para a utilização apenas
de documentos em papel. contudo, há cada vez mais a necessidade de conciliar
a interação homem-computador e as suas consequências jurídicas. o jurista tem
de lidar com as tecnologias e, mais importante, saber lidar com elas.

2. O Documento eletrónico no direito europeu e no
direito português

o documento é, por definição, um qualquer registo de informação,
independentemente do formato ou suporte utilizado para registá-la.

(3) Lei n.º 41/2013, de 26 de junho.

600 Francisco andrade / Marina siLva



no código civil Português, no seu art. 362.º, o documento é definido
como “qualquer objeto elaborado pelo homem com o fim de reproduzir ou
representar uma pessoa, coisa ou facto”. Temos, assim, uma definição
geral de documento enquanto meio de prova e a simultaneidade de dois
requisitos: o funcional e o teleológico. Funcional, enquanto representação
de uma pessoa, coisa ou facto; teleológico atenta a finalidade representa-
tiva do documento.

o documento encerra em si uma representação eterna de um facto, pro-
jetando-o no futuro, motivo pelo qual a prova documental é considerada
mais objetiva e permanente. contudo, o efeito representativo não se produz
do mesmo modo em todos os documentos. vejamos, por exemplo, uma foto-
grafia e um vídeo: a fotografia tem a sua capacidade representativa imediata,
ao passo que o vídeo precisa de um aparelho de reprodução para o efeito.

o documento assume diversas funções, designadamente, a eterniza-
ção (da declaração num suporte idóneo), a probatória (demonstra a exis-
tência da declaração), a autenticação (imputa a declaração a um autor) e a
constitutiva ou de eficácia (quando tem dupla natureza de meio de prova e
formalidade existencial do negócio).

o documento tem carácter material (corpus e a forma de representação)
e imaterial (pensamento, conteúdo e autor). o corpus é o suporte (ex. papel,
fotografia, pen-drive, cd, etc.) e permite que a informação seja reprodu-
zida ou copiada. a representação é o conteúdo, a manifestação de vontade
expressa pelo seu autor. Maria enza La Torre defende a teoria da comple-
xidade documental, segundo a qual “o documento é ao mesmo tempo
representação e veículo: representação enquanto coisa artificial, feita
pelo homem, à maneira de forma e invólucro material que encerra o con-
teúdo da realidade nele expressa; veículo enquanto fonte de conheci-
mento, por vezes única e insubstituível, do acto ou facto”(4).

à tradicional forma oral e escrita, junta-se agora uma nova forma ele-
trónica. a era da tecnologia confronta-nos com um novo tipo de docu-
mento: o documento eletrónico, cuja constituição abrange diferentes fases:

1. criação: uso do computador com recurso a um programa infor-
mático e que converte a linguagem humana em binária;

2. armazenamento: a informação é gravada num determinado for-
mato de ficheiro eletrónico e num determinado suporte;

3. visualização: leitura do conteúdo.

(4) Maria enza La Torre, Contributo Alla Teoria Giuridica Del Documento, Giuffrè 2004,
pp. 45 e 46.
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Podemos, portanto, definir o documento eletrónico como um docu-
mento, criado em linguagem binária(5), armazenado em formato e suporte
informático, convertível em linguagem compreensível ao homem e que
pode ser modificado, copiado ou transmitido por meios informáticos(6).
o documento eletrónico completa-se quando ocorre a gravação dos bits
num formato e suporte. são vários os elementos, relacionados entre si, que
compõem o documento eletrónico: o software, o hardware, o suporte, o
conteúdo e os metadados.

no direito europeu, a definição de documento eletrónico é-nos agora
dada pelo art. 3.º n.º 35 do regulamento (eu) n.º 910/2014 como sendo
“qualquer conteúdo armazenado em formato eletrónico, nomeadamente
texto ou gravação sonora, visual ou audiovisual”(7).

esta definição vem não só alargar o conceito de documento eletró-
nico que constava do art. 2.º a) do dL 290-d/99 (e que apenas referia o
“documento elaborado mediante processamento electrónico de dados”,
como veio colocar em causa a distinção estabelecida na doutrina(8) entre
documento eletrónico em sentido estrito e documento eletrónico em sen-
tido amplo: “em sentido estrito, o documento eletrónico é aquele que se
encontra gravado de forma digital num suporte magnético ou magnético-
óptico; em sentido amplo, o documento eletrónico é aquele que é elabo-
rado na sua forma definitiva, em suporte de papel ou equivalente, por um

(5) sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se representam com base
em dois números, ou seja, zero e um (0 e 1).

(6) Luís FiLiPe Pires de sousa, O valor probatório do documento eletrónico em processo civil,
almedina 2017, p. 25.

(7) reGuLaMenTo (ue) n.º 910/2014 do ParLaMenTo euroPeu e do conse-
Lho de 23 de julho de 2014 (regulamento eidas), relativo à identificação eletrónica e aos serviços
de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno e que revoga a diretiva 1999/93/ce,
art. 3.º, n.º 35. este regulamento teve como propósito o de “reforçar a confiança nas transações electró-
nicas no mercado interno criando uma base comum para a realização de interações eletrónicas seguras
entre cidadãos, empresas e autoridades públicas” (ponto 2 do Preâmbulo do regulamento eidas).

(8) cf. MiGueL Teixeira de sousa in “o valor probatório dos documentos eletrónicos”, in
“direito da sociedade da informação”, vol. ii, coimbra editora, 2001, p. 172. Mas já MiGueL PuPo

correia, in ”assinatura eletrónica e certificação digital”, in “direito da sociedade da informação”,
vol. vi, coimbra editora, 2006, pp. 277-317, p. 286, estabelecia a seguinte distinção: “documentos
eletrónicos em sentido estrito, que são memorizados em forma digital em memórias magnéticas ou óti-
cas e são destinados apenas a ser lidos pelo computador, pelo que não podem ser lidos ou apercebidos
directamente pelo homem; e documentos eletrónicos em sentido amplo, ou simplesmente documentos
informáticos, que são todos os gerados através dos equipamentos periféricos do computador —
impressora, plotter, etc. — de modo a serem lidos ou interpretados pelo homem”. no entanto, parece-
-nos evidente que, no caso de documento gerado em papel através de impressora, estaremos perante
uma cópia de documento eletrónico em diferente tipo de suporte e não perante um verdadeiro docu-
mento eletrónico.
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computador (como, por exemplo, o talão emitido pela caixa Multibanco)”.
no entanto, apesar de não concordarmos com o modo como o ilustre pro-
cessualista português inclui documentos em suporte papel no conceito de
“documento eletrónico em sentido amplo”(9), e de pensarmos ademais
que o novo regulamento eidas veio clarificar aquilo que é efetivamente
um documento eletrónico, não podemos deixar de constatar que a distin-
ção estabelecida por Pupo correia e Miguel Teixeira de sousa deixou as
suas marcas entre nós. assim, poderíamos ser levados a entender o docu-
mento eletrónico em sentido estrito como uma fonte de prova; e o docu-
mento eletrónico em sentido amplo como um meio de prova. ex: impres-
são de um documento eletrónico num papel é o meio de prova pelo qual o
documento eletrónico (fonte de prova) se insere num processo judicial.
Mas este entendimento está cada vez mais afastado da realidade. é que,
cada vez mais, o documento eletrónico vem assumindo a dupla condição
de fonte e de meio de prova(10).

sendo indubitável que o documento eletrónico é uma nova realidade,
são várias as opções com que legislador se confronta para dirimir a sua
existência e utilização: aplicação analógica, interpretação extensiva e
princípios gerais? nova regulamentação? documento analógico em
suporte papel conjugado com a doutrina e a jurisprudência para assegurar
a coerência e a unidade do sistema jurídico? em Portugal, a aplicação ana-
lógica e a interpretação extensiva, tem sido a opção dos operadores do
direito. Mas tal, ainda que se nos afigure uma solução ad hoc, exigia uma
nova regulamentação, o que seria, cremos, a melhor opção do legislador.
não podemos ter a pretensão de usar mecanismo de regulamentação idên-
ticos para realidades distintas.

essa terá sido uma das razões, entre muitas outras, para a aprovação
do regulamento europeu 910/2014 que revogou a diretiva 1999/93/
/ce(11) e veio estabelecer um quadro jurídico comum, aplicado direta-
mente em todos os estados-Membros. Foi estabelecido um quadro comum
de documentos e assinaturas eletrónicas admissíveis pelo Tribunal, bem
como um novo conjunto de instrumentos jurídicos, adaptados às possibili-

(9) entendendo nós que a impressão em papel de um documento eletrónico constituirá uma
cópia em diferente tipo de suporte, sendo o documento eletrónico propriamente dito o original. esta
questão será abordada adiante a propósito da consideração das noções de suporte e formato.

(10) a este respeito, temos que constatar a total inexistência, no direito processual civil portu-
guês, de normas que contemplem a produção de prova electrónica.

(11) a diretiva 1999 foi revogada com efeitos a 01/07/2016 pelo art. 50.º do regulamento
(eu) n.º 910/2014, de 23 de julho (e idas), directamente aplicável aos estados-Membros (art. 288.º
do Tratado de Lisboa e art. 8.º, n.º 4 da constituição da república Portuguesa).
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dades tecnológicas atuais, destinado a garantir a segurança e fiabilidade
das comunicações e transações eletrónicas. um aspeto importante do
regulamento europeu é a opção assumida pelo legislador europeu por
uma abordagem tecnologicamente neutra(12). Pode-se dizer que a neutrali-
dade tecnológica e a equivalência funcional são dois fatores importantes
na construção de um mercado digital europeu inovador, confiável e
seguro, do qual o regulamento 910/2014 será, sem dúvida, o instrumento
jurídico(13).

o regulamento eidas veio reconhecer, no seu considerando 63, a
importância dos documentos eletrónicos “para o futuro desenvolvimento
das transações electrónicas transfronteiriças no mercado interno”, esta-
belecendo ainda o relevantíssimo princípio de que não podem ser recusa-
dos efeitos legais a um documento eletrónico, “pelo simples facto de se
apresentar em formato electrónico”. este princípio ficou expressamente
assumido no art. 46.º do regulamento sobre os efeitos legais do docu-
mento eletrónico(14). no entanto, o regulamento não pretendeu regular a
noção de documento estabelecida em cada direito nacional. nessa esteira,
deparamo-nos com o recente decreto-Lei n.º 12/2021, de 09 de fevereiro
que veio assegurar a execução na ordem jurídica interna do regulamento
(eu) 910/2014. ainda que o regulamento seja obrigatório e diretamente
aplicável na ordem jurídica portuguesa, incumbe aos estados-Membros
assegurar a sua execução nos respetivos ordenamentos.

o art. 362.º código civil português(15), estipula que os documentos
têm de ser gerados pelo homem, ou seja, o documento é o resultado de

(12) Mas que já vinha de trás e que já havia encontrado manifestação expressa e claramente
assumida na diretiva 1999/93/ce. aliás, foi esta directiva a causa directa da aprovação em Portugal
do dL 62/2003, o qual veio substituir a designação original do dL 290-d/99 que expressamente refe-
ria “regime jurídico dos documentos electrónicos e assinatura digital”. com o dL 62/2003 e a transpo-
sição da diretiva o regime português passou a referir o conceito mais amplo de “assinatura electrónica
avançada”, do qual a assinatura digital é uma das suas possíveis modalidades. de todo o modo, o
regulamento eidas veio expressamente assumir este intuito de neutralidade tecnológica: “o presente
regulamento deverá ser tecnologicamente neutro. os efeitos legais que o presente regulamento pro-
duz deverão poder ser obtidos por qualquer meio técnico, desde que os requisitos do regulamento
sejam cumpridos” (considerando 27 do regulamento eidas).

(13) Francisco c. P. andrade, Identificação eletrónica, assinatura e serviço de confiança,
unio — EU Law Journal. vol. 4, n.º 2, Julho 2018, pp. 103-112.

(14) é importante referir que o regulamento 910/2014, sendo um regulamento europeu, tem
aplicação directa e imediata em todos os estados-Membros. o que nos leva a constatar a existência de
uma norma europeia, diretamente aplicável em Portugal, que impõe a consideração legal dos docu-
mentos electrónicos, mas sem que existam regras correspondentes em matéria de direito processual
civil que regulem a produção deste novo meio de prova.

(15) decreto-lei n.º 47344/66, de 25 de novembro.
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uma atividade humana. se assim é, questiona-se: e os documentos eletró-
nicos? na verdade, nos tempos que correm, grande parte dos documentos
são produto da atividade humana, mas alguns documentos eletrónicos já
não serão necessariamente um produto de uma atividade humana, e.g.,
produtos feitos por robôs. a função representativa destes documentos é
indiscutível. Mas poderemos considerá-los ainda e sempre como uma
mera reprodução mecânica? a introdução no circuito comercial de “docu-
mentos” elaborados por entes eletrónicos providos de capacidade de atua-
ção autónoma, sem intervenção humana(16) vem tornar, cada vez mais pre-
mente, a adoção de um conceito amplo de documento eletrónico, seja este
elaborado ou não pelo homem.

3. O suporte e o formato

o art. 3.º do decreto-lei n.º 290-d/99, de 2 de agosto (rJdead)(17)
estipulava que “O documento eletrónico satisfaz o requisito legal de
forma escrita quando o seu conteúdo seja susceptível de representação
como declaração escrita” (sublinhado nosso).

este artigo fala-nos de “conteúdo”. sucede que, posteriormente, o
legislador português criou uma evidente confusão com o decreto-lei
n.º 7/2004, de 7 de janeiro(18) ao referir o termo “suporte”, no seu art. 26.º,
n.º 1: “As declarações emitidas por via eletrónica satisfazem a exigência
legal de forma escrita quando contidas em suporte que ofereça as mesmas
garantias de fidedignidade, inteligibilidade e conservação”. a referência
ao “suporte”, considerando a referência prévia de “conteúdo”, denota uma
confusão grosseira de conceitos por parte do legislador. o suporte, por
definição, é o que serve de sustentáculo a alguma coisa. o conteúdo, por
definição, é o escrito, o assunto, a ideia ou o recheio de algo. Logo, o
suporte pode ser importante para efeito de prova, mas não para efeito de
consideração de existência ou não de escrito. um escrito é por definição

(16) o que já motivou uma importante inovação do legislador português na Lei do comércio
electrónico (dL 7/2004) art. 33.º que, expressamente, refere em epígrafe “contratação sem interven-
ção humana”.

(17) o decreto-lei n.º 290-d, de 2 de agosto foi revogado tácita e parcialmente em todas as
disposições que contrariavam o regulamento europeu n.º 910/2014 e, recentemente, foi integralmente
revogado pelo decreto-Lei n.º 12/2021, de 09 de fevereiro (integralmente).

(18) Transposição da directiva n.º 2000/31/ce, do Parlamento europeu e do conselho, de 8 de
Junho de 2000 sobre comércio eletrónico.
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algo que pode ser lido e, neste sentido, está muito mais correta a expressão
da antiga norma do dL 290-d/99, agora confirmada no dL n.º 12/2021.

de facto, quanto ao requisito de forma escrita, o decreto-Lei n.º 12/
/2021, de 09 de fevereiro acabou com as dúvidas que existiam ao estipular,
no seu art. 3.º n.º 1, o que já constava no decreto-Lei n.º 290-d/99, de 2 de
agosto: “O documento eletrónico satisfaz o requisito legal de forma
escrita quando o seu conteúdo seja suscetível de representação como
declaração escrita” (sublinhado nosso). Porém, a questão relativa ao
suporte mantém-se.

no documento eletrónico temos uma desvinculação entre o conteúdo
e o suporte: o conteúdo pode mudar de suporte sem que seja alterado ou
perdido. sem suporte, a sequência de bits é efémera e não constituiu um
documento. o documento eletrónico precisa de suporte para conservar a
sequência de bits. Mas o documento eletrónico não está adstrito a um
corpo físico, pode ser transferido entre vários tipos de suporte sem perder
a sua capacidade representativa.

acresce que, até iremos mais longe ao afirmar que o aludido art. 26.º
n.º 1 quando se refere ao suporte como garantia de fidedignidade e inteli-
gibilidade das declarações emitidas por via eletrónica, deveria falar em
formato de ficheiros. é diferente falar em suporte e em formato. o suporte
permite o guardar, conservar ou arquivar. o formato é a forma de organi-
zação de dados e de representação da informação, e.g., Word, Excel, PDF,
PowerPoint, JPEG, etc. e o conteúdo de um documento pode, na verdade,
ser expresso em diferentes formatos(19).

Mais importante do que o suporte, para efeito de prova, é a questão
da inalterabilidade do documento. e aqui devemos analisar o formato.
contudo, entramos noutro contrassenso: o documento em formato Word
(o original?) pode ser mais facilmente alterado do que o documento em
formato PDF (a cópia?). conclui-se, portanto que o formato é que pode
ser mais ou menos seguro. e isto poderia (e deveria) ser tido em conta pelo
legislador. no art. 26.º do dL 7/2004 em vez de se confundir escrito com
suporte, poderia ter havido um privilegiar de formatos que permitissem a
inalterabilidade ou a rastreabilidade das alterações dos documentos. Tais
formatos, sim, dariam garantias de fidedignidade e conservação.

(19) sobre os formato de ficheiro electrónico cfr. numa perspectiva de direito intelectual, o tra-
balho de Pedro dias venÂncio, A tutela jurídica dos formatos de ficheiro electrónico, edições alme-
dina, 2016: “embora todos os computadores trabalhem em sistema de numeração binário, os diferentes
programas de computador utilizam inúmeros FFe distintos em função do tipo de dado que pretendem
representar digitalmente, da maior ou menor precisão com que o pretendem fazer e das opções técnicas
que façam quanto à forma de digitalização ou representação digital”.
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Posto isto, os termos de conteúdo, de suporte e de formato, são dife-
rentes e devem ser concretamente definidos pelo legislador sob pena de
entrarmos em contrassensos jurídicos.

a conservação de longo prazo de documentos eletrónicos é impor-
tante e está intrinsecamente ligada ao suporte e ao formato. os ritmos da
evolução levam a que os documentos, com as rápidas e constantes atuali-
zações, deixem de ser legíveis. Temos de considerar esta questão como
importante para o direito. Qual a solução? Preservação de longa duração
de documentos eletrónicos, diremos. Mas como? A priori temos duas
opções:

1) emulação: pressupõe que tudo seja conservado no formato origi-
nal, onde os formatos são importantes. Para tal tem de se assegurar
que o hardware e software sejam mantidos, o que implica manter
equipamentos e programas durante um longo tempo. vantagem?
Garante, em qualquer momento, a leitura do documento eletró-
nico. desvantagem? Pesados custos. Logo não é eficiente. se não
é eficiente temos de ir para outra solução, ou seja, a migração;

2) Migração: quando aparece um novo formato, existe a possibili-
dade de migração dos documentos para o novo formato. só que
também este método encontra grandes dificuldades na sua aplica-
ção, e uma das principais prende-se com a utilização das chama-
das assinaturas digitais(20). é que um dos pressupostos essenciais
da utilização deste tipo de assinatura passa precisamente pelo con-
trolo de integridade dos documentos. e a aplicação deste tipo de
assinatura leva a que o próprio documento, ou pelo menos a assi-
natura, só sejam legíveis desde que não haja qualquer alteração do
seu conteúdo. o que levanta evidentes dificuldades nos casos em

(20) Questão que se poderá colocar também é a da própria capacidade de conservação da assi-
natura digital propriamente dita. cf. soFie van den eynde, Digitale Archivering: een juridische stand
van zaken vanuit Belgisch perspectief. Deel 1, in “digitale archivering in vlaamse instellingen en
diensten” — david, Faculteit rechtsgeleerheid, interdisciplinair centrum voor recht en informa-
tica, Leuven 2001, p. 83: “de houdbaarheid” van een digitale handtekening is ook niet onbeperkt. net
zoals de software waarmee een document werd aangemaakt, zullen ook de cryptografische technolo-
gieën verouderen waardoor de digitale handtekening niet meer leesbaar is. Bijgevolg zal ere en
bepaald procédé moeten toegepast worden op de digitale handtekening, zoals migratie of emulatie, om
ze leesbaar te houden” (a “capacidade de conservação” de uma assinatura digital também não é ilimi-
tada. as tecnologias criptográficas também se tornarão antiquadas, tal como o software usado na ela-
boração de um documento, pelo que a assinatura digital deixará de ser legível. consequentemente,
deverá ser aplicado um determinado procedimento à assinatura digital, como a migração e a emulação,
para que esta se mantenha legível).
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que se pretenda migrar os dados eletrónicos para novos formatos
ou novas plataformas de software. é que, por um lado, a simples
modificação de um bit que seja pode tornar um texto (ou uma assi-
natura) simplesmente ilegível(21). Mas por outro lado, também é
necessário garantir que a própria assinatura digital pode ser devi-
damente aplicada, de modo que o documento seja lido e a origem
e integridade do documento verificadas, muitos anos depois da
criação e assinatura do documento eletrónico em causa(22).

aqui temos um problema sério com as assinaturas digitais. o docu-
mento passa a ser diferente e, sendo modificado, a integridade do docu-
mento está afetado e o hash, resultante da sua leitura, passa a ser diferente
e, portanto, deixa de ser possível comprovar a autenticidade do docu-
mento. o que fazer? a solução, a nosso ver, passa pela utilização de um
novo tipo de serviço da sociedade da informação qual seja o serviço de
migração certificada, e.g., serviço de notariado eletrónico. no momento da
migração, teríamos um terceiro de confiança que asseguraria que o con-
teúdo de um documento migrado é idêntico ao do documento original e
que o documento original estava devidamente assinado, com assinatura
aposta em determinada data, tudo conforme verificado pelo terceiro de
confiança (notário eletrónico).

(21) Questão esta que vem colocando algum ceticismo em torno da própria utilização das assi-
naturas digitais: “skepticism appeared as soon as it became clear that, when using digital signatures,
control of the integrity is only possible if the electronic data remain completely unchanged at the bit-
level. This raises a problem when archivists want to migrate electronic data to new formats or software
platforms in order to keep them accessible and legible. some people have immediately concluded that
digital signatures are therefore not useful and hence not relevant for archival purposes. “, cf. Jos

duMorTier, “e-Government and digital Preservation”, in “e-Government: legal, technical and pedago-
gical aspects”, universidad de zaragoza, 2003, pp. 93-104.

(22) Parece evidente que, após uma migração, se revestirá da maior importância a realização
de cópias de segurança. cf. soFie van den eynde, “wat archiveren en hoe? op zoek naar de rol van PKi
voor digitale archieven” (o que arquivar e como? à procura da função da infraestrutura de chaves
Públicas para arquivos digitais), in <http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/rap
porten/rapport6.pdf> ponto B.2.3: ”Maken van veiligheidskopieën van gearchiveerd informatiepak-
ket” (a elaboração de cópias de segurança dos pacotes de informação arquivados). Mas, na verdade, o
que a autora na realidade propõe é a elaboração de um segundo exemplar do documento: ”het maken
van deze kopie mag in geen geval uitgesteld worden. Beide exemplaren moeten idealiter tegelijkertijd
gearchiveerd worden. Bovendien moet erover gewaakt worden dat de veiligheidskopie eveneens het
origineel bevat. het word”veiligheidskopie” is hier dus eigenlijk niet op zijn plaats. Beter is te spreken
over”het tweede exemplar”. (a elaboração dessa cópia não pode, em caso algum, ser adiada. o ideal é
que ambos os exemplares sejam arquivados ao mesmo tempo. além disso, deve ter-se em atenção que
a cópia de segurança deve conter também o original. Portanto, o termo “cópia de segurança” não está
aqui, de facto, no sítio correcto. será melhor falar de um “segundo exemplar”.
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4. Escrito, assinatura, prova

outra questão é a de saber se um documento eletrónico pode ou não
valer como documento escrito? a este propósito temos que esclarecer que
um documento, seja ou não eletrónico, pode também ser ou não um
escrito. a este respeito, o dL 290-d/99 era claro, no seu art. 3.º ao estabe-
lecer a destrinça entre as situações previstas no seu n.º 1 “quando o seu
conteúdo seja suscetível de representação como declaração escrita” e no
seu n.º 3 “documento eletrónico cujo conteúdo não seja suscetível de
representação como declaração escrita”. Porque um documento eletró-
nico pode ter representação textual (podendo ser lido) ou representação
áudio ou vídeo e esses documentos não podem ser lidos. o decreto-
-Lei 12/2021, no seu art. 3.º n.º 1, veio clarificar este aspeto.

o art. 46 do regulamento europeu 910/2014 veio resolver a questão
dos efeitos legais dos documentos eletrónicos, ao estabelecer que não
podem ser negados efeitos legais nem admissibilidade enquanto prova em
processo judicial a um documento eletrónico pelo simples facto de se apre-
sentar em formato eletrónico.

no entanto, o regulamento europeu não determina o que deve ou
não ser entendido por escrito, deixando essa tarefa a cada legislador nacio-
nal. em Portugal, apesar de termos que entender que o dL 290-d/99 foi
em boa medida revogado pela aprovação do regulamento eidas, temos
por claro que o n.º 1 do art. 3.º do dL 290-d/99 manteve-se plenamente
em vigor(23) até à sua revogação pelo decreto-Lei n.º 12/2021.

outra questão de fundamental importância prende-se, já não com a
admissibilidade do documento eletrónico enquanto meio de prova, mas
com a consideração do valor probatório de documento eletrónico assinado.
o direito português estabelece a distinção entre documentos autênticos e
documentos particulares, dizendo o n.º 2 do art. 363.º do código civil:
“Autênticos são os documentos exarados, com as formalidades legais,
pelas autoridades públicas nos limites da sua competência ou, dentro do
círculo de atividade que lhe é atribuído, pelo notário ou outro oficial
público provido de fé pública; todos os outros documentos são particula-
res”. e os documentos particulares, como vimos, podem ser documentos

(23) nem sequer consideramos a hipótese, que conduziria a resultados absurdos, de o n.º 1 do
art. 3.º do dL 290-d/99 poder ter sido revogado pelo art. 26.º do dL 7/2004, o qual seria de muito difí-
cil compreensão e, sobretudo, de muito difícil compatibilização com a noção de escrito do dL 290-
-d/99. Mas há que referir, a este respeito, que a re-publicação do dL 290-d/99 após a sua última alte-
ração, operada pelo dL 88/2009, manteve a referida norma em vigor.

o docuMenTo eLeTrónico: suPorTe e ForMaTo 609



escritos ou não escritos, assinados ou não assinados. Questão é saber em
que situações o direito português considerará um documento eletrónico
escrito como sendo um documento particular assinado. e a este respeito
atendíamos ao disposto no art. 3.º, n.º 2 do dL 290-d/99: “Quando lhe seja
aposta uma assinatura eletrónica qualificada certificada por uma enti-
dade certificadora credenciada, o documento eletrónico com o conteúdo
referido no número anterior(24) tem a força probatória de documento par-
ticular assinado, nos termos do art. 376.º do Código Civil”. o que o
mesmo é dizer que “…faz prova plena quanto às declarações atribuídas
ao seu autor, sem prejuízo da arguição e prova de falsidade do docu-
mento”. estes são aspetos regulados pelo direito civil português e que o
regulamento eidas não aborda de todo. no entanto, a aprovação do novo
regulamento europeu, em 2014, veio trazer uma importante clarificação
quanto aos efeitos jurídicos e valor de prova das assinaturas eletrónicas e
dos documentos por elas assinados. começa por dizer o art. 25.º do regu-
lamento eidas que “não podem ser negados efeitos legais nem admissi-
bilidade enquanto prova em processo judicial a uma assinatura eletrónica
pelo simples facto de se apresentar em formato eletrónico ou de não cum-
prir os requisitos legais para as assinaturas eletrónicas qualificadas”. ou
seja, o regulamento vem reconhecer que tanto as assinaturas eletrónicas
avançadas(25) como as assinaturas eletrónicas qualificadas(26) são admissí-
veis como prova em Tribunal e não lhes podem ser negados efeitos legais.
no entanto, o legislador europeu também veio reconhecer que às assinatu-
ras eletrónicas avançadas e qualificadas corresponderão diferentes níveis
de segurança e essa diferença traz consigo consequências jurídicas, o que
o legislador europeu expressamente reconheceu e consagrou no n.º 2 do
art. 25.º: “A assinatura eletrónica qualificada tem um efeito legal equiva-
lente ao de uma assinatura manuscrita”. esta norma europeia veio, assim,
pôr termo à estranha distinção então estabelecida pelo dL 290-d/99 entre
assinaturas eletrónicas qualificadas e assinaturas eletrónicas qualificadas
certificadas por entidades certificadoras credenciadas(27). agora, o con-

(24) “…suscetível de representação como declaração escrita”.
(25) — “uma assinatura que obedeça aos requisitos estabelecidos no art. 26.º” (art. 3.º, n.º 11

do regulamento).
(26) — “uma assinatura electrónica qualificada criada por um dispositivo qualificado de cria-

ção de assinaturas electrónicas e que se baseie num certificado qualificado de assinatura electrónica”
(art. 3.º, n.º 12 do regulamento).

(27) deve assim entender-se que o regulamento 910/2014 veio alterar o n.º 2 do art. 3.º do
dL 290-d/99. assim, onde se lia: “…aposta uma assinatura electrónica qualificada certificada por
entidade certificadora credenciada…”, deveria passar a ler-se “aposta uma assinatura electrónica qua-
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ceito de “assinatura eletrónica qualificada” é igualmente estabelecido em
todos os estados-Membros e torna-se claro que todas as assinaturas eletró-
nicas qualificadas têm valor de assinatura manuscrita. Pelo que um docu-
mento eletrónico escrito ao qual seja aposta uma assinatura eletrónica qua-
lificada deverá ser considerado, de acordo com a lei civil portuguesa,
como documento particular assinado e gozar da força probatória estabele-
cida pelo art. 376.º do código civil.

Por sua vez, o recente decreto-Lei 12/2021, no seu art. 3.º, n.º 2, veio
clarificar o que já resultava do regulamento eidas de que a aposição de
uma assinatura eletrónica qualificada a um documento eletrónico equivale
à assinatura autógrafa dos documentos com forma escrita sobre suporte
papel(28). e, no seu art. 3.º, n.º 3, em consonância com o disposto no regu-
lamento eidas, o dL n.º 12/2021 diz-nos que “a assinatura eletrónica
qualificada deve referir-se inequivocamente a uma só pessoa singular ou
representante da pessoa coletiva e ao documento ao qual ela é aposta”.
estranha-se a referência “a assinatura eletrónica qualificada” quando, em
bom rigor, o regulamento eidas, no seu art. 3.º, n.º 9, diz que signatário
é “a pessoa singular que cria uma assinatura eletrónica”, sem fazer distin-
ção entre assinaturas eletrónicas simples, avançadas ou qualificadas; e, no
art. 25.º, n.º 1, diz-nos que “não podem ser negados efeitos legais nem
admissibilidade enquanto prova em processo judicial a uma assinatura
eletrónica pelo simples facto de se apresentar em formato eletrónico ou de
não cumprir os requisitos exigidos para as assinaturas eletrónicas qualifi-
cadas”. afigura-se, portanto, evidente que qualquer assinatura eletrónica
(seja ou não qualificada) deve referir-se inequivocamente a uma só pessoa
singular ou representante da pessoa coletiva e ao documento ao qual ela é
aposta. assim, a palavra “qualificada” do art. 3.º, n.º 3 do dL 12/2021 peca
por excesso e deveria ser considerada resultado de um lapso de escrita, sob
pena de podermos vir a ter uma confusão quando forem utilizadas assina-
turas eletrónicas avançadas (v.g., assinaturas dos advogados via Signius).
a verdadeira importância da utilização de assinaturas eletrónicas qualifi-
cadas está no nível probatório e esse está previsto no art. 3.º, n.º 5 do dL
n.º 12/2021.

lificada….” eliminando-se a referência à entidade certificadora credenciada e passando o foco para o
cumprimento dos requisitos estabelecidos no anexo i do regulamento 910/2014 e aplicáveis aos cer-
tificados qualificados de assinatura electrónica”. entretanto, a questão ficou ultrapassada com o
dL 12/2021 e a revogação integral do dL 290-d/99.

(28) Tais documentos eletrónicos, consequentemente, são considerados documentos particula-
res assinados.
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confusão escusada é a vertida no art. 3.º, n.º 6 do dL 12/2021 ao esti-
pular que: “Quando lhe seja aposta uma assinatura eletrónica qualifi-
cada, o documento eletrónico cujo conteúdo não seja suscetível de repre-
sentação como declaração escrita tem a força probatória prevista no
art. 368.º do Código Civil e no art. 167.º do Código de Processo Penal,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro, na sua redação
atual”. significa isto que, a partir de agora, as reproduções mecânicas,
para valerem como tal, têm de ter assinatura eletrónica qualificada?… este
preceito faz uma evidente confusão entre assinatura e reprodução mecâ-
nica, parece-nos claramente despropositado e poderá criar enormes incer-
tezas quanto à aplicação dos arts. 368.º do código civil e 167.º do código
de Processo Penal.

Por fim, uma nota de preocupação para a revogação integral do dL
n.º 290-d/99 nos termos do art. 36.º do dL 12/2021, uma vez que tal foi
feito sem regular as matérias relativas à suspensão e revogação dos certifi-
cados qualificados e às obrigações do titular do certificado, criando-se,
assim, um verdadeiro vazio legal e que certamente criará situações de
incerteza jurídica em matéria de fundamental relevo para a própria segu-
rança da utilização de assinaturas eletrónicas.

5. Original versus cópia (documento de um documento)

o art. 4.º do rJdead dizia-nos que “As cópias de documentos ele-
trónicos, sobre idêntico ou diferente tipo de suporte, são válidas e efica-
zes nos termos gerais de direito e têm a força probatória atribuída às
cópias fotográficas pelo n.º 2 do art. 387.º do Código Civil e pelo
art. 168.º do Código de Processo Penal, se forem observados os requisi-
tos aí previstos.”

esta era a tese de que a impressão de um documento eletrónico
constitui cópia analógica de um documento eletrónico. estranhamente, o
dL 12/2021 procedeu à revogação integral do dL 290-d/99 sem se
debruçar sobre este ponto. Mas vejamos os diferentes tipos de cópias
existentes:

1. cópias analógicas de documentos informáticos, ex: impressão;

2. cópia informática de documento analógico, ex: scanner;

3. cópia informática de documento informático: sequência dife-
rente de valores binários do documento original;
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4. duplicado informático: sequência igual de valores binários do
documento original(29).

em todos o elo comum é o documento original ser eletrónico.
e o que é cópia e original de um documento eletrónico? o original é

o documento em bits(30). o documento em formato Word, estando na base
criativa, é o documento original. Transformar o documento do formato
Word em formato PDF, é fazer uma cópia em diferente formato. se, even-
tualmente, enviarmos o documento, em formato Word, para um terceiro,
pese embora menos seguro quanto à possibilidade de alteração, estaríamos
a enviar o documento original.

o que é um documento gerado em papel através da impressora? é um
documento ou é uma cópia de um documento eletrónico? considerando
que o documento original eletrónico é elaborado em bits (não em papel),
logo, a fotocópia é uma cópia em diferente suporte, maxime uma reprodu-
ção mecânica.

6. Conclusão

hoje vivencia-se uma ampla discussão sobre a equiparação do docu-
mento eletrónico com o documento em papel, com o intuito de se poder
usufruir e utilizar-se de todo o seu benefício, uma vez que as suas diferen-
ças básicas estão nas formas de materialização e não na informação arma-
zenada, informação, esta, que representa o interesse das partes envolvidas.

a assinatura digital é um avanço tecnológico que visa aumentar a
segurança dos documentos eletrónicos, garantindo a sua integridade,
autenticidade e a conservação do conteúdo. Para os eruditos, os métodos
de criptografia assimétrica e certificação digital são técnicas de excelência
que vão garantindo a validade jurídica dos documentos eletrónicos e a
segurança na sua utilização. Porém, deverá o direito adequar-se às mudan-
ças sociais, às novas tecnologias e às novas relações ou factos jurídicos.
o legislador europeu veio reconhecer que às assinaturas eletrónicas avan-

(29) código da administração digital italiano (cad), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sucessivamente modificado e integrado pelos decretos legislativos 22 agosto 2016 n. 179 e 13 dicem-
bre 2017 n. 217.

(30) unidade elementar de medida de informação que apenas pode tomar dois valores distin-
tos (geralmente notados 1 e 0), in dicionário Priberam da Língua Portuguesa.
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çadas e qualificadas corresponderão diferentes níveis de segurança e essa
diferença traz consigo consequências jurídicas, o que o legislador europeu
expressamente reconheceu.

cabe ao legislador regular as relações entre indivíduos, dando-lhes
segurança e estabilidade nas relações jurídicas que os mesmos estabele-
cem, não deixando de utilizar as novas evoluções em virtude de entendi-
mentos inflexíveis de antigos dogmas jurídicos.

o uso dos meios informáticos é cada vez mais comum em todas as
atividades, e tornam-se mais necessários na medida em que há o aumento
expressivo do volume de informações com o qual os profissionais são
obrigados a lidar. crenças e paradigmas de que o documento eletrónico
nada mais é que uma imagem digitalizada sem valor jurídico devem ser
substituídos pela ideia concreta de que é sinónimo de progressão social e
inovações benéficas que visam à comodidade e à facilidade da sociedade.

a descentralização normativa da matéria digital pode revelar-se
nociva para um sistema jurídico coerente. ao invés desta descentralização,
o desejável seria um sistema unificado e claro. desta feita, a legislação no
âmbito digital revela defeitos e omissões, cuja clarificação se impõe sob
pena de entrarmos em contrassensos.
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PRIMEIRA PARTE
Ordenamento do Espaço Rural

I. Introdução

numa sociedade moderna, o ordenamento do território é uma ativi-
dade essencial. é impossível endereçar temas como a qualidade de vida
dos cidadãos, o desenvolvimento económico, a preservação do património
natural, ou a mitigação do aquecimento global, sem ter uma postura ativa a
nível do ordenamento do território(1).

(1) ver Teixeira, GLória (dir.), Direito Rural, Doutrina e Legislação Fundamental, vida eco-
nómica, 2013.



de modo simplificado, dividimos o território em três grandes áreas:
espaço urbano, orla costeira, e espaço rural. este artigo pretende apenas
abordar, e de modo breve, o tema do ordenamento do espaço rural. e o obje-
tivo é apontar algumas ideias simples, na esfera jurídica ou de administração
pública, que podem ajudar a fazer evoluir o ordenamento desse espaço.

II. Caracterização do Espaço Rural

em termos de grandes dimensões de caracterização, o espaço rural,
em Portugal — e identicamente em alguns outros países avançados —,
caracteriza-se através de uma dicotomia muito simples.

Por um lado, em termos de área, é o espaço claramente dominante
num país como Portugal.

Mas, por outro lado, é um espaço que tem pouca população — e
tende a ter cada vez menos, por efeito da urbanização crescente das nossas
sociedades.

esta dicotomia gera problemas, mas também gera oportunidades.
na medida em que tem pouca população e tende a ter cada vez

menos, o espaço rural tem pouca visibilidade e merece pouca prioridade
nas discussões sobre os grandes problemas nacionais.

na realidade, este espaço só aparece nos noticiários e nos debates
políticos pelas piores razões — por exemplo, os incêndios florestais de
verão. Mas não precisa de ser assim. a nossa abordagem, e o nosso dis-
curso sobre o espaço rural, podem e devem ser muito diferentes.

Primeiro, temos de encarar a crescente tendência de urbanização das
nossas economias como algo de natural e legítimo. com a evolução tecno-
lógica e a globalização, o crescimento económico está nas cidades, quer
nos países avançados, quer no mundo em desenvolvimento.

Por isso, quando as pessoas, principalmente os jovens, se transferem
para as cidades, fazem-no por razões perfeitamente válidas — vão à pro-
cura de trabalho, vão à procura das oportunidades que já não encontram
nas suas terras de origem.

Mas se encararmos este movimento como natural, devemos a seguir
analisar a situação resultante em termos das oportunidades que cria. Por-
que vão ser essas oportunidades que irão criar condições para fixar alguma
população nesse espaço.
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III. Oportunidades no Espaço Rural

as oportunidades que se abrem no espaço rural vão depender obvia-
mente de vários fatores, por exemplo, a caracterização física desse espaço
— vide Trás-os-Montes versus alentejo(2).

Mas, de modo simples, diria que duas frentes de desenvolvimento se
abrem no espaço rural no atual contexto. a primeira tem a ver com ativida-
des ago-florestais de cunho moderno, a segunda tem a ver com turismo de
natureza.

a minha experiência neste tema resulta de ter nascido e crescido em
castelo de Paiva, concelho eminentemente rural e no qual mantenho rela-
ções e interesses, quer pessoais, quer económicos. declaro, portanto, o
meu interesse na matéria.

as duas frentes de oportunidade que referi são evidentes, embora
ainda em escala limitada, em castelo de Paiva.

é um concelho com uma cobertura florestal elevada, principalmente
de eucalipto. a agricultura de autoconsumo e pouca comercialização do
passado está a dar lugar a uma agricultura profissionalizada, de produção
de vinho verde, kiwis, frutos vermelhos, por exemplo. e já existem algu-
mas unidades de turismo rural.

Qual a avaliação global deste quadro económico?
a floresta é ainda gerida de modo pouco proativo(3). a atividade

reduz-se a cortar as árvores cada sete anos, fazer uma limpeza ligeira da
mata aquando do corte, manter alguns caminhos abertos, e esperar outros
sete anos por outro corte. a menos que aconteça um incêndio pelo meio.

as iniciativas na produção agrícola moderna exigem obviamente
uma gestão muito mais proativa, mas, são ainda em número algo limitado.
e o mesmo quanto ao turismo rural.

se perguntássemos quais as razões para este quadro, múltiplos fato-
res poderiam ser apontados. Mas um fator básico seria certamente refe-
rido, um fator já identificado como problema há muitas décadas atrás: a
fragmentação da posse do nosso espaço rural, principalmente no norte do
país.

um pequeno empresário que queira fazer um investimento em qual-
quer destas áreas até pode ter um ou mais terrenos. Mas típica e usual-

(2) ver carMo, Luís anTónio a., A vertente aduaneira da política agrícola comum, in Teixeira,
Glória (dir.), Direito Rural, Doutrina e Legislação fundamental, vida económica, 2013, pp. 313 a 323.

(3) Teixeira, GLória (coord.), A floresta em Portugal, Estudo Jurídico-Económico, crédito
agrícola, vida económica, 2015.
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mente esses terrenos não vão ter a dimensão necessária para tornar o
investimento viável.

Para investir em maquinaria agrícola, é necessário ter alguma escala
que justifique o investimento.

Para investir, por exemplo num equipamento básico como uma pis-
cina em turismo rural, é necessário ter uma propriedade com a escala ade-
quada.

a questão que se coloca então é como endereçar o problema da frag-
mentação da propriedade rural.

IV. Investimentos no Espaço Rural

ao analisar um negócio, há uma distinção que tipicamente se faz e
que ajuda a esta discussão. a questão é saber se o negócio é mão-de-obra
intensivo ou capital-intensivo. e a maneira de testar isso é saber se o custo
de mão-de-obra pesa muito ou pouco na faturação de uma empresa.

Por exemplo, uma empresa de segurança ou de limpeza, é obvia-
mente de mão-de-obra intensiva. Para atingir o seu volume de faturação, o
grande elemento de custo corresponde aos salários que paga.

Já um negócio florestal ou de turismo é de capital intensivo. Porque
para atingir a sua faturação, o custo da mão-de-obra pesa muito pouco.
o grande custo corresponde ao ativo fixo — terrenos e investimento em
equipamentos.

Mas se o negócio é capital-intensivo, então a principal maneira de
criar oportunidades para o negócio se desenvolver, é criar condições para
os bens de capital estarem acessíveis e disponíveis no mercado, na dimen-
são necessária para o investimento, se ocorrer. no caso do espaço rural, o
primeiro bem de capital de que estamos a falar é a terra.

o legislador português, há muito tempo, criou o instituto do emparce-
lamento para tentar facilitar a agregação de parcelas, de modo a criar uni-
dades rurais mais eficientes. em termos concretos, o instituto do emparce-
lamento dá um direito de preferência aos confinantes, no caso de transação
de prédios rústicos(4).

sendo um instituto com muitas décadas de vida, podemos dizer com
alguma segurança que os resultados atingidos têm sido muitíssimo limita-

(4) ver Teixeira, GLória, A tributação da agricultura e os desafios do século XXI, in Teixeira,
Glória (dir.), Direito Rural, Doutrina e Legislação Fundamental, vida económica, 2013, pp. 195 a 202.
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dos, e muito aquém do que o espaço rural necessita para se desenvolver(5).
numa zona como castelo de Paiva, é ainda comum encontrarem-se leiras
individuais com poucas centenas de metros quadrados. não se pode dizer
que essa situação seja satisfatória numa sociedade moderna como a nossa.

a questão que se coloca, portanto, é o que fazer para conseguir que este
estado de coisas evolua. como se verá a seguir, devemos pensar em medidas
para facilitar o emparcelamento, mas, se queremos obter resultados relevan-
tes, devemos pensar em medidas para além do emparcelamento em si.

V. Medidas de Incentivo e Facilitação do Emparcelamento

as propostas que se elencam seguidamente não contemplam mudan-
ças radicais no instituto do emparcelamento ou em leis relevantes quanto
ao tema. em todos os casos, trata-se de medidas de aperfeiçoamento que
podem ser implementadas sem grande custo e sem grande disrupção do
atual enquadramento.

1. Agregação de prédios rústicos e urbanos

de acordo com a atual lei, quando um prédio rústico é transacionado,
deve ser oferecida preferência aos confinantes — mas só de outros prédios
rústicos. é uma limitação excessiva e que não traz grandes benefícios. Por
exemplo, se pensarmos no incentivo ao turismo rural, que envolve prédios
urbanos, faz sentido oferecer a preferência também aos confinantes de
todo o tipo.

2. Identificação dos Confinantes

Muitas vezes, os confinantes de um prédio rústico não são conheci-
dos. a família pode ter-se mudado para outra localização, ou então os pro-
prietários morreram sem descendentes conhecidos na zona, e a herança
está com pessoas de fora da localidade.

(5) ver, no entanto, medidas recentes de apoio ao emparcelamento rural (dL n.º 29/2020
de 29/06) e criação de uma estrutura de missão para a expansão do sistema de informação cadastral
simplificada (resolução do conselho de Ministros n.º 45/2020 de 16/06).
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isso coloca o vendedor do prédio rústico numa situação de dificul-
dade em cumprir a lei. Por outro lado, os confinantes que eventualmente
não serão contactados, podem estar a perder oportunidade de comprar ter-
renos confinantes sobre os quais poderiam ter interesse.

em situações como estas, os serviços de Finanças deveriam assumir
um papel ativo de suporte ao processo. um proprietário interessado em
vender um prédio rústico, teria a possibilidade de contactar os serviços de
Finanças no sentido de obter identificação e morada de todos os confinan-
tes do seu prédio, no sentido de lhes dar o respetivo direito de preferência.
os serviços de Finanças deveriam ter capacidade para providenciar essa
informação, dado que têm identificação dos proprietários ou representan-
tes dos proprietários, para efeito de tributação de iMi sobre qualquer pré-
dio na sua área de jurisdição. 

3. Disponibilização de Informação Cadastral(6)

hoje em dia, um investidor que queira analisar oportunidades de
investimento no espaço rural, tem duas hipóteses. Pode obter informação
via conhecimentos pessoais. ou então, vai pela internet. consulta os sítios
de empresas de mediação imobiliária para ver propriedades disponíveis.
e depois, se tiver alguma referência que permita localizar o prédio, se
calhar consulta o Google earth.

está na altura de os serviços públicos em Portugal passarem para a
idade da internet. não há razão alguma para não estarem disponíveis, na
internet, com acesso livre e gratuito para qualquer cidadão.

os bens prediais são, como se diz em castelo de Paiva, “bens ao
luar”, no sentido que são bens expostos ao conhecimento público. não há
qualquer justificação para que essa informação não esteja disponível para
consulta pública.

nem toda a informação cadastral precisa de estar acessível. Bastaria
o n.º de artigo, localização, denominação e descrição do imóvel, área e
confinantes. Mas se isso estivesse disponível, já seria um grande passo em
frente face à situação atual.

(6) sobre a matéria ver MouTeira Guerreiro, Questões básicas em torno da descrição dos pré-
dios, in Teixeira, Glória (dir.), Direito Rural, Doutrina e Legislação Fundamental, vida económica,
2013, pp. 325 a 337.
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4. Isenção de IMT em prédios rústicos

o emparcelamento de prédios rústicos beneficia de isenção de iMT
(imposto de transação sobre imóveis). Mas este benefício chama a atenção
para uma anomalia da lei tributária.

é que transações de prédios urbanos até 92,407 euros estão isentas
de iMT, desde que se refiram a prédios de habitação, quer seja para uso
próprio ou não. Mas, por contraste, não existe qualquer espécie de isenção
de iMT para prédios rústicos, para além da isenção em situação de empar-
celamento. e, para penalizar mais estes prédios, o legislador opta pela apli-
cação de uma taxa proporcional de 5% ao invés das taxas progressivas
aplicáveis aos prédios urbanos(7).

ora, sejamos claros, a situação no nosso setor rural é uma situação de
inércia, de sub-investimento crónico, e até, em muitos casos, de puro aban-
dono das propriedades.

o emparcelamento surge, em muitas situações, quando um terceiro
manifesta um interesse em comprar uma propriedade. é nesse momento
que os confinantes têm de decidir se querem fazer o investimento e com-
prar o prédio vizinho, aumentando o seu valor pela junção dos dois pré-
dios, ou se querem deixar passar essa oportunidade e deixar que o terceiro
compre o prédio adjacente.

ou seja, o emparcelamento depende essencialmente de haver inte-
resse e ofertas de compra de prédios rústicos. ora, esse interesse e ofertas
dependem criticamente da tributação da transação do bem. Por isso, acha-
mos que deveria ser introduzida uma isenção de iMT na transação de pré-
dios rústicos, dentro de um limite que podia ser igual ao limite dos prédios
urbanos, em conjugação com um sistema de taxas progressivas conforme
aplicável a estes últimos.

essa isenção ou progressividade estimularia o interesse no investi-
mento no espaço rural, e esse interesse acrescido geraria maior pressão no
sentido do emparcelamento do território.

(7) ver Teixeira, GLória, Princípios e Técnicas Fiscais no século XXI, in Teixeira, Glória
(coord.), V Congresso de Direito Fiscal, vida económica, 2019, pp. 101 a 111.
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SEGUNDA PARTE

Apontamento sobre a identificação do prédio, os objetivos do
Registo e do Cadastro e do Ordenamento Territorial

I. Necessidade da identificação do prédio

1 — continuando a discorrer sobre o tema do espaço rural e da corre-
lativa identificação dos prédios, julgo dever recordar que a maneira de
identificar os imóveis é baseada — e desde sempre tem sido — em concei-
tos e elementos diversos que tanto se mostram acessíveis à instituição que
a efetua, como sobretudo sejam estruturados de harmonia com os objeti-
vos que essa instituição prossegue.

as principais bases informativas sobre os prédios que existem em Por-
tugal — incluindo no tocante aos prédios rústicos — são as que provêm do
cadastro, do registo Predial e das Matrizes (ou, de um modo geral, do
Fisco)(8), mas qualquer delas contém dados diferenciados e veicula infor-
mações específicas. isto mesmo se pode ilustrar muito sucintamente com
dois exemplos: o elemento valor do prédio que nem sequer consta das des-
crições do registo Predial (art. 82.º/1 do cód. registo Predial) e, portanto,
não é registralmente cognoscível, é obviamente indispensável para o Fisco
e para as matrizes, incluindo as cadastrais(9) (o art. 12.º/1 do ciMi indica

(8) cf: PauLa couTo, arMando Manso e aLFredo soeiro, que no artigo Procedimentos Cadas-
trais, referem: “o cadastro surgiu nos finais do século xvii com fins tributários”. dizem ainda:
“o cadastro predial, a matriz predial e o registo predial são as três bases de informação cadastral imo-
biliária existentes em Portugal, cada uma com informação específica diferenciada, relativamente aos
imóveis ou prédios da base, de acordo com o objectivo para que foi criada”. os autores observam
(e lamentam) ainda que “o facto de cada uma destas três bases de informação ser organizada, detida e
gerida por entidades distintas, sendo ainda por cima tuteladas por ministérios diferentes, fez com que
cada uma se desenvolvesse consoante os objectivos para que foi criada, sem uma visão geral de inter-
ligação e harmonização da informação”. (cf. couTo, PauLa, et. alt., “Procedimentos cadastrais” in
<https://sigarra.up.pt/fdup/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=60359> e em: <https://www.goo
gle.com/search?q=ProcediMenTos+cadasTrais&oq=p&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j0j69i6
0l3.3785j0j7&sourceid=chrome&ie=uTF-8)>.

(9) o cadastro, diz virGíLio F. Machado, surgiu nos finais do século xvii com fins tributários.
refere ainda que “na maior parte dos países, o cadastro tem finalidades essencialmente fiscais ou tri-
butárias.” a sua criação destinou-se “à determinação do valor dos bens que integram o território do
respetivo país, tendo sido estabelecida a obrigatoriedade de inscrição dos prédios no cadastro, sob pena
do pagamento de uma coima. Porque se trata apenas da arrecadação de impostos, dinamizou-se e faci-
litou-se a inscrição dos titulares cadastrais, sendo suficiente uma mera declaração para que do cadastro
fique a constar o nome da pessoa obrigada ao pagamento do imposto, que podia não ser o proprietário
do bem, mas o usufrutuário ou o superficiário”. (cf. Machado, virGíLio F.: O registo e o cadastro, in:
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expressamente “o seu valor patrimonial tributário”), mormente com vista à
tributação do património.

Por outro lado, para o cadastro é determinante a localização geográ-
fica, com o rigoroso “posicionamento dos vértices das suas estremas no
sistema de coordenadas”, dados estes que não constam do registo Predial,
nem das Matrizes. Para a organização destas, bem como para a das descri-
ções registrais e quando inexiste nome de rua e número de polícia (ao invés
da maioria dos prédios urbanos), não são indicadas as coordenadas, nem os
vértices das suas estremas, mas sim as confrontações [cit., art. 82.º, c), in
fine]. ora, este elemento, em geral, é não apenas mutável, como impreciso.
recorde-se que mesmo no que respeita às chamadas confrontações fixas
ou permanentes — casos do caminho público, do rio ou da linha de cami-
nho-de-ferro — elas não são imutáveis: por exemplo, o caminho pode
mudar para outro traçado e o terreno que ocupava ser desafetado do domí-
nio público e transmitido a um particular. algo semelhante pode acontecer
com o rio que é desviado para formar uma barragem ou com a linha de
caminho-de-ferro que foi extinta. enfim, também estas confrontações ditas
“permanentes”, na realidade não o são. Porém, quando se trata de “confi-
nantes” pessoas, singulares ou coletivas, é evidente que a mutabilidade é
ainda bem maior. em suma: não há confrontações imutáveis, ao contrário
das coordenadas de latitude e longitude que se mantêm inalteradas ao
longo dos milénios.

e o que se pretende significar com esta observação? apenas demons-
trar que a identificação dos prédios rústicos só com base nas suas confron-
tações não é fiável nem ajustada ao nosso tempo. contudo, a que é feita
pelo cadastro, para além de extremamente morosa (há décadas que falta
cadastrar um elevadíssimo número dos prédios existentes) também está
longe de ser permanente, e não é porque as coordenadas geográficas se
alterem, mas porque a generalidade dos prédios rústicos se vai modifi-
cando.

recorde-se que as alterações imobiliárias resultam principalmente de
operações jurídicas (compras de parcelas, permutas de partes de terreno,
aquisições e anexações de prédios contíguos…), as quais até se efetivarem
na informação cadastral, demoram imenso tempo (muitos proprietários já
nem serão os mesmos). significa isto que não haverá uma solução satisfa-
tória para a rigorosa identificação e demarcação dos prédios rústicos?
Penso que há, como seguidamente se perceberá.

<https://ascr.pt/general_pages/jobs> e em: <https://ascr.pt/system/jobs/documents/000/000/003/origi
nal/cadasTro-_virGiLio.pdf?1475694859>.
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2 — Julgo que o mais moderno e preciso meio para identificar e defi-
nir a localização dos imóveis é a georreferenciação. o decreto regula-
mentar 9-a/2017, de 11/03 que especialmente, regulamentou o “sistema
de informação cadastral simplificada“ — antes criado pela Lei n.º 78/2017
de 17/08 — indica que georreferenciação é a identificação de um terreno
através de coordenadas geográficas, definindo a sua localização exata e os
seus limites, num mapa, com a ajuda de um satélite, usando o sistema
GPs. e a citada Lei n.º 78/2017, no art. 5.º pormenoriza em que consiste a
representação gráfica georreferenciada.

acresce que, entre as várias providências introduzidas, o art. 1.º tam-
bém criou, além da informação cadastral simplificada, o “Balcão Único do
Prédio (BuPi)”(10) e o art. 3.º o “número de identificação de prédio”, tendo
este artigo explicitado (no n.º 1) que “o prédio tem um identificador único,
designado por número de identificação de prédio (niP)”. de entre as dife-
rentes medidas tomadas — que aqui seria descabido pormenorizar — há
ainda a da generalizada obrigatoriedade da georreferenciação “para regis-
tar uma propriedade no registo predial” e mais outras três que julgo dever
salientar:

1) a do procedimento especial de registo de prédio rústico e misto
omisso (art. 13.º e ss.);

2) a da conjugação do registo com a representação gráfica georrefe-
renciada (art. 16.º, ss); e

3) a definição do BuPi que, nos termos do art. 22.º/1, “é um balcão
físico e virtual, da responsabilidade do irn, i.P., que agrega a
informação registral, matricial e georreferenciada relacionada
com os prédios”.

este diploma foi introduzido a título experimental em alguns conce-
lhos(11), aplicando-se durante um ano. depois, como nele se declara “a sua
aplicação será avaliada para se planear a implementação a nível nacional”.
essa aplicação só veio a ser estatuída pela Lei n.º 65/2019, de 23/08 —
explicitada pelo decreto regulamentar n.º 4/2019, de 20/09 — que, no
art. 1.º, declarou que se “mantém em vigor e generaliza a aplicação do sis-
tema de informação cadastral simplificada (…) integrando os seguintes
procedimentos:

(10) a informação que este Balcão contém é acessível no sítio: <https://bupi.gov.pt/>.
(11) Foram indicados os concelhos de Pedrógão Grande, castanheira de Pêra, Figueiró dos

vinhos, Góis, Pampilhosa da serra, Penela, sertã, caminha, alfândega da Fé e Proença-a-nova.
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a) o procedimento de representação gráfica georreferenciada
(rGG) […];

b) o procedimento especial de registo […].

a indicada Lei, no mesmo art. 1.º, entre outras medidas, decidiu pro-
mover a criação de um acordo de colaboração interinstitucional entre o
centro de coordenação Técnica e cada município, bem como a universa-
lização do Balcão Único do Prédio (BuPi), configurado pela mencionada
Lei n.º 78/2017, e ainda — quiçá o mais relevante —, no quadro do cen-
tro de coordenação Técnica, um protocolo a celebrar entre a autoridade
Tributária e aduaneira (aT) e o instituto dos registos e notariado, i.P.
(irn, i.P.), segundo o qual “a aT transmite à plataforma BuPi a informa-
ção relativa aos prédios inscritos nas matrizes prediais rústica e urbana,
localizados no respetivo município, bem como a identificação dos seus
titulares, através do nome e número de identificação fiscal, e respetivo
domicílio fiscal”. contudo, o art. 2.º/1 declara que o irn, i.P., é a entidade
responsável pelo sistema de informação cadastral simplificada e pelo
BuPi, competindo-lhe entre várias atribuições que sucessivas alíneas
especificam, garantir a interoperabilidade dos dados detidos por diversos
institutos mormente com vista a, de forma eletrónica, proceder à partilha
entre si e com os municípios, da informação relevante sobre os elementos
caracterizadores e identificativos dos prédios rústicos e mistos e dos seus
titulares.

3 — em 2007, isto é, dez anos antes da referida Lei n.º 78/2017, já
tinha sido publicado o decreto-Lei n.º 224/2007, de 31/05 que instituiu o
“sistema nacional de exploração e Gestão de informação cadastral
(sinerGic)”, concretizando a anterior resolução do conselho de Minis-
tros n.º 45/2006, de 4/05. o preâmbulo desse dec-Lei explica que se trata
de medida experimental destinada a viabilizar “um sistema de informação
predial único que condense, de forma sistemática, a realidade factual da
propriedade imobiliária com o registo predial, as inscrições matriciais e as
informações cadastrais”.

de entre os objetivos que se intentaram prosseguir, avultam os de
“assegurar a identificação unívoca dos prédios”, de modo a “unificar, num
único sistema de informação, os conteúdos cadastrais existentes e a produ-
zir”. no que respeita ao registo Predial diz-se (inutilmente) que se quer
assegurar que a descrição predial venha a ser lavrada em suporte informá-
tico. digo inutilmente porque, como o legislador devia saber, todos os
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registos (descrições incluídas) estão informatizados desde 2007(12), pelo
que a aludida afirmação se configura como manifestamente inútil. 

Foi no supracitado diploma que também se criou o número de identi-
ficação predial (niP), como “o código numérico atribuído a cada um dos
prédios cadastrados”. ou seja: tratou-se de mais um diploma que surgiu,
há mais de 12 anos, cheio de boas intenções, mas cuja concretização se
continua a aguardar.

4 — Pelo que muito sucintamente se disse, temos de concluir que
foram criados os instrumentos legais bastantes para que qualquer interes-
sado possa obter online a fidedigna informação cadastral sobre os prédios,
designadamente através do BuPi. com efeito, o irn que, recorde-se, é a
entidade responsável pelo BuPi, define-o como “um balcão físico e virtual
que reúne a informação registral, matricial e georreferenciada relacionada
com os prédios, e que opera numa plataforma eletrónica que comunica
com todas as bases de dados e aplicações que contêm informação rele-
vante sobre os elementos que caraterizam, identificam e localizam os pré-
dios e os seus titulares, no âmbito do cadastro predial simplificado”.

de entre os temas que se podem consultar saliente-se “a informação
resultante da representação gráfica referenciada, as suas especificações e
confrontações”. Por outro lado, verifica-se que se declara que existem bas-
tantes destes BuPi.(13), de modo que o acesso a estas (e outras)(14) infor-
mações estaria atualmente acessível e facilitado.

Por outro lado, o “número de identificação do prédio (niP)”(15),
sendo um identificador único das atualmente diferentes numerações
(matriciais, cadastrais e registrais) permitiria ultrapassar muitas das ques-
tões decorrentes da conjugação dessas diferenças.

(12) além disso, também todos os registos anteriores, desde o ano de 1940, foram extratados
para o sistema informático ou digitalizados. e ainda, se vier a lume ou tiver de se analisar algum
registo anterior a 1940, também é obrigatório extratá-lo para o sistema informático. daí que, presente-
mente, se deva reconhecer que o registo Predial (tal como o registo civil) está totalmente informati-
zado desde 2007.

(13) Podem consultar-se os postos de atendimento em: <https://bupi.gov.pt/index/PostosBupi>
e os elementos que se podem consultar em: <https://www.irn.mj.pt/irn/sections/irn/a_registral/regis
to-predial/bupi/faqs/5/>.

(14) é o caso da “informação predial simplificada” que pode ser obtida através do sítio na
internet com o endereço: <www.predialonline.mj.pt>.

(15) o niP a que se refere o art. 3.º da citada Lei n.º 78/2017, “é um identificador numérico do
prédio, sequencial e sem significado lógico, destinado ao tratamento e harmonização de informação de
índole predial” e “corresponde ao número da descrição predial”. (cf. <https://www.irn.mj.pt/irn/sec-
tions/irn/a_registral/registo-predial/bupi/faqs/10/>).
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Todavia, ao que nos foi dado apurar, na realidade, nem estes balcões,
nem o “número de identificação do prédio (niP)” estão todos presente-
mente operativos. daí que se nos afigure legítimo entender que nesta
importante matéria da identificação dos prédios rústicos — e tanto à luz
das referências matriciais, como das do cadastro ou do registo Predial —
não se torna necessário legislar mais. necessário é, sim, que a legislação
existente seja posta em prática. veremos se a recente “estrutura de Missão
para a expansão do sistema de informação cadastral simplificada” criada
pela supracitada (in nota 5) resolução do conselho de Ministros irá, ou
não, contribuir para o cumprimento desse desígnio.

II. Os objetivos do Registo Predial e do Cadastro

1 — em anteriores oportunidades pude abordar o tema das relações
entre o registo Predial e o cadastro(16) e aqui retomo algumas das ideias
então expostas. a que se configura como notória é que o cadastro procura
ser o acervo atualizado e fáctico das parcelas geográficas, onde se incluem
prédios, estradas, rios, vias férreas, em suma, de todas as realidades terri-
toriais existentes no País, tendo, entre outros fins, o conhecimento fáctico
das mesmas e do seu enquadramento geo-cartográfico, ao passo que o
registo se propõe constituir uma “base de dados” respeitante à situação
jurídica dos prédios — de cada prédio individualmente considerado e que
estiver no comércio jurídico —, essencialmente para obter a cognoscibili-
dade e oponibilidade erga omnes dos direitos, ónus e encargos sobre ele
inscritos, com vista à segurança do tráfico imobiliário.

é que, sendo a básica finalidade do registo, como resulta da perti-
nente legislação, a de inscrever rigorosa e celeremente os factos que defi-
nem a situação jurídica do prédio para a tornar cognoscível por todos e
deste modo conferir segurança ao comércio jurídico imobiliário, não tem a
função, nem os meios, nem tão-pouco os instrumentos técnicos (incluindo
os de simples reconhecimento do prédio no local) para informar e definir
qual é a configuração, valor, delimitação, exata posição cartográfica desse

(16) Tratou-se principalmente da intervenção na “ii conferência ibérica em registos e nota-
riado”, em 30/11/2016 na esTG (in <https://www.estg.ipp.pt/noticias/ii-conferencia-iberica-em-regis
tos-e-notariado>) e do artigo Cadastro e Registo são instituições complementares, não duplicadas nem
concorrentes. (cf. Guerreiro, J. a. MouTeira: in “o direito”, ano 150.º, ii. coimbra: almedina, 2018,
pp. 227-246).
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prédio, bem como a referenciação — nomeadamente a topográfica e geo-
gráfica — de todos os imóveis(17) existentes em cada concelho, incluindo,
portanto, os que com ele confrontam.

deste breve apontamento introdutório, afigura-se resultar claro que o
cadastro e o registo encaram os prédios e a propriedade imobiliária sob
perspetivas diferentes: aquele como realidades de facto: conjunto das diver-
sas coisas imóveis que integram o território; e este como realidades de
direito: bens imóveis individualizados sobre os quais existem e recaem
direitos, ónus e encargos.

citamos já o preâmbulo do dec-Lei n.º 224/2007 que veio instituir o
sinerGic em que se indica que ao cadastro compete em especial sinali-
zar “a realidade factual da propriedade imobiliária”. Quer dizer: o legis-
lador entendeu que o objetivo central do cadastro, designadamente para se
obter a “informação predial única”, consistia em identificar e referenciar a
realidade factual imobiliária — toda a realidade factual, e não apenas a
referente aos prédios —, mas nunca menciona em quaisquer diplomas que
tem por função indicar, definir ou tornar cognoscível a situação jurídica
dos prédios e muito menos de modo autêntico e exato(18).

identicamente os apontados dr n.º 9-a/2017 e Lei n.º 78/2017 insti-
tuíram “um sistema de informação cadastral simplificada” esclarecendo a
Lei que esse sistema visa:

a) adotar “medidas para a imediata identificação da estrutura fun-
diária e da titularidade dos prédios rústicos e mistos” e,

b) criar “o Balcão Único do Prédio (BuPi)”(19).

no tocante à estrutura fundiária, foi prevista a “representação gráfica
georreferenciada” (rGG) e o art. 6.º/2 daquela Lei refere quais as entida-
des que têm “legitimidade e competência para a promoção do procedi-
mento”. com respeito a este ponto, depois de nas duas primeiras alíneas se

(17) a lei refere-se, talvez mais precisamente, e como adiante se verificará, a toda a realidade
imobiliária.

(18) como temos salientado o art. 7.º do cód. do reg. Predial contém dois princípios inerentes
ao registo Predial: o da verdade e o da exatidão. (cf. Guerreiro, J. a. MouTeira, Ensaio sobre a proble-
mática da titulação e do registo à luz do Direito Português, coimbra: coimbra editora, 2014, p. 484, ss.
aí se explicita que “o princípio que o código contempla no art.7.º é habitualmente designado apenas
como de presunção de verdade. Todavia, ao que entendemos, a disposição não contempla unicamente
a presunção de verdade, mas também a presunção de exatidão, tal como está estatuído na parte final
do preceito quando diz: “nos precisos termos em que o registo o define”).

(19) o art. 16.º indica que se pretende a “conjugação do registo com a representação gráfica
georreferenciada”.
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mencionarem as autarquias locais e a direção-Geral do Território, a alí-
nea c) indica as “entidades públicas com competência de natureza territo-
rial que promovam operações fundiárias ou exerçam competências na área
do ordenamento do território”(20).

Todavia, quanto à competência para o procedimento especial de
registo dos prédios em causa, o art. 13.º diz: “o procedimento especial de
registo de prédio rústico e misto omisso cabe aos serviços com competên-
cia para a prática de atos de registo predial que forem designados por deli-
beração do conselho diretivo do instituto dos registos e do notariado, i.P.
(irn, i.P.)”. note-se que o conceito de prédio rústico e misto referido
nesta disposição é implicitamente, e como regra, o da lei civil.

Para o cadastro importam essencialmente as “parcelas” cadastrais,
englobando tanto os prédios que menciona o supracitado art. 13.º, como
praças públicas, rios, estradas, etc.

2 — o cadastro e o registo não têm as mesmas conceções sobre a
realidade imobiliária. Para o registo verifica-se que, tal como para a lei
civil e fiscal, é essencial, por um lado, a distinção entre prédio rústico e
urbano e, pelo outro, a necessidade registral de o prédio permanecer no
comércio jurídico(21). note-se que, como há anos explicou caTarino nunes,
“não se descrevem águas, árvores ou arbustos e, muito menos, direitos”,
mas apenas prédios que permaneçam no comércio jurídico, visto que “o

(20) o referido dr n.º 9-a/2017, como reza o seu preâmbulo, “assenta, numa primeira
linha, na ideia de que o conhecimento do território e a identificação dos limites e titularidade da
propriedade é fundamental para a gestão e decisão das políticas públicas de solos, de ordenamento
do território e de urbanismo”. visa ainda “atribuição do número de identificação do Prédio (niP),
sempre que seja confirmada a coincidência entre a informação do registo predial e da inscrição
matricial da aT”, bem como, entre outras finalidades, regular o Balcão Único do Prédio (BuPi),
“que se constitui como balcão físico e virtual que agrega a informação registal, matricial e georre-
ferenciada relacionada com os prédios, bem como uma plataforma de articulação do cidadão com a
administração Pública no âmbito do cadastro predial” e ainda estabelecer “procedimentos ágeis de
rGG, com definição de requisitos técnicos e regras simples que potenciam a apresentação de polí-
gonos”. Por estas breves citações vemos que a intenção do legislador foi sobretudo a de regular a
“estrutura fundiária”, identificando os prédios, mesmo para melhor poder estruturar o ordenamento
territorial. Para a “composição administrativa de interesses conflituantes em sede de rGG [repre-
sentação gráfica georreferenciada] “é criada uma comissão “presidida por um conservador a desig-
nar por deliberação do conselho diretivo do instituto dos registos e notariado, i.P.”. Também se
institui o “procedimento especial de registo” que (como adiante se diz) fica a cargo dos serviços de
registo.

(21) Para a lei (e designadamente para efeito de registo) só são “coisas imóveis” proprio sensu
os prédios que “podem ser objeto de relações jurídicas”. ademais, estão fora do comércio jurídico os
“que não podem ser objeto de direitos privados” e, portanto, de registo Predial. (cf. art. 202.º do
código civil).
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registo predial é um instituto do direito privado e para o direito privado.
supõe as atividades económico-jurídicas particulares”(22).

não assim para o cadastro ao qual importam todas as realidades imo-
biliárias, tanto públicas como privadas, já que lhe cabe fazer o atinente
levantamento geral e geo-topográfico na totalidade do território, isto é, na
expressão da lei, “identificar a realidade factual imobiliária”. o art. 16.º
do regulamento aprovado pelo aludido dec-Lei n.º 172/95, tem esta epí-
grafe “demarcação dos prédios” e o citado decreto-Lei n.º 224/2007
dedica-lhe toda a secção ii do segundo capítulo. complementando a
demarcação, o n.º 3 do art. 12.º refere que as estremas são assinaladas por
marcos que obedecem a instruções técnicas e, de entre as regras de execu-
ção do cadastro, constam os trabalhos de campo, considerados essenciais,
bem como os que compreendem a localização de marcos e demais elemen-
tos físicos e cartográficos que permitam localizar e definir as estremas.
Quanto à localização geográfica do prédio, a alínea n) do art. 6.º diz que é
a resultante do posicionamento das suas estremas nos sistemas de referên-
cia e de coordenadas definidas pelo instituto Geográfico Português. há
ainda várias outras normas indicativas da importância crucial da demarca-
ção, bem como da sinalização topográfica e cartográfica inerentes à exata
definição do polígono de cada prédio(23).

Todas as indicadas menções são, a nosso ver, suficientes para demons-
trar que estes elementos que para o registo não contam, nem tão-pouco são
especificados nas descrições, são fundamentais para o cadastro.

em síntese: ao cadastro, como se disse, importa assinalar toda a rea-
lidade territorial, cartográfica e geográfica (englobando rios, caminhos,
vias férreas, etc.) dividida em “parcelas cadastrais” e não a pormenorizada
situação jurídica de cada prédio, individualmente considerado (tal como é
entendido na lei civil), sendo-lhe irrelevantes os correlativos efeitos no
comércio jurídico, ao passo que para o registo estes é que são essenciais.

deste modo, verifica-se que também a mais recente legislação respei-
tante à informação cadastral continua a considerar (e bem) que o cadastro

(22) cf. nunes, caTarino, Código do Registo Predial, Anotado, coimbra: atlântida editora,
1968, pp. 11/12. note-se que o autor quando disse “não se descrevem águas, árvores ou arbustos“, não
pretendeu significar que: a) a servidão de águas ou o direito às águas não pudessem ser inscritos
(e são-no, em inscrições); b) que águas, árvores, poços, etc., não pudessem ser mencionados na com-
posição dos prédios, como podem. Mas só estes é que são descritos.

(23) no art. 5.º da citada Lei n.º 78/2017, de 17/8, é dito que a representação gráfica georrefe-
renciada (rGG) se efetua “através de delimitação do prédio, mediante representação cartográfica das
estremas do prédio” e o art. 7.º do d.r. n.º 9-a/2017, de 3/11, contempla os “acertos de estremas e
confrontações”.
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e o registo têm perspetivas e competências diferenciadas, aquele a rigo-
rosa e completa definição da realidade factual imobiliária — integrada em
“parcelas”, sejam ou não “prédios” — e este a de definir e tornar cognos-
cível por todos a situação jurídica de cada prédio, com vista à segurança
do comércio jurídico imobiliário.

consequentemente, se quisermos numa palavra sintetizar o intuito do
legislador, podemos indicar que, no tocante aos imóveis, o cadastro tem a
finalidade de determinar a situação de facto(24) de toda a realidade imobi-
liária e o registo a situação de direito de cada prédio determinado e que
esteja no comércio jurídico(25). deste modo devemos concluir que as duas
relevantes instituições não têm os mesmos objetivos, nem são convergen-
tes ou “duplicadas”, mas antes prestam serviços complementares, ambos
necessários.

nestes termos, se um proprietário, ou qualquer eventual interessado,
quiser saber qual a delimitação, rigorosa situação, a configuração, a área
exata, ou outro elemento de facto relativo ao prédio, deve socorrer-se do
cadastro, mas se pretender informar-se sobre os direitos que incidem
sobre esse prédio, se tem alguma hipoteca, ou penhora, ou outro encargo a
onerá-lo, o cadastro não lhe pode dar essa indicação. Terá de socorrer-se
do registo Predial, que conhece a situação jurídica do prédio e pode pres-
tar a informação online. Também pode certificar, através da denominada
“certidão permanente”, os direitos, ónus e encargos que incidem sobre o
prédio(26).

(24) não altera esta ilação o facto de o cadastro se referir a titulares cadastrais [art. 6.º, u), do
dL n.º 224/2007] como “a pessoa ou pessoas, singulares ou coletivas, públicas ou privadas, proprietá-
rias do prédio, no todo, em parte, ou em regime de propriedade horizontal, os detentores de posse cor-
respondente ao exercício do direito de propriedade, bem como, no caso dos baldios, os compartes”.
significa isto que, para o registo Predial, é impossível englobar esta mescla de direitos completamente
distintos num conceito unitário, uma vez que são todos eles notoriamente dissemelhantes, não se
podendo equiparar ao direito de propriedade ou a outro direito real, uma vez que têm regimes e regis-
tos diversificados. ou seja: não são necessariamente os proprietários, mas apenas pessoas que se con-
siderou que podiam servir como interlocutores de facto, o que confirma que ao cadastro importa a
situação de facto.

(25) no registo Predial os bens do domínio público estão fora da sua alçada. Mas, quanto aos
do domínio privado a situação de direito está permanentemente atualizada (mormente face ao vigente
princípio da obrigatoriedade de registar) e daí que qualquer hipotético adquirente só possa saber com
verdade e exatidão (cit., art. 7.º) de quem é o prédio e se ele está ou não hipotecado, penhorado ou tem
outros encargos através do registo Predial (incluindo o registo online: <https://www.predialonline.pt/
Predialonline/>).

(26) no sítio <https://www.predialonline.pt/Predialonline/> são prestadas essas informações.
Quanto à certidão permanente é no sítio: <https://www.registopredial.com/?gclid=cjwKcajwydP5
BrBreiwa-qrcGk0Bw02FTivse-nQ228xxhgvzkp3foccyw7oc_Mzz8_1hT4p59-rnroc5-yQ
avd_Bwe>.
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3 — a descrição detalhada de todos os prédios é essencial para o
cadastro, mas para registo ela é tão-só referencial e individualizada.
o preconizado número do prédio — quando existir — é suficiente, já que
o registo Predial atribui à descrição dos prédios um valor apenas indica-
tivo da sua existência e identidade, para que sobre ela sejam lavradas as
inscrições, e a cujas menções (como também jurisprudência tem enten-
dido)(27), não se aplicam as presunções de verdade e de exatidão. além
disso, as alíneas do art. 82.º/1 não fazem alusão alguma à demarcação, à
configuração (ao “polígono”), aos marcos, à planta, ou a outras informa-
ções referentes à topografia dos prédios e, ao que julgamos saber, tais indi-
cações jamais constaram de qualquer descrição. no entanto, para o cadas-
tro a demarcação dos imóveis, a sua planta e localização topográfica
constituem objetivos fundamentais. 

um outro ponto relevante, é este: o registo não está estruturado para
informar ou tratar das parcelas territoriais — que basicamente importam
ao cadastro —, mas sim, de cada prédio, único, determinado e concreta-
mente descrito(28), sobre o qual incidem os direitos, designadamente os
direitos reais, já que, como se disse — e, entre outros, orLando de carva-
Lho acentuou —, não é possível, atento o princípio da especialidade, que
existam “direitos reais sobre coisas genéricas”(29). este princípio também
nos diz que o direito real que incide sobre um prédio é distinto do que
tem por objeto um outro.

deste modo, é sobre cada prédio “individualizado” e definido na des-
crição, que se publicitam os direitos e que se organizam os sistemas, como
o nosso, do denominado fólio real, os quais permitem assinalar que cada
um deles tenha o seu próprio “historial” jurídico e fáctico separado de

(27) numa das conclusões do acórdão de 19/09/2017 do sTJ (aLexandre reis), Proc. 120/14,
consultável em <www.dgsi.pt>, refere-se o seguinte: “Por outro lado, se a presunção gerada pela ins-
crição da aquisição do direito no registo predial, ao abrigo do art. 7.º do código do registo Predial,
abrange apenas os factos jurídicos inscritos e não também a totalidade dos elementos de identificação
física, económica e fiscal dos prédios, os elementos que fazem parte do núcleo essencial da descrição,
no sentido de, sem eles, não se saber sobre que coisa incide o facto inscrito — que não limites, áreas
precisas, valores, identificação fiscal e âmbito —, tal presunção não pode deixar de se estender à (cru-
cial) existência do próprio prédio objecto do direito, ainda que não à respectiva área, ou, pelo menos,
à exactidão desta, sob pena de se presumir o direito sobre coisa nenhuma”.

(28) Vide: rodriGuez aLMeida, María Goñi, El principio de especialidad registral. cuadernos de
derecho registral. “Fundacion Beneficentia et Peretia Juris”, Madrid, 2005, pp. 70-71 e Pau Pedrón,
anTónio, Elementos de Derecho Hipotecario, Madrid: universidad Pontificia comillas, 2003, p. 52.

(29) cf. carvaLho, orLando de, Direito das Coisas, edição coordenada por Francisco LiBeraL Fer-
nandes, Maria raQueL GuiMarães e Maria reGina redinha, coimbra: coimbra editora, 2012, p. 163. como
se disse, o autor faz a sobredita afirmação a propósito do “princípio da especialidade ou da individua-
lização, princípio consagrado na nossa lei também no art. 408.º/ 2, do código civil” (idem, p. 163).
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qualquer outro(30). é que, como também justamente se fez notar, “não se
pode manter um direito real se o seu objeto mudar: “não é juridicamente
possível transferir o mesmo direito real de uma coisa para outra”(31).
e, assim, verifica-se que existe uma indissociabilidade entre o direito real
e a “coisa” (in casu, o prédio) que dele é objeto(32). é a característica pró-
pria destes direitos que se designa habitualmente por inerência, a qual,
como expressivamente nota carvaLho Fernandes, traduz “uma ideia de
íntima ligação do direito à coisa”(33).

significativo é ainda um outro ponto: como bem acentuou raFaeL

arnaiz, “a diferença fundamental entre o conceito registral e civil de pré-
dio e o de parcela cadastral consiste na finalidade do grupo normativo des-
tinado à sua regulamentação”. e esclarece que “o registo da Propriedade
forma-se sempre prédio por prédio na medida em que o titular do domínio
sobre cada um dos fundos ou prédios pretende que a sua titularidade
resulte protegida pelo conjunto de presunções registrais”. (…) “Pelo con-
trário na formação da parcela cadastral nunca se segue o procedimento
individualizado (…)”. consequentemente, nesse sentido, “cada zona é
objeto de um conjunto de trabalhos cadastrais que ilustram o mapa com-
pleto de um termo municipal ou de algum dos seus setores”(34) e que
abrange vários prédios e outras realidades.

Poderíamos acrescentar que, dadas estas profundas diferenças, não se
afigura possível apenas pelo registo — tal como este está hoje estrutu-
rado, incluindo em Portugal(35) — planear o ordenamento do território,

(30) cf. Garcia Garcia, José ManueL, Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario, Tomo i,
Madrid: editorial civitas, s.a., 1988, p. 552.

(31) a citação é de JusTo, a. sanTos, cit., Direitos Reais, p. 22. o autor indica ainda que a pas-
sagem é transcrita de Menezes cordeiro (vide: cordeiro, anTónio Menezes, Direitos Reais, Lisboa,
Lex,1993, p. 329). num artigo inserido em publicação que trata do tema do urbanismo também procu-
ramos demonstrar que os direitos que incidem sobre um prédio não são “os mesmos” que passem a
incidir sobre outro. (cf. Guerreiro, J. a. MouTeira, “urbanismo e registo: o caso específico dos lotea-
mentos urbanos”, in Direito do Urbanismo e do Ordenamento do Território — Estudos, ii, obra cole-
tiva, coimbra: almedina, 2012, pp. 298-306.

(32) rui PinTo duarTe quando faz alusão ao princípio da especialidade ou individualização
(que é, como nota, a terminologia de orLando de carvaLho) e à impossibilidade de haver um direito real
sobre coisas genéricas — o que alguma doutrina chama «inerência» ou «inseparabilidade» — explica
o seguinte: “realça-se, assim, uma pretendida indissolubilidade entre os direitos reais e as coisas sobre
as quais eles incidem”. (cf. duarTe, rui PinTo, citado Curso de Direitos Reais, pp. 40-41).

(33) cf. Fernandes, Luís a. carvaLho, cit., Lições de Direitos Reais, p. 63.
(34) cf. arnaiz eGuren, raFaeL, Terreno y Edificación, Propiedad Horizontal y Prehorizontali-

dad. editorial aranzadi, 2010, pp. 82-83, mas itálico nosso.
(35) dizemos em Portugal, visto que noutros países — como é tipicamente o caso da alema-

nha, que consabidamente tem um sistema muito diferente, o registo é o cadastro. aliás, a palavra
Kataster também se traduz por “registo Predial”e o Kataster não é dirigido por engenheiros, geóme-
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organizar a política dos solos, ou identificar quais são os prédios existentes
em determinada zona(36). recorde-se que um prédio com um número
poderá estar, como soi dizer-se, “a milhas” de distância do que nessa fre-
guesia veio a ter o número seguinte — dadas as regras da abertura das des-
crições(37) — e ainda que (ao menos face às atuais normas) não é viável
saber quais são as descrições que lhe são territorialmente próximas ou até
confinantes. contudo, para quotidianamente se poderem celebrar os mais
vulgares — mas socialmente fundamentais — atos e negócios jurídicos,
também não é possível, pelo cadastro, inscrever direitos, ónus e encargos
sobre um prédio, nem tão-pouco conseguir a oponibilidade dos direitos
face a terceiros, a fim de obter uma mínima segurança jurídica.

III. Os objetivos do Ordenamento do Território e a realidade

1 — como bem diz GLoria Teixeira no início deste artigo, “na socie-
dade moderna o ordenamento do território é uma atividade essencial”.
Tanto essencial — acrescentaria — como também de uma enorme comple-
xidade e vastidão, que se traduz em “infindáveis” referências bibliográfi-
cas e sítios informativos, incluindo os da própria dGT(38).

seria, pois, insensato se intentasse em simples artigo tratar de algum
dos grandes temas do ordenamento do território. Mas já não o será se ape-
nas pretender considerar a pertinência de determinados pontos tratados na
primeira parte.

sobre tais temas em primeiro lugar, é notório reconhecer que a área
do espaço rural é claramente dominante não apenas em Portugal, como na

tras, cartógrafos ou especialistas análogos, mas sim por “juízes” (e demais juristas), ou seja, na respe-
tiva circunscrição, pelo Grundbuchrichter expressão que se pode traduzir por “Juiz do registo Pre-
dial” (que entre nós é o conservador).

(36) é por isso que quando, por ex., ocorrem incêndios em determinada extensão do território é
usual mencionar que tem de se recorrer ao cadastro para se identificarem os diversos prédios aí existentes.

(37) as descrições não são abertas “a pedido” dos proprietários ou por “conveniência” face à
localização dos prédios, mas unicamente porque tal se tornou necessário para poder ser lavrada (relati-
vamente a prédios omissos), determinada inscrição ou averbamento e até para anotar uma recusa:
art. 80.º do código. acontece, por isso, que se A comprou um campo no lugar de cima, a que foi atri-
buída a descrição n.º 100 e a apresentação seguinte se refere a uma penhora da casa de B no lugar de
Baixo, a respetiva descrição será a que imediatamente se segue — n.º 101 — que fica no lado oposto
da freguesia, a vários quilómetros de distância da descrição n.º 100.

(38) Vide <http://www.dgterritorio.pt/ordenamento_e_cidades/ordenamento_do_territorio/>.
e sobre o “Programa nacional da Política de ordenamento do Território (PnPoT), cf. <https:/
/pnpot.dgterritorio.gov.pt/>.
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generalidade dos países, mas não assim no tocante à população, que é
pouca e que, apesar de o ser, ainda propende a ir diminuindo.

é claro que este desequilíbrio é nocivo sobre vários pontos de vista,
mormente por até agora não ter, nem ter criado, oportunidades de trabalho
e de realização pessoal. Mas, por outro lado, penso que isso não é a causa
da falta atual de ordenamento do território, mas sim uma consequência de
o País, e já de há já bastantes anos, dele ter sido privado.

2 — afigura-se-me, todavia, que “as culpas” não cabem apenas ao
tópico de um tardio ordenamento territorial, mas ainda — ou quiçá princi-
palmente — à organização da sociedade atual que decorreu da “revolução
industrial” e que, desde então se tem vindo a agravar mesmo depois do final
da 2.ª Guerra Mundial e da denominada “segunda revolução industrial”.

a necessidade de mão-de-obra na indústria, as maiores e melhores
oportunidades que as cidades — e as grandes cidades — passaram a ofere-
cer, e tudo aliado às dificuldades da vida rural, foram desertificando as
aldeias, como é de todos bem conhecido.

e há outro fenómeno que o académico e historiador yuvaL noah

harari, na sua obra Sapiens, aponta: a atual economia consumista e capi-
talista que procura e se desenvolve nos centros urbanos. no capítulo “a
idade das compras” escreve: “a moderna economia capitalista tem de
aumentar constantemente a sua produção caso queira sobreviver (…). no
entanto, não basta produzir. alguém tem de comparar os produtos (…) e
para termos a certeza de que as pessoas compram sempre todas as coisas
novas que a indústria produz, surgiu um novo tipo de ética: o consu-
mismo”(39).

estas considerações que o autor eruditamente desenvolve traduzem
uma insofismável realidade, as pessoas buscam avidamente os centros
urbanos e as áreas comerciais e passam mesmo as horas de lazer a ver
montras ou a comprar. o campo apenas as seduz em esporádicas visitas
(quiçá de saudoso nostalgismo) e por breves instantes.

3 — é claro que não podemos ter a insensata pretensão de alterar os
desejos e os costumes dos povos. Mas talvez possamos apresentar algumas
sugestões acrescendo às que — a meu ver, oportuna e adequadamente —
já na primeira parte foram apresentadas.

(39) cf. harari, yuvaL noah, Sapiens, História Breve da Humanidade, 12.ª ed., amadora:
elsinore, 2018, p. 406.
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e a primeira é esta: que se criem incentivos para a execução, no inte-
rior do País, do teletrabalho que as atuais circunstâncias da Pandemia con-
tribuíram para desenvolver.

Tais incentivos podem — e devem — ser, cumulativamente, de vária
ordem: um pagamento do trabalho melhorado, estímulos e/ou subsídios à
habitação, diminuição da “carga fiscal”, segurança laboral e encoraja-
mento à constituição estável de família, enfim, todas as medidas que pos-
sam contribuir para a fixação de uma maior população.

além de tudo isto, também nos parece essencial que terminem de vez
as “extinções”, tanto de postos de atendimento locais (caso dos cTT),
como de repartições públicas, e bem assim de outros serviços.

apesar do desenvolvimento das cidades e da atual concentração das
pessoas nos centros urbanos, torna-se urgente que, com os meios disponí-
veis e imaginativas oportunidades, se incentive o movimento inverso de
retorno das populações ao interior rural.

TERCEIRA PARTE 

Conclusões

1 — este artigo endereça o tema do emparcelamento rural e apre-
senta propostas concretas de melhoria. há outras áreas onde se pode inter-
vir, por exemplo, no tema do direito sucessório que é muito mais com-
plexo e difícil, exigindo bastante maior investigação e discussão pública.

2 — Para já, a primeira parte deste artigo apresenta quatro propostas
simples e cuja execução não implica grande dificuldade ou custo. a única
dificuldade que verdadeiramente enfrentamos é quebrar a inércia e dar a
devida importância a este tema do ordenamento do espaço rural.

3 — é que um tema tão abrangente como o ordenamento rural, ou um
problema particular dessa esfera como o dos incêndios florestais, precisa
de uma abordagem sistémica em múltiplas dimensões, conforme demons-
tra MouTeira Guerreiro na segunda parte deste artigo. cada medida, em
cada dimensão, não vai resolver o problema. Mas vai ser o somatório de
todas essas pequenas medidas que irá trazer algum progresso. é esse o
nosso objetivo.
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4 — a matéria da identificação dos imóveis tem sido sempre baseada
em conceitos e elementos ajustados aos objetivos da instituição que a efetua.
as principais bases informativas que existem em Portugal, especialmente no
tocante aos prédios rústicos, são as que provêm do cadastro, do registo Pre-
dial e das Matrizes, mas qualquer delas contém dados diferenciados.

5 — Para o cadastro é determinante a localização geográfica e topo-
gráfica do imóvel, com o rigoroso “posicionamento dos vértices das suas
estremas no sistema de coordenadas”, dados estes que não constam do
registo Predial, nem das Matrizes. Para a organização destas, bem como para
a das descrições registrais não são indicadas as coordenadas, nem vértices das
suas estremas, mas sim as confrontações, elemento este que não é fiável nem
ajustado ao nosso tempo. contudo, a que é feita pelo cadastro, para além de
extremamente morosa, também não é permanente porque, a generalidade dos
prédios rústicos se vai modificando sobretudo em consequência de operações
jurídicas, como as anexações e desanexações de parcelas de prédios.

6 — afigura-se que o mais moderno e preciso meio para identificar e
definir a localização dos imóveis é a georreferenciação. o decreto regu-
lamentar 9-a/2017, de 11/03 que, principalmente, regulamentou o “sis-
tema de informação cadastral simplificada” — anteriormente criado pela
Lei n.º 78/2017 de 17/08 — indica que georreferenciação é a identificação
de um terreno através de coordenadas geográficas, definindo a sua locali-
zação exata e os seus limites, num mapa, com a ajuda de um satélite,
usando o sistema GPs.

7 — em 2007 foi publicado o decreto-Lei n.º 224/2007, de 31/05,
que instituiu o “sistema nacional de exploração e Gestão de informação
cadastral (sinerGic)”, concretizando a anterior resolução do conselho
de Ministros n.º 45/2006, de 4/05. Tratava-se de medida experimental des-
tinada a viabilizar “um sistema de informação predial único que condense,
de forma sistemática, a realidade factual da propriedade imobiliária com o
registo predial, as inscrições matriciais e as informações cadastrais”.

8 — Foi ainda criado o número de identificação predial (niP), com
“o código numérico atribuído a cada um dos prédios cadastrados”. Tratou-
-se de mais um diploma que surgiu com boas intenções, mesmo porque
evitava confusões desnecessárias, mas cuja concretização se continua a
aguardar, assim como de outras medidas anunciadas. consideramos, pois,
que não se torna necessário legislar mais. necessário é, sim, que a legisla-
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ção existente seja posta em prática. esperemos que a recente estrutura de
missão (criada pela resolução do conselho de Ministros n.º 45/2020
de 16/06) o consiga.

9 — o cadastro e o registo Predial são instituições muito diferentes,
com meios, funções e objetivos inteiramente diferenciados, visto que o
cadastro procura ser o acervo de todas as realidades territoriais existentes
no País, tendo em vista e o conhecimento fáctico das mesmas e do seu
enquadramento geo-cartográfico, ao passo que o registo se propõe consti-
tuir uma “base de dados” respeitante à situação jurídica dos prédios — de
cada prédio individualmente considerado e que estiver no comércio jurídico
—,essencialmente para obter a oponibilidade erga omnes dos direitos, ónus
e encargos sobre ele inscritos, com vista à segurança do tráfico imobiliário.
numa sumaríssima síntese dir-se-á que o cadastro tem a finalidade de deter-
minar a situação de facto de toda a realidade imobiliária do País e o registo
a situação de direito de cada prédio que estiver no comércio jurídico.

10 — o ordenamento do território é uma atividade essencial, mas de
uma enorme complexidade e vastidão. no tocante ao espaço rural é notó-
rio reconhecer que a sua área é claramente dominante não apenas em Por-
tugal, como na generalidade dos países, mas não assim no tocante à popu-
lação, que é pouca e que tende a ir diminuindo.

11 — a sociedade atual é herdeira da “revolução industrial” cuja
necessidade de mão-de-obra na indústria motivou que passassem a existir
maiores e melhores oportunidades laborais nas cidades, o que, aliado às
dificuldades da vida rural, foi desertificando as aldeias e o mundo rural.
acresce que a moderna economia capitalista potenciou o consumismo e a
procura dos bens no comércio citadino.

12 — a despeito da atual concentração das pessoas nos centros urba-
nos, torna-se urgente que, com os meios disponíveis e imaginativas opor-
tunidades, se incentive o movimento inverso de retorno das populações ao
interior rural, desenvolvendo-se aí o teletrabalho com pagamento melho-
rado, e demais estímulos, tais como subsídios à habitação, diminuição da
“carga fiscal”, segurança laboral e encorajamento à constituição estável de
família, enfim, todas as medidas que possam contribuir para a fixação de
uma maior população.
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suBconTraTação e reGiMe Jurídico
da aTividade de consTrução(*)

Pelo dr. João Filipe Graça(**)

SUMáRIO:

1. introdução. 2. o recurso à subcontratação em contratos de empreitada
de obras públicas segundo a jurisprudência do Tribunal de contas no acór-
dão n.º 29/2020, de 31.06.2020. 3. da subcontratação na Lei n.º 41/2015,
de 3 de junho. 4. da teleologia do recurso à subcontratação no domínio da
contratação pública. 5. da necessidade de uma leitura conforme com as
diretivas da contratação pública e dos princípios consagrados no TFue.
6. contrato de subempreitada: noção, forma e conteúdo. 7. da natureza
jurídica do contrato de subempreitada quando celebrado no âmbito de um
contrato de empreitada de obras pública. 8. da aposição nos contratos de
subempreitadas de disposições contratuais previstas nos contratos de
empreitada de obras públicas. 9. da publicização do contrato de subem-
preitada? 10. da jurisdição competente para a apreciação de litígios emer-
gentes de um contrato de subempreitada. 11. referências bibliográficas.
12. Jurisprudência.

1. Introdução

a subcontratação não é um instituto jurídico desconhecido no orde-
namento jurídico em geral e muito menos na contratação pública em parti-
cular. e para o efeito bastará constatar a importância que o TriBunaL de Jus-
Tiça da união euroPeia (“TJue”) tem atribuído na sedimentação do referido
instituto e da sua relevância para a construção e efetivação de um mercado

(*) dedicado à memória do meu Pai.
(**) advogado.



europeu de contratação pública, designadamente quando refere a possibili-
dade de os operadores económicos unirem-se com o fito de poderem par-
ticipar em procedimentos pré-contratuais que, ab initio, seriam impossí-
veis de aceder: fala-se, por isso, de uma relativa (e necessária) indiferença
da natureza jurídica do vínculo (subcontratação ou outra) que une os ope-
radores económicos(1).

recorde-se que a “pedra angular da contratação pública”, ancorada
num princípio de geometria variável, que mais não é do que o princípio da
concorrência, determina, em regra, a necessidade de existir o maior espec-
tro possível de operadores económicos a participar num procedimento pré-
-contratual(2). e razões ponderosas assim o determinam, na medida em
que, em regra, quanto maior for o número de candidaturas, propostas ou
soluções apresentadas a uma entidade adjudicante, maior será a probabi-
lidade de o interesse público subjacente à decisão de contratar seja eficien-
temente alcançado e satisfeito, tanto mais que não seja, como bem refere
sue arrowsMiTh(3), pela obtenção do best value for money — falamos,
aqui, de uma lógica de interesse direto, associada aos contratos de procura
pública com interesse concorrencial(4).

Mas um aumento da participação dos operadores económicos num
determinado procedimento pré-contratual também pode ser visto como
uma prossecução de uma lógica de interesses indiretos, ou difusos (agora
com o fito de alcançar as denominadas políticas horizontais da contrata-
ção pública)(5), designadamente através de uma utilização estratégica: eis
o que acontece com a promoção da participação das PMe´s no mercado da
contratação pública, designadamente por via das subempreitadas(6) e da

(1) realidade expressamente reconhecida no acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia

(swM cosTruzioni 2 sPa), de 10.10.2013, Proc. n.º c-94/12 e reafirmado no acórdão do TriBunaL de JusTiça

da união euroPeia (PiPPo Pizzo), de 02.06.2016, Proc. n.º c-27/15, ambos disponíveis em <www.curia.eu>.
(2) Para uma análise aos fundamentos que legitimam o afastamento da concorrência em pro-

cedimentos pré-contratuais, v., MiGueL assis raiMundo, A Formação dos Contratos Públicos. Uma con-
corrência ajustada ao interesse público, aadFL editora, 2013, cit., p. 913, ss.

(3) cf., sue arrowsMiTh, “understanding the purpose of the eu´s procurement directives: the
limited role of the eu regime and some proposals for reform”, The Cost of Different Goals of Public
Procurement, swedish competition authority, 2012, cit., p. 44, ss.

(4) seguimos de perto a posição de Pedro cosTa GonçaLves, Direito da Contratação Pública,
4.ª ed., almedina, 2020, cit., p. 208, ss.

(5) sobre as políticas horizontais na contratação pública, v., MiGueL assis raiMundo, A forma-
ção dos contratos públicos: Uma concorrência ajustada ao interesse público, aaFdL editora, 2013,
cit., p. 394 e nuno cunha rodriGues, A contratação Pública como Instrumento de Política Económica,
almedina, 2015, cit., p. 260, ss.

(6) veja-se o considerando n.º 78 da diretiva 2014/24/ue do Parlamento e do conselho,
de 26 de fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos. Por outro lado, trata-se de uma realidade
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consequente dinamização da economia associada à contratação pública,
mas também por via de contratos reservados, agora nos termos as subalí-
neas i) e ii) da alínea b), do n.º 1, do art. 54-a do ccP(7), norma que está
especialmente vocacionada para a dinamização das micro, pequenas e
médias empresas portuguesas, na medida em que os valores contratuais
que legitimam a mobilização desta solução se situam abaixo dos limiares
europeus de contratação pública, não obstante possam surgir problemas de
compatibilidade da referida disposição com o direito europeu, designada-
mente quando o valor contratual se situe próximo dos limiares europeus e
da consequente existência de um “interesse transfronteiriço certo”, nos
termos em que é propugnado pela jurisprudência nacional e em particular
pela jurisprudência do TJue(8).

do exposto é possível desde já avançar com a relevância que a sub-
contratação assume no domínio da contratação pública. em termos con-
cretos, a subcontratação pode assumir verdadeiros contornos de “propul-
sores económicos”, designadamente se pensarmos na possibilidade de um
operador económico que, ab initio, estaria impossibilitado de participar
num procedimento pré-contratual (v.g., falta de habilitações necessárias
para o exercício de uma profissão regulada que, num contexto de um pro-
cedimento pré-contratual, surge como condição necessária para a execu-

expressamente referida na jurisprudência no acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia

(BorTa), de 05.04.2017, Proc. n.º c-298/15, disponível em <www.curia.eu>. salientando esta reali-
dade da subcontratação e promoção das PMe´s, v., Pedro Fernández sanchéz, “dinamização do Tecido
empresarial em Procedimentos de contratação Pública e o seu impacto restritivo sobre o Princípio da
concorrência”, Concorrência e Sustentabilidade: Dois Desafios para a Contratação Pública, org.
Miguel assis raimundo, aaFdL editora, 2021, cit., p. 31, ss. salientando a realidade da subcontrata-
ção das PMe´s no ordenamento dos estados unidos da américa, v., Licínio LoPes MarTins, Empreitadas
de Obras Públicas, almedina, 2015, cit., pp. 166-170.

(7) referindo esta nova possibilidade, v., Pedro Fernández sanchéz, A Revisão de 2021 do
Código dos Contratos Públicos, aaFdL editora, 2021, cit., p. 35, ss.

(8) referimo-nos, designadamente, ao acórdão do suPreMo TriBunaL adMinisTraTivo, de
20.10.2016, Proc. n.º 01472/14, quando refere expressamente que “A circunstância das diretivas não
serem aplicáveis aos procedimentos ou contratos não obstará à subordinação destes às referidas normas
e princípios dos Tratados e aos princípios fundamentais de contratação pública exigindo-se, porém,
para uma tal subordinação que tais procedimentos ou contratos revistam dum interesse transfronteiriço
certo”, mas também ao acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia (enterprise Focused solutions),
de 16.04.2015, Proc. n.º c-278/14, quando é expressamente referido que “Quanto aos critérios objetivos
suscetíveis de indicar a existência de um interesse transfronteiriço certo, o Tribunal de Justiça já decla-
rou que esses critérios podem ser, nomeadamente, a importância económica do contrato em causa, con-
jugada com o local de execução dos trabalhos ou ainda as características técnicas do contrato. O órgão
jurisdicional de reenvio pode, na sua apreciação global da existência de um interesse transfronteiriço
certo, ter também em conta a existência de denúncias apresentadas por operadores situados noutros
Estados-Membros, na condição de que seja verificado que estas são reais e não fictícias”.

suBconTraTação da aTividade de consTrução 641



ção de todas as prestações contratuais subjacentes ao contrato que uma
entidade adjudicante pretende celebrar — alvará), e que, com o recurso à
subcontratação, passa a ter a possibilidade de participar num procedi-
mento pré-contratual.

a este facto não pode ser alheio a caracterização do tecido económico
português. neste sentido, e reportando-nos aos dados de 2019 (último ano
disponível), é possível constatar que, de um total de 1.335.006 empresas
existentes em território português, 1.333.649 empresas são consideradas
como micro, pequenas e médias empresas(9). a relevância da subcontrata-
ção não pode, assim, ser menosprezada, muito menos obstaculizada com o
recurso a interpretações jurisprudências restritivas, porventura sem o
mínimo respaldo no ordenamento jurídico (referimo-nos ao acórdão do
Tribunal de contas n.º 26/2020, de 30.06.2020, Proc. n.º 2070/2019), que
constituem uma verdadeira incompreensão da teleologia subjacente à con-
tratação pública, designadamente por força das diretivas de 2014, bem
como da jurisprudência do TJue, e que elimina a possibilidade que um
operador económico tem de participar num procedimento pré-contratual.

como se tentará demonstrar com o presente trabalho, o “efeito mágico”
da subcontratação vai surgir também como um instrumento que, quando
mobilizado no âmbito da contratação pública, designadamente a pretexto
da celebração de um contrato (administrativo) de empreitada de obras
públicas, vai materializar-se, em regra, na celebração de um contrato de
direito privado (ainda que publicizado), que irá ser submetido, em regra, à
jurisdição comum, no que diz respeito à resolução de litígios. neste con-
texto, não se pode descurar as “mutações” do contrato de subempreitada
ao longo da sua “cadeia intencional de celebração”: (i) passa por estar
relacionado à celebração de um contrato público (neutro quanto aos fins)
para (ii) posteriormente estar relacionado à execução de um contrato
administrativo (v.g., contrato de empreitada de obras públicas), embora
(iii) o contrato de subempreitada acabe por ser juridicamente qualificado
como contrato de direito privado.

(9) cf., <https://www.pordata.pt/Portugal/empresas+total+e+por+dimens%c3%a3o-2857-
246181> (data da última consulta a 20.11.2021). esta contabilização tem por base o conceito de micro,
pequenas e médias empresas plasmado na recomendação da comissão de 6 de maio de 2003, relativa
à definição de micro, pequenas e médias empresas.
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2. O recurso à subcontratação em contratos de empreitada
de obras públicas segundo a jurisprudência do Acórdão
n.º 29/2020, de 31.06.2020, do Tribunal de Contas

através do acórdão do Tribunal de contas n.º 26/2020, de 31.06.2020,
foi sustentado que apenas é admissível a subcontratação, no âmbito dos
contratos de empreitada de obras públicas, com base no pressuposto de
que a parte central da empreitada seja assegurada pelo empreiteiro princi-
pal, que é o responsável perante a entidade adjudicante pela boa execução
da totalidade da obra. Já os trabalhos de especialidades, podem ser execu-
tados por outras empresas de construção, que assumem a posição de
subempreiteiros no contrato, respondendo diretamente perante o emprei-
teiro principal e atuando na dependência deste, sendo que o empreiteiro,
não obstante, terá que ser sempre responsável pela execução, por meios
próprios, de pelo menos 25% dos trabalhos da empreitada.

segundo a jurisprudência do Tribunal de contas, a mobilização da
subcontratação, no âmbito dos contratos de empreitada de obras públicas,
sofre dois limites. o primeiro limite, denominado “qualitativo”, traduz-se
na proibição da subcontratação do núcleo central da empreitada, traduzido
no conceito de “trabalhos mais expressivos” da mesma, quando o adjudi-
catário não está habilitado para a execução dos referidos trabalhos.
o raciocínio subjacente ao denominado limite “qualitativo” tem por base
o conceito de “trabalhos mais expressivos ou determinantes”. e para com-
preender o alcance de tal conceito, entendeu o Tribunal de contas, no
mencionado acórdão n.º 26/2020, de 31.06.2020, socorrer-se do entendi-
mento sufragado pelo instituto dos Mercados Públicos, do imobiliário e da
construção, i.P., (“iMPic”), segundo o qual“[e]ntende-se como trabalhos
mais expressivos, os trabalhos que caracterizam a empreitada e determi-
nam a sua natureza, correspondendo em geral ao valor mais elevado, no
âmbito da mesma. Dá-se como exemplo uma empreitada de montagem de
elevadores, em que concorrem os seguintes trabalhos: os trabalhos de
construção civil inerentes à construção da caixa de elevador, a própria
instalação do equipamento (elevador) e os trabalhos de telecomunica-
ções. Aqui, os trabalhos mais expressivos são a montagem do próprio ele-
vador, que além de determinarem a natureza deste conjunto de trabalhos,
enquadrando-se na 11.ª subcategoria da 4.ª categoria — ‘Instalações de
elevação’, assumem igualmente o valor mais elevado”(10).

(10) cf., <https://www.impic.pt/impic/faqswww/popup_construcao_vii.php>.
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não podemos deixar de considerar criativa a necessidade que o Tri-
bunal de contas teve de socorrer-se da densificação de um conceito legal,
que decorre do art. 8.º da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, e sem qualquer
necessidade interpretativa, por via de uma interpretação avançada por uma
entidade administrativa, in casu, o iMPic, entidade, porém, que, e como já
notou a doutrina, não tem sequer competências regulamentares ou orienta-
doras no domínio da contratação pública(11). o raciocínio desenvolvido
pelo Tribunal de contas esquece, contudo, o disposto no n.º 5 do art. 112.º
da constituição da república Portuguesa (“crP”) e da consequente
impossibilidade de o iMPic, ou qualquer outra entidade administrativa, e
até mesmo o Tribunal de contas, determinarem a extensão do âmbito de
aplicação do art. 8.º da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, por via de interpre-
tações autênticas(12). Tal facto, todavia, não coibiu a conclusão do Tribu-
nal de contas de que “a norma legal prevista na supracitada Portaria
n.º 372/2017, de 14 de dezembro, que permite o aproveitamento, por parte
do adjudicatário, das qualificações detidas por subempreiteiros, apenas
vale para os trabalhos de especialidades que complementam a emprei-
tada, mas não para os trabalhos determinantes ou mais expressivos da
mesma, dada a limitação importada pelo art. 8.º da Lei n.º 41/2015”(13),
limitação, dizemos nós, que verdadeiramente não decorre da Lei, nos ter-
mos em que é fixada por parte do Tribunal de contas.

(11) neste sentido, Pedro cosTa GonçaLves/Licínio LoPes MarTins/Bernardo azevedo, “a desig-
nada regulação da contratação pública e as “orientações técnicas (a propósito da orientação Técnica
do iMPic 01/ccP/2018, sobre a escolha das entidades a convidar nos procedimentos de ajuste direto
e de consulta prévia)”, Newsletter CEDIPRE, n.º 8, 2018.

(12) Tem entendido o Tribunal constitucional que a interpretação autêntica consiste, “A inter-
pretação autêntica — isto é, a fixação obrigatória (para todos os operadores jurídicos) do sentido de
uma norma, feita pelo “legislador” — integra o próprio exercício da função normativa, e, portanto,
tratando-se de leis em sentido formal, da função legislativa; assim, só tem legitimidade para tal inter-
pretação o órgão que detêm competência para, “ab initio”, produzi-la, o que significa que, em se tra-
tando de normas que versam sobre matéria da competência reservada da Assembleia da Republica, só
esta, ou o Governo por ela autorizado, podem interpreta-las autenticamente”. cf., acórdão do Tribu-
nal constitucional, de 25.02.1987, Proc. n.º 85/0026, disponível em <www.dgsi.pt>. sobre a questão,
GoMes canoTiLho/viTaL Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. ii, 4.ª ed.
revista, coimbra editora, 2010, cit., pp. 67 e 68.

(13) o entendimento do Tribunal de contas, relativamente ao conceito de “trabalhos determi-
nantes ou mais expressivos”, mais não corresponde, no nosso entender, do que à subsunção ao conceito
de “trabalhos/tarefas críticas”. a este respeito, importa ter em consideração o disposto no n.º 2 do
art. 63.º da diretiva 2014/24/ue: “No caso dos contratos de empreitada de obras, dos contratos de
serviços ou de operações de montagem ou instalação no quadro de um contrato de fornecimento, as
autoridades adjudicantes possam exigir que determinadas tarefas críticas sejam executadas pelo pró-
prio proponente ou, se a proposta for apresentada por um agrupamento de operadores económicos na
aceção do art. 19.º, n.º 2, por um participante no agrupamento”.
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Já no que diz respeito ao segundo limite, denominado “quantita-
tivo”, entende o Tribunal de contas que o referido limite visa garantir que
o empreiteiro responsável pela execução da obra assegure, por meios pró-
prios, a realização de, pelo menos, 25% dos trabalhos de empreitada, por
decorrência do n.º 2 do art. 383.º do ccP — interpretando a contrario
sensu, o empreiteiro poderá, assim, subcontratar até 75% dos trabalhos da
empreitada. nos termos do entendimento sufragado pelo Tribunal de con-
tas, a subcontratação apresenta, assim, um limite quantitativo no que diz
respeito à percentagem que o subcontratado pode executar em função do
montante total de um contrato de empreitada de obras públicas. Porém e
como teremos a possibilidade de constatar, o art. 71.º da diretiva 2014/
/24/ue, não prevê qualquer limitação quantitativa no que diz respeito ao
recurso da subcontratação, facto que permite colocar em crise a jurispru-
dência avançada pelo Tribunal de contas que, não só contraria o art. 71.º
da diretiva 2014/24/ue, como contraria a jurisprudência reiterada do
TJue sobre esta matéria (v.g., acórdão vitali spa)(14), sendo que a exis-
tência de supostos limites qualitativos também não são admissíveis pelo
TJue (v.g., acórdão Borta)(15). Por outro lado, não podemos deixar de
salientar as debilidades que o ordenamento jurídico português apresenta
em questão como a que estamos a tratar. e isto pelo simples facto de que,
no caso sub judice, o Tribunal de contas contraria a jurisprudência do
TJue, mas também, e porventura o mais gravoso, passa a deter a última
palavra sobre a interpretação a atribuir a uma disposição da diretiva 2014/
/24/eu, na medida em que, como se sabe, o TJue nega a possibilidade de
o Tribunal de contas português submeter questões prejudiciais, em sede
de visto prévio(16).

recorde-se que o Tribunal de contas, no acórdão n.º 26/2020, de
31.06.2020, nunca questiona a natureza jurídica do contrato, dando sempre

(14) V., acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia (vitali spa), de 26.09.2019, Proc.
n.º c-63/18, disponível em <www.curia.eu>. analisando o impacto do mencionado acórdão do TJue,
sara MaTos, “a desconfiança face à subcontratação em sede de contratos públicos e a sua conformi-
dade com o direito da união europeia: comentários ao caso vitali spa (acórdão do TJue, de 26 de
setembro de 2019), Revista de Contratos Públicos, n.º 22, almedina, 2020, cit., p. 123, ss.

(15) V., acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia (Borta), de 05.04.2017, Proc. n.º c-
-298/15, disponível em <www.curia.eu>.

(16) veja-se o despacho de 25.04.2018, do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia, no Proc. n.º c-
-102/17, que recusou o reenvio prejudicial do Tribunal de contas português, por entender que, na fun-
ção de concessão ou recusa do visto prévio, o Tribunal de contas não atua como órgão jurisdicional.
sobre este problema, PauLo Linhares dias, “ainda a propósito da natureza jurídica do visto prévio do
Tribunal de contas — a perspetiva (correta) da jurisprudência do TJue”, Estudo em Homenagem a
Rui Machete, almedina, 2019, cit., p. 925, ss.
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como assente que, no caso concreto, se estava na presença de um contrato
de empreitadas de obras públicas, na aceção do n.º 1 do art. 343.º do ccP.
Todavia, sempre será de equacionar a natureza jurídica dos contratos que
as partes visam celebrar, independentemente do nomen iuris atribuído. Tal
facto decorre da necessidade de analisar, dentro da economia do contrato,
a substância das prestações contratuais e não apenas a mera designação
formal do contrato. colocando de parte a conclusão a que chega o Tribu-
nal de contas, importa ter presente que o raciocínio desenvolvido por
aquela instância jurisdicional teve por base o art. 8.º da Lei n.º 41/2015,
de 3 de junho, artigo que tem o seu âmbito de aplicação bem definido:
procedimentos de formação de contratos de empreitadas de obras públi-
cas. ora, entendemos que seja legítimo o entendimento segundo o qual o
raciocínio desenvolvido pelo Tribunal de contas não possa ser transposto
para os procedimentos pré-contratuais que visem a celebração de contra-
tos mistos(17), ou seja, e como decorre do n.º 2 do art. 32.º do ccP, proce-
dimentos que visem a celebração de um contrato cujo objeto abrange
simultaneamente prestações típicas de mais do que um tipo de contrato
(v.g., contratos que prevejam prestações de serviços com prestações con-
tratuais de empreitada de obras públicas). nestes casos, entendemos que a
jurisprudência do Tribunal de contas, que consideramos altamente criticá-
vel, não deve ser estendida analogicamente aos contratos mistos, em que
as prestações contratuais subjacentes à execução de empreitadas de obras
públicas não correspondam às prestações mais expressivas do contrato,
dado o âmbito específico do art. 8.º da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, ou
seja, procedimentos de formação de contratos de empreitadas de obras
públicas.

colocada a questão nestes termos, entendemos que a jurisprudência
subjacente ao acórdão do Tribunal de contas n.º 26/2020, de 31.06.2020,
corresponde a uma contradição teleológica do instituto jurídico da subcon-
tratação na contratação pública, como tentaremos demonstrar. na verdade,
enfatizar o eterno pressuposto de aliar a subcontratação com a prática de
especulação ou corrupção(18), ideia que parece subjacente à jurisprudência

(17) sobre os contratos mistos, Pedro cosTa GonçaLves, Direito dos Contratos Públicos, 4.ª ed.,
almedina, 2020, cit., pp. 561 e 562 e Pedro Farnandez sánchez, Direito da Contratação Pública, vol. i,
aaFdL editora, 2020, cit., p. 505, ss.

(18) referindo este aspeto, José ManueL oLiveira anTunes/anaBeLa cosTa Pouseiro, Subemprei-
tadas de Obras Públicas e Subcontratação, Quid iuris, 2001, cit., p. 25 e sara MaTos, “a desconfiança
face à subcontratação em sede de contratos públicos e a sua conformidade com o direito da união
europeia: comentários ao caso vitali spa (acórdão do Tribunal de Justiça da união europeia, de 26 de
setembro de 2019), Revista de Contratos Públicos, n.º 22, cit., almedina, 2020, p. 124.
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do Tribunal de contas, é tentar equiparar, no ordenamento jurídico portu-
guês, a existência de ocorrências vivenciadas por outros estados-Membros
(v.g., itália), mas que tantas vezes são objeto de crítica na jurisprudência
do TJue (v.g., acórdão vitali spa).

3. Da subcontratação na Lei n.º 41/2015, de 3 de junho

no domínio da contratação pública, o regime da subcontratação tem
de ser harmonizado, designadamente, com o regime jurídico que decorre
da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho(19). e para o efeito bastará salientar que,
na al. r) do art. 3.º do mencionado diploma, a subcontratação é definida
como “a entrega, mediante contrato, de uma empresa de construção a
outra da execução dos trabalhos que lhe foram adjudicados pelo dono da
obra”, facto que não pode deixar de ser considerado para uma correta
interpretação da mobilização do instituto da subcontratação na contratação
pública.

uma das questões centrais, no âmbito da subcontratação, decorrente
da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, prende-se com a interpretação associada
ao art. 8.º, sob a epígrafe “Adequação das habilitações”(20), artigo, diga-
-se, e como já referido, que apresenta um âmbito de aplicação contratual
bem definido: procedimentos de formação de contratos de empreitada de
obras públicas.

sucede, porém, que, o art. 8.º da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, não é
uma norma perfeita, desde logo porque a aplicabilidade da estatuição pre-
vista na norma não pode ser lida sem a conjugação que decorre do seu seg-
mento inicial, o qual expressamente refere que “Sem prejuízo do disposto

nos arts. 19.º e 20.º, nos procedimentos de formação de contratos de
empreitadas de obras públicas, a empresa de construção responsável pela
obra deve ser detentora de habilitação contendo subcategoria em classe
que cubra o valor global daquela, respeitante aos trabalhos mais expres-

(19) diploma que estabelece o regime Jurídico aplicável ao exercício da atividade da cons-
trução e revoga o decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de janeiro.

(20) nos termos do art. 8.º da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, é referido o seguinte: “Sem pre-
juízo do disposto nos arts. 19.º e 20.º, nos procedimentos de formação de contratos de empreitadas de
obras públicas, a empresa de construção responsável pela obra deve ser detentora de habilitação con-
tendo subcategoria em classe que cubra o valor global daquela, respeitante aos trabalhos mais
expressivos da mesma, sem prejuízo da exigência de habilitação noutras classes e subcategorias rela-
tivas às restantes obras e trabalhos a executar”.
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sivos da mesma, sem prejuízo da exigência de habilitação noutras classes
e subcategorias relativas às restantes obras e trabalhos a executar”
(negrito e sublinhado nosso). ora, no que diz respeito ao art. 20.º da Lei
n.º 41/2015, de 3 de junho, sob a epígrafe “Subcontratação”, fica claro que
a empresa de construção à qual tenha sido adjudicada uma obra pode,
salvo disposição contratual em contrário (articulação que deve ter em con-
sideração o disposto no n.º 4 e n.º 5 do art. 318.º do ccP, mas também com
a jurisprudência do TJue, designadamente do acórdão vitali spa), recor-
rer à subcontratação(21), sendo ainda estabelecida a regra essencial de que
a empresa subcontratante aproveita das habilitações detidas pelas empre-
sas subcontratadas(22).

entendemos que uma correta interpretação do art. 8.º da Lei n.º 41/
/2015, de 3 de junho, deve partir do pressuposto de que a referida norma
não é, como já referido, uma norma perfeita, antes correspondendo a uma
preposição jurídica incompleta, na medida em que a remissão para a sua
estatuição apenas opera, “sem prejuízo do disposto nos arts. 19.º e 20.º”,
entendimento, diga-se, que é plenamente reconhecido na doutrina, desig-
nadamente por Pedro cosTa GonçaLves(23).

neste contexto, importa salientar que o art. 8.º da Lei n.º 41/2015,
de 3 de junho, consiste numa norma remissiva, ou seja, e como vem sendo
referido na jurisprudência do sTa sobre esta temática, é que as normas
remissivas correspondem a “norma[s] incompleta[s] [que] remete[m] para
outra[s] norma[s] um ou vários elementos de previsão normativa ou de
consequência jurídica, apenas se revelando ou completando em conexão
com outras proposições jurídicas”(24), entendimento, diga-se, que não
diverge da posição de BaPTisTa Machado, quando considera que “as nor-
mas remissivas constituem um instrumento de técnica legislativa a que se
recorre com frequência e que tem cabimento sempre que um dado facto ou
instituto jurídico possui já uma disciplina jurídica própria e o legislador

(21) cf., n.º 2 do art. 20.º, da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho.
(22) cf., n.º 3 do art. 20.º, da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho.
(23) como refere o autor, “a ressalva inicial do citado art. 8.º [da Lei n.º 41/2015] (“sem pre-

juízo do disposto nos arts. 19.º e 20.º”) faz toda a diferença e não pode naturalmente ser ignorada,
seja em regulamentos ou em decisões judiciais. Com efeito, o que ali se define é uma regra (a empresa
de construção responsável pela obra deve ser detentora de habilitação contendo subcategoria em
classe que cubra o valor global daquela, respeitante aos trabalhos mais expressivos da mesma) que se
aplica sem prejuízo do que se dispõe nas regras do mesmo diploma nelas indicadas. Neste sentido,
estas últimas regras prevalecem sobre a regra que assume ou consente ser “prejudicada”. cf., Pedro

cosTa GonçaLves, Direito da Contratação Pública, 4.ª ed., almedina, 2020, cit., pp. 776 e 777.
(24) cf., acórdão do suPreMo TriBunaL adMinisTraTivo, de 21.10.2009, Proc. n.º 1746/7.8

Txevr, disponível em <www.dgsi.pt>.
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quer que essa disciplina se aplique também a outro facto ou instituto.
Para tal efeito, elabora então uma norma em que declara que as relações
jurídicas que a este último respeitam se regulam (mutatis mutandis) pelas
normas que integram o regime jurídico do primeiro”(25).

Face ao exposto, entendemos que é possível concluir que o alcance
que decorre do art. 8.º da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, ou seja, a estatui-
ção da norma, apenas opera fora dos casos do disposto no art. 19.º e no
art. 20.º da mencionada Lei. e isto porque o n.º 3, do art. 20.º, da Lei n.º 41/
/2015, de 3 de junho, determina o direito de o adjudicatário aproveitar as
habilitações detidas pelas empresas subcontratadas, pelo que esta regra
impõe-se à do art. 8.º, por remissão desta. neste sentido, e tendo por base
que, por força do disposto no n.º 3, do art. 9.º, do código civil, “o intérprete
presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube
exprimir o seu pensamento em termos adequados”, não oferecem dúvidas,
salvo melhor opinião, sobre a não aplicação da estatuição fixada no art. 8.º da
Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, por força da remissão que o mesmo artigo faz
para o art. 20.º do mesmo diploma(26).

Tal entendimento, porém, não é o entendimento sufragado na jurispru-
dência que temos vindo a analisar do Tribunal de contas, o que não pode
deixar de ser configurado como uma posição jurisprudencial perturbadora
do ponto de vista da segurança jurídica para os operadores económicos
numa área tão sensível como é o sector da construção e pelo simples facto de
colocar o Julgador na posição de Legislador, colocando em causa as bases
que, desde o entendimento avançado por MonTesQuieu, no século xviii, pre-
sidiram à teoria da separações de poderes, pilar essencial num Estado de
Direito Democrático, e reconhecido no ordenamento jurídico português, nos
termos do disposto no art. 111.º/1 da crP.

(25) cf., BaPTisTa Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, almedina,
1996, cit., p. 105.

(26) como salienta Pedro cosTa GonçaLves, “a ressalva inicial do citado art. 8.º [da Lei
n.º 41/2015] (“sem prejuízo do disposto nos arts. 19.º e 20.º”) faz toda a diferença e não pode natural-
mente ser ignorada, seja em regulamentos ou em decisões judiciais. Com efeito, o que ali se define é
uma regra (a empresa de construção responsável pela obra deve ser detentora de habilitação con-
tendo subcategoria em classe que cubra o valor global daquela, respeitante aos trabalhos mais
expressivos da mesma) que se aplica sem prejuízo do que se dispõe nas regras do mesmo diploma
nelas indicadas. Neste sentido, estas últimas regras prevalecem sobre a regra que assume ou consente
ser “prejudicada””. cf., Pedro cosTa GonçaLves, Direito da Contratação Pública, 4.ª ed., almedina,
2020, cit., pp. 776 e 777.
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4. Da teleologia do recurso à subcontratação no domínio
da Contratação Pública

uma interpretação do art. 8.º da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, nos
termos que decorrem da interpretação preconizada pelo acórdão n.º 26/
/2020 do Tribunal de contas, sempre determinará, no nosso entender,
numa colisão inadmissível face às regras da subcontratação nos contratos
de empreitada de obra pública, consagradas no ccP. a base do nosso
raciocínio decorre da conjugação, desde logo, do n.º 2 do art. 81.º ccP
com o n.º 2 do art. 3.º da Portaria n.º 372/2017, de 14 de dezembro(27).
neste sentido, para efeitos de comprovação das habilitações em procedi-
mento de formação de um contrato de empreitada ou de concessão de
obras públicas, o adjudicatário pode socorrer-se dos alvarás ou certifica-
dos de empreiteiros de obras públicas de subcontratados, mediante a apre-
sentação de declaração através da qual estes se comprometam, incondicio-
nalmente, a executar os trabalhos correspondentes às habilitações deles
constantes, disposição, como já referido, que também se encontra consa-
grada no n.º 3 do art. 20.º, da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho.

da conjugação de todas as normas supra referidas fica evidente que o
Legislador da contratação pública admite expressamente que o adjudica-
tário obtenha a plena legitimação num procedimento para a formação de
um contrato de empreitada de obras públicas com as habilitações profis-
sionais (alvará emitido pelo iMPic) de um subcontratado, sem qualquer
limite. com efeito, este princípio torna-se ainda mais evidente quando o
ccP limita, na execução do contrato de empreitada, a subcontratação
a 75% do valor total da obra, nos termos do n.º 2 do art. 383.º do ccP(28),
mas dispensa essa limitação expressamente para efeitos de habilitação do

(27) a Portaria n.º 372/2017, de 14 de dezembro, define as regras e os termos de apresentação
dos documentos de habilitação do adjudicatário no âmbito de procedimentos de formação de contra-
tos públicos.

(28) criticando este limite, PauLo Linhares dias, “a execução dos contratos na diretiva
2014/24/ue”, Revista de Contratos Públicos, n.º 12, almedina, 2016, cit., pp. 20-22. entende a dou-
trina que: “Em coerência com a natureza do preceito normativo que fixa um limite máximo de valor
dos trabalhos suscetíveis de serem executados em subempreitadas, verificamos que, neste tipo contra-
tual, estão, tipicamente, em causa questões de política geral de construção civil e obras públicas, que
extravasam os contornos de cada relação contratual, associando-se, não raramente, à utilização de
mão-de-obra barata, sendo tal custo obtido através da violação de normas laborais e de direitos fun-
damentais”. cf., sara MaTos, “a desconfiança face à subcontratação em sede de contratos públicos e a
sua conformidade com o direito da união europeia: comentários ao caso vitali spa (acórdão do Tri-
bunal de Justiça da união europeia, de 26 de setembro de 2019), Revista de Contratos Públicos,
n.º 22, almedina, 2020, cit., p. 149.
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adjudicatário. recorde-se que o n.º 3 do mesmo artigo contém uma rele-
vante exceção, na medida em que “Não é aplicável o disposto no número
anterior relativamente à fase de formação do contrato sempre que da limi-
tação aí fixada decorram os efeitos previstos no n.º 5 do art. 318.º”, o
mesmo é dizer que “a estipulação contratual prevista no número anterior
não pode ter por efeito restringir, limitar ou falsear a concorrência garan-
tida pelo disposto no presente Código relativamente à formação do con-
trato, não podendo, designadamente, limitar a possibilidade de recurso à
capacidade técnica de terceiras entidades que se afigure essencial para
efeitos de qualificação do cocontratante” (negrito nosso).

entendemos, assim, que da conjugação das disposições normativas
consagradas no n.º 2 do art. 81.º, do n.º 3 do art. 383.º, do n.º 5 do art. 318.º,
ambos do ccP, com o n.º 2 do art. 3.º Portaria n.º 372/2017, de 14 de
dezembro, bem como do n.º 3 do art. 20.º Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, é
possível retirar-se um princípio fundamental de contratação pública, nos
termos do qual, existe uma proibição de restringir a participação de poten-
ciais concorrentes por razões de limitações de habilitações (v.g., alvarás).
como decorrência deste princípio, tem de ser admitido que os concorren-
tes não munidos das necessárias habilitações possam suprir essa falta
mediante o recurso a subcontratados, sem limites, sendo que a expressão
máxima daquele princípio pode encontrar-se no n.º 5 do art. 318.º e do
n.º 3 do art. 383.º ccP, onde a Lei até dispensa o limite dos 75% de sub-
contratação ou outro que o contrato viesse a fixar, para efeitos de admissi-
bilidade de legitimação de um concorrente, via subcontratado. com méri-
tos ou deméritos, trata-se de um limite máximo que tem por finalidade
exigir que o adjudicatário tenha de se encarregar de, pelo menos, 25% de
parte do objeto da empreitada, de forma que não seja exclusivamente o
subcontratado a realizar todas as prestações do contrato, mas que é total-
mente dispensado, designadamente, para efeitos de admissibilidade de um
concorrente, na fase de formação do contrato(29).

ora, tendo em conta que o n.º 3 do art. 383.º do ccP corresponde a
uma norma meramente exemplificativa, dada a utilização do advérbio

(29) Parte da doutrina também conclui pelo mesmo entendimento: “A título exemplificativo,
assinale-se a disposição legal referente aos limites da subcontratação, em que o legislador continua a
não estabelecer restrições ao seu alcance ou extensão. Infere-se daqui, portanto, que o co-contratante
(subcontratante) pode, se assim o entender, subcontratar a totalidade das prestações objeto do con-
trato inicial, isto, naturalmente, sem prejuízo de se manter responsável perante o contraente público
pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais”. cf., Pedro MeLo/MiGueL neiva

de oLiveira, “subcontratação e pagamento direto aos subcontratados”, Comentários à Revisão do
Código dos Contratos Públicos, aaFdL editora, 2017, cit., p. 774.
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“designadamente”, é possível concluir que, também no âmbito da subcon-
tratação, não deverá existir qualquer limitação relativamente à habilitação de
um concorrente por via do recurso a alvarás de um subcontratado, mesmo na
sua totalidade. o mesmo é dizer que o art. 383.º do ccP não impõe a neces-
sidade de o adjudicatário, recorrendo à subcontratação e conjugando com o
disposto no art. 20.º da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, tenha de realizar os
“trabalhos mais expressivos”, ou necessitar de ter um alvará de empreiteiro
de obras públicas para a execução dos referidos trabalhos, facto que é intei-
ramente suportado pelo n.º 2 do art. 3.º da Portaria n.º 372/2017, de 14 de
dezembro, que, como refere a doutrina, corresponde à “ideia — similar à
que exige à entidade adjudicante aceitar a constituição de agrupamentos —
de que a subcontratação constitui uma técnica indispensável para permitir
a operadores económicos aceder aos benefícios resultantes da execução de
um contrato que, isoladamente, não lhe poderia ser confiado, razão pela
qual a sua proibição constituiria um meio desproporcionado e ilegítimo de
restrição da concorrência”(30).

5. Da necessidade de uma leitura conforme com as Dire-
tivas da Contratação Pública e dos princípios consa-
grados no TFUE

entendemos, por outro lado, que uma interpretação como aquela que
é propugnada pelo acórdão n.º 26/2020 do Tribunal de contas, é insusten-
tável quando harmonizada com as diretivas europeias de contratação
Pública de 2004, mas também com as diretivas de 2014. recorde-se que o
pressuposto base das diretivas é a necessidade de ser assegurada a partici-
pação mais ampla possível de concorrentes em concursos públicos, reali-
dade que é materializada, designadamente, no n.º 1 do art. 63.º da diretiva
2014/24/ue(31), relativa aos contratos públicos. o entendimento aqui pro-

(30) cf., Pedro Fernández sánchez, Direito da Contratação Pública, vol. ii, aaFdL editora,
2020, cit., p. 407.

(31) dispõe o n.º 1 do art. 63.º da diretiva 2014/24/ue, relativa aos contratos públicos que
“(…) um operador económico pode, se necessário e para um contrato determinado, recorrer às capa-
cidades de outras entidades, independentemente da natureza jurídica do vínculo que tenha com elas.
Porém, no que respeita aos critérios relativos às habilitações literárias e qualificações profissionais
referidos no Anexo XII, Parte II, alínea f), ou à experiência profissional relevante, os operadores eco-
nómicos só podem recorrer às capacidades de outras entidades quando estas últimas assegurem a exe-
cução da empreitada de obras ou o fornecimento dos serviços para os quais são exigidas essas capa-
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pugnado tem também acolhimento na jurisprudência proferida pelo TJue,
designadamente no acórdão costruzioni 2 spa, quando é expressamente
afirmado que: “a entidade adjudicante tem de tomar em consideração o
direito, que os arts. 47.°, n.° 2, e 48.°, n.° 3, da Diretiva 2004/18 [que não é
alterada na diretiva 2014/24/ue] reconhecem, de qualquer operador econó-
mico recorrer, para um contrato determinado, às capacidades de outras enti-
dades, independentemente da natureza jurídica do vínculo que tenha com
elas, desde que prove à entidade adjudicante que disporá dos meios necessá-
rios para a execução desse contrato. (…) o Tribunal de Justiça referiu-se
expressamente à faculdade de um operador económico utilizar, com vista à
execução de um contrato, meios pertencentes a uma ou a várias outras enti-
dades, eventualmente para além dos seus próprios meios (…)”(32).

recorde-se que a Jurisprudência do TJue, designadamente no acór-
dão wroclaw veio a reconhecer a possibilidade de os concorrentes recor-
rerem à subcontratação para a execução de um contrato de forma, em prin-
cípio, ilimitada, reconhecendo, contudo, a possibilidade de limitar o
recurso à subcontratação para a execução de “partes essenciais do con-
trato”, mas apenas quando não “pôde verificar as capacidades na fase de
análise das propostas e de seleção do adjudicatário”. contudo, no acór-
dão wroclaw o TJue foi claro ao afastar a possibilidade de limitar o
recurso à subcontratação com base em critérios abstratos e que se tradu-
zam em limitações de ordem quantitativa(33). e se dúvidas existissem que
a jurisprudência vertida pelo TJue no acórdão wroclaw pudesse ser alte-
rada como decorrência da entrada em vigor das diretivas de contratação
Pública de 2014, necessário será ter em consideração que, no acórdão
vitali spa, o TJue também teve a possibilidade de reafirmar que limita-
ções gerais e abstratas, fundadas não apenas em limitações de ordem quan-
titativa, mas também de limitações de ordem qualitativa, mesmo justifica-
das como necessárias para o combate contra a corrupção, não são
admissíveis na contratação pública(34).

cidades. Quando pretenda recorrer às capacidades de outras entidades, o operador económico deve
provar à autoridade adjudicante que irá dispor dos recursos necessários, por exemplo através da
apresentação de uma declaração de compromisso dessas entidades para o efeito”.

(32) referimo-nos ao acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia (swM costruzioni 2,
spa), de 10.10.2013, Proc. n.º c-94/2012, disponível em <www.curia.eu>.

(33) neste sentido, parágrafos n.º 33, n.º 34 e n.º 35 do acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euro-
Peia (wroclaw), de 14.06.2016, Proc. c-406/14, disponível em <www.curia.eu>. sobre este acórdão, sara

MaTos “a desconfiança face à subcontratação em sede de contratos públicos e a sua conformidade com o
direito da união europeia: comentários ao caso vitali spa (acórdão do Tribunal de Justiça da união euro-
peia, de 26 de setembro de 2019), Revista de Contratos Públicos, n.º 22, almedina, 2020, cit., p. 129, ss.

(34) neste sentido, parágrafos n.º 40 e n.º 41 do acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euro-
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importa ainda considerar que uma interpretação do art. 8.º da Lei
n.º 41/2015, de 3 de junho, nos termos em que é sustentada no acórdão do
Tribunal de contas n.º 26/2020, de 31.06.2020, é suscetível de violar as liber-
dades fundamentais consagradas no TFue, em concreto, a liberdade de esta-
belecimento e a liberdade da livre prestação de serviços, consagradas, respe-
tivamente, nos arts. 49.º e 56.º do TFue. e para o efeito bastará invocar o
acórdão do TJue “Borta”, no qual se concluiu não ser admissível a existência
de limitações qualitativas à participação de operadores económicos, designa-
damente por exigência de habilitações e de execução da totalidade das obras.

recorde-se que no acórdão “Borta” o TJue considerou não ser
admissível a existência de uma disposição legal que vise a proibição gené-
rica do recurso à subcontratação para as obras qualificadas de «principais»
pela entidade adjudicante. com efeito, entendeu o TJue que uma disposi-
ção legal, geral e abstrata, que limite a possibilidade do recurso à subcon-
tratação não permite uma apreciação casuística e concreta de modo a aferir
as capacidades do subcontratante e só após a análise das mesmas concluir
que tal proibição não é necessária para a boa execução das obras, tendo em
conta, nomeadamente, a natureza das tarefas que o proponente pretende
delegar nos referidos subcontratantes. Mas mais: o argumento central do
Governo Lituano, para justificar a medida, visava “impedir uma prática
existente que consiste em que os proponentes invoquem capacidades pro-
fissionais unicamente para que lhes seja adjudicado o contrato em causa
com a intenção de confiar a maior parte ou a quase totalidade das obras a
subcontratantes”(35). sucede que o TJue foi categórico: “a referida dis-
posição vai além do que é necessário para impedir a prática acima refe-
rida. (…) 61 Tendo em conta as considerações precedentes, (…) os
arts. 49.º e 56.º do TFUE devem ser interpretados no sentido de que se
opõem a uma disposição de uma regulamentação nacional, como o
art. 24.º/5 da lei dos contratos públicos [da Lituânia], que prevê que, em
caso de recurso a subcontratantes para a execução de um contrato de
empreitada de obras públicas, o adjudicatário é obrigado a realizar ele
próprio a obra principal definida como tal pela entidade adjudicante”(36).

Peia (vitali spa), 26.09.2019, Proc. c-63/18, disponível em <www.curia.eu>. sobre este acórdão, sara

MaTos, “a desconfiança face à subcontratação em sede de contratos públicos e a sua conformidade com o
direito da união europeia: comentários ao caso vitali spa (acórdão do Tribunal de Justiça da união euro-
peia, de 26 de setembro de 2019), Revista de Contratos Públicos, n.º 22, almedina, 2020, cit., p. 134, ss.

(35) cf., parágrafo n.º 52 do acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia (Borta) de
05.04.2017, Proc. n.º c-298/15, disponível em <www.curia.eu>.

(36) cf., parágrafo n.º 61 do acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia (Borta) de
05.04.2017, Proc. n.º c-298/15, disponível em <www.curia.eu>.
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do exposto fica claro que a jurisprudência do TJue contraria o enten-
dimento sufragado pelo Tribunal de contas português, no sentido de que o
art. 8.º da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, sofre uma limitação de ordem
quantitativa, bem como uma limitação de ordem qualitativa. recorde-se,
no entanto, que o Tribunal de contas português, ao assumir este entendi-
mento, acaba por subverter toda a construção do TJue sobre o recurso à
subcontratação, jurisprudência do TJue que nega limitações à subcontra-
tação com base em disposições nacionais gerais e abstratas, mesmo
quando os argumentos apresentados para legitimar as referidas limitações
são suportados na necessidade de combater a corrupção, fraude e partici-
pação em organizações criminosas — veja-se os parágrafos n.º 40 e n.º 41
do acórdão do TJue vitali spa(37).

6. Contrato de subempreitada: Noção, Forma e Con-
teúdo

o contrato de subempreitada encontra-se definido, nos termos do
n.º 1 do art. 1213.º do código civil, como o contrato pelo qual um terceiro
se obriga para com o empreiteiro a realizar a obra a que este se encontra
vinculado, ou a parte dela. na doutrina, o contrato de subempreitada
surge também designado sob uma conceção mais ampla: o subcontrato(38),
entendido como um “negócio jurídico bilateral, pelo qual um dos sujeitos,
parte em outro contrato, sem deste se desvincular e com base na posição
jurídica que daí lhe advém, estipula com terceiro, quer a utilização, total

(37) como refere o acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia (vitali spa), 26.09.2019,
Proc. c-63/18, disponível em <www.curia.eu>: — “40 Ora, em particular, como recordado no n.º 30
do presente acórdão, a regulamentação nacional em causa no processo principal proíbe, de forma
geral e abstrata, o recurso à subcontratação que exceda uma percentagem fixa do contrato público em
causa, de modo que essa proibição se aplica independentemente do setor económico afetado pelo con-
trato em causa, da natureza da obra ou da identidade dos subcontratantes. Por outro lado, essa proi-
bição geral não deixa lugar a uma apreciação caso a caso pela entidade adjudicante (v., por analogia,
Acórdão de 5 de abril de 2017, Borta, C-298/15, EU:C:2017:266, n.os 54 e 55). 41 Daqui resulta que,
no âmbito de uma regulamentação nacional como a que está em causa no processo principal, para
todos os contratos, uma parte importante das obras, dos fornecimentos ou dos serviços em causa deve
ser executada pelo próprio proponente, sob pena de se ver excluído automaticamente do procedimento
de adjudicação do contrato, incluindo no caso de a entidade adjudicante poder verificar as identida-
des dos subcontratantes em causa e considerar, após verificação, que essa proibição não é necessária
para lutar contra a criminalidade organizada no âmbito do contrato em questão”.

(38) V., Pedro roMano MarTinez, O Subcontrato, almedina, 2006.
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ou parcial, de vantagens de que é titular, quer a execução, total ou parcial,
de prestações a que está adstrito”(39).

no âmbito específico da atividade da construção, a subcontratação é
ainda definida como “a entrega, mediante contrato, de uma empresa de
construção a outra da execução de trabalhos que lhe foram adjudicados
pelo dono de obra”(40). Trata-se, assim, de um negócio jurídico bilateral,
sinalagmático, frequentemente mobilizado para a execução de empreita-
das complexas(41). com efeito, a teleologia do contrato de subempreitada
surge, na maioria das vezes, mas não necessariamente, associada à magni-
tude, complexidade e necessidade de execução de obras cujos prazos de
execução surgem contratualmente fixados. outra das particularidades do
contrato de subempreitada, quando celebrado no contexto ou a pretexto de
um contrato de empreitada de obra pública, pode também estar associado
ao aproveitamento da capacidade técnica de terceiro, designadamente
para efeitos do preenchimento de requisitos mínimos de capacidade (téc-
nica/financeira)(42), característica que é enfatizada pelo TJue(43). outra
característica essencial do contrato de subempreitada, quando celebrado
no pretexto ou a contexto de um contrato de empreitada de obras públi-
cas, é que o mesmo não goza do princípio da liberdade de forma, como à
partida poderia resultar de uma leitura isolada no art. 219.º do código
civil. na verdade, o ccP sujeita os contratos de subempreitadas à forma
escrita(44), sob pena de nulidade, nos termos do n.º 1 do art. 384.º do ccP.

(39) cf., Pedro roMano MarTinez, O Subcontrato, almedina, 2006, cit., p. 188.
(40) V., al. r), do art. 3.º, da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, diploma que aprova o regime Jurí-

dico aplicável à atividade da construção.
(41) salientando este aspeto, Luís ManueL TeLes de Menezes LeiTão, Direito das Obrigações,

Vol. III — Contratos em especial, 7.ª ed., almedina, 2010, cit., p. 545.
(42) neste sentido, Pedro cosTa GonçaLves, Direito dos Contratos Públicos, 4.ª ed., almedina,

2020, cit., p. 787, ss.
(43) veja-se, designadamente a jurisprudência no acórdão do TriBunaL de JusTiça da união

euroPeia (Borta), 05.04.2017, Proc. n.º c-298/15; acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia

(Pippo Pizzo), 02.06.2016, Proc. n.º c- 27/15; acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia

(azienda), 28.01.2016, Proc. n.º c-50/14 e do acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia (con-
sorzio stabile Libor Lavori Pubblici), de10.07.2014, Proc. n.º c-358/12.

(44) dispõe ainda o n.º 1 do art. 26.º da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, que “Os contratos de
empreitada e subempreitada de obra particular sujeitos à lei portuguesa, cujo valor ultrapasse
10/prct. do limite fixado para a classe 1 [classe de habilitações 1 tem como valores máximos das obras
permitidas até € 170.000 — v., art. 1.º da Portaria n.º 119/2012, de 30 de abril], são obrigatoriamente
reduzidos a escrito…”. salientando a necessidade de os contratos de subempreitada estarem sujeitos à
forma escrita, anTónio MaLheiro de MaGaLhães, “Traços essenciais do regime Jurídico da subcontrata-
ção contemplado nas «novas» diretivas da união europeia sobre contratação Pública — notas Bre-
ves acerca do Presente e do Futuro da «subcontratação Pública» no ordenamento Jurídico interno”,
Revista de Contratos Públicos, n.º 12, almedina, 2016, cit., p. 55.
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Já no que diz respeito ao conteúdo do contrato de subempreitada, a
autonomia contratual, embora existente e esteja na livre disponibilidade
das partes, tem de evidenciar um conjunto de cláusulas cujo consenso
entre as partes é imposto pelo Legislador, tal como decorre das als. a) a f)
do n.º 1 do art. 384.º do ccP, sob pena, na sua ausência, de nulidade (n.º 1
do art. 384.º do ccP) do contrato de subempreitada(45). recorde-se que a
inobservância da forma escrita do contrato de subempreitada, bem como a
ausência do conjunto de cláusulas cujo consenso entre as partes é imposto
pelo Legislador, acarretam a nulidade do contrato celebrado, nulidade, no
entanto, que se caracteriza por ser uma nulidade atípica(46), já que o
empreiteiro não a pode invocar, nos termos do n.º 2 do art. 384.º do ccP,
realidade que é subjacente à violação de uma formalidade ad substan-
tiam(47), que não pode ser conhecida ex officio pelo Tribunal(48).

7. Da natureza jurídica do contrato de subempreitada
quando celebrado no âmbito de um contrato de
empreitada de obras públicas

um contrato de empreitada de obra privada e um contrato de
subempreitada, quando celebrados estritamente entre privados, correspon-
dem à celebração de contratos de direito privado(49). a questão que se

(45) Trata-se também do vício regra quanto à inobservância da forma no direito privado, tal
como decorre do art. 220.º do código civil. sobre as consequências da inobservância da forma legal,
vide carLos aLBerTo MoTa PinTo, Teoria Geral do Direito Civil, 4.ª ed., coimbra editora, 2005, cit.,
p. 433, ss.

(46) neste sentido, acórdão do Tribunal da relação de Lisboa, de 10.03.2015, Proc.
n.º 215314/ /09.3yiPrT-L1-1, disponível em <www.dgsi.pt>.

(47) a distinção entre “formalidades ad substantiam” e “formalidades ad probationem”
decorre do facto de as primeiras serem insubstituíveis por outro meio de prova, cuja inobservância
gera a nulidade, enquanto nas segundas a sua falta pode ser suprida por outros mais de prova mais difí-
ceis, nos termos do n.º 2 do art. 364.º do código civil.

(48) neste sentido, acórdão do suPreMo TriBunaL adMiniTraTivo, de 16.05.2019, Proc. n.º 2966/
/16.0T8PTM.e1.se, disponível em <www.dgsi.pt>.

(49) aderimos à posição segundo a qual (por força do critério estatutário), a vontade de dois
privados, para efeitos do disposto na al. a), do n.º 1, do art. 280.º do ccP, não permite atribuir a natu-
reza jurídica do contrato celebrado como um contrato administrativo. neste sentido, Pedro MeLo,
“o direito das obras Públicas”, Tratado de Direito Administrativo Especial, vol. vi, almedina, 2012,
cit., p. 445; Mário aroso de aLMeida, O Problema do Contrato Administrativo no quadro normativo
decorrente do Código dos Contratos Públicos, Almedina, 2018, cit., p. 32 e MarK KirKBy, “conceito e
critérios de qualificação do contrato administrativo: um debate académico com e em homenagem ao
senhor Professor sérvulo correia. do art. 178.º do cPa ao art. 1.º, n.º 6, do ccP — uma alteração do

suBconTraTação da aTividade de consTrução 657



coloca é saber a natureza jurídica dos contratos de subempreitada quando
celebrados a pretexto ou no contexto de um contrato de empreitada de
obras públicas. importa recordar que a presente questão não é inócua, já
que “a aproximação entre os contratos administrativos e os contratos pri-
vados pode exemplificar-se através da comparação entre o regime jurí-
dico-público e jurídico-privado do contrato de empreitada”(50). Por outro
lado, e como é pacificamente aceite na jurisprudência, o contrato de
subempreitada é um contrato funcionalmente dependente do contrato de
empreitada(51), embora apenas vincule os respetivos outorgantes, sem
estender a sua eficácia a terceiros(52).

no que diz respeito à natureza jurídica do contrato de empreitada de obras
públicas, a questão é pacífica, na medida em que, nos termos do art. 343.º, ss.,
do ccP, este contrato encontra-se expressamente configurado pelo Legislador
português como um contrato administrativo(53), conclusão que decorre do dis-
posto na al. a) do n.º 1, do art. 280.º do ccP, bem como pelo facto de surgir
como um contrato típico, previsto no ccP, correspondendo ao que a doutrina
refere como “contrato administrativo por determinação da lei”(54). neste caso,
a relação contratual é estabelecida entre o contraente público (dono da obra),
investido, inatamente(55), de poderes de conformação da relação contratual(56),

paradigma de qualificação?”, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correia, vol. ii, coim-
bra editora, 2010, cit., p. 777, nota 31.

(50) cf., Maria João esTorninho, Requiem pelo Contrato Administrativo, almedina, 1990, cit.,
p. 142.

(51) neste sentido, acórdão do Tribunal da relação de Guimarães, de 23.11.2017, Proc.
n.º 2876/14.5T8BrG, disponível em <www.dgsi.pt>.

(52) cf., acórdão do Tribunal da relação de Lisboa, de 16.12.2003, Proc. n.º 9602/2003-7,
disponível em <www.dgsi.pt>.

(53) no mesmo sentido, Pedro MeLo, “o direito das obras Públicas”, Tratado de Direito
Administrativo Especial, vol. vi, almedina, 2012, cit., p. 448.

(54) sobre a questão dos contratos a que se refere a al. a), do n.º 1, do art. 280.º do ccP, v.,
Mário aroso de aLMeida, O Problema do Contrato Administrativo no quadro normativo decorrente do
Código dos Contratos Públicos, almedina, 2018, cit., p. 74, ss.; Idem, “apontamentos sobre o contrato
administrativo no código dos contratos Públicos”, Revista de Contratos Públicos, n.º 2, almedina,
2011, cit., p. 21; José carLos vieira de andrade, Lições de Direito Administrativo, 4.ª ed., imprensa da
universidade de coimbra, 2015, cit., p. 271; MarceLo reBeLo de sousa/andré saLGado de MaTos, Con-
tratos Públicos — Direito Administrativo Geral, Tomo iii, 2.ª ed., 2009, d. Quixote, cit., p. 63 e dioGo

FreiTas do aMaraL, Curso de Direito Administrativo, vol. ii, almedina, 2008, cit., p. 523.
(55) os poderes de conformação da relação contratual são configurados na doutrina como

“poderes-deveres, dos quais a Administração não pode abrir mão, uma vez que estão funcionalizados
à prossecução do interesse público. Constituem poderes co-naturais ao contrato administrativo: exis-
tem apesar da ausência de previsão contratual e impõem-se contra a (eventual) exclusão prevista no
contrato”. cf., carLa aMado GoMes, “a conformação da relação contratual no código dos contratos
Públicos”, Estudos de Contratação Pública, vol. i, coimbra editora, 2008, cit., p. 526.

(56) relacionado os poderes de conformação da relação contratual com a prossecução do inte-
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nos termos do art. 302.º do ccP, e o cocontratante (empreiteiro) que se encontra
subjugado à execução de um contrato de colaboração subordinada(57).

aqui chegados, importa ter em consideração que, por outro lado, “os
contratos de empreitada e de subempreitada não se fundem num único
negócio jurídico; antes pelo contrário, mantêm-se distintos e individuali-
zados”(58). se dúvidas não existem de que um contrato de empreitada de
obra pública é um contrato administrativo, regido, designadamente, por
considerações de interesse público (lógica da função, por força do disposto
no art. 286.º do ccP), surge a questão de saber se o contrato de subem-
preitada, celebrado no contexto ou a pretexto da execução de um contrato
de empreitada de obra pública, será, ou não, também um contrato admi-
nistrativo(59), na medida em que o contrato de subempreitada está funcio-
nalmente ligado com contrato de empreitada de obras públicas.

como ponto de partida, importa notar que a relação estabelecida
entre o dono de obra e o empreiteiro (no âmbito do contrato de emprei-
tada de obra pública) é, em relação do contrato celebrado entre emprei-
teiro e o subempreiteiro (no âmbito do contrato de subempreitada), “rela-
tivamente independente e autónoma”.

sem prejuízo do devido desenvolvimento do nosso raciocínio sobre a
“relativa independência e autonomia” do contrato de subempreitada face ao
contrato de empreitada de obras públicas, importa começar por notar que a
regra geral que vigora no ordenamento jurídico português, nos termos do
art. 406.º do código civil, é o princípio da relatividade das relações obrigacio-
nais, ou seja, em regra, numa relação contratual, vinculam-se apenas pessoas
determinadas (relação inter partes) que são os sujeitos da relação obrigacio-
nal(60), realidade, diga-se (sem prejuízo da emergência exponencial de relações
poligonais ou multipolares(61), que também se vislumbra no ccP, por força do

resse público, Pedro cosTa GonçaLves, “a relação jurídica fundada em contrato administrativo”, Cader-
nos de Justiça Administrativa, n.º 64, 2007, cit., p. 42, ss. e rodriGo esTeves de oLiveira, “o acto admi-
nistrativo contratual”, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 63, 2007, cit., p. 7.

(57) sobre o problema, MarK BoBeLa — MoTa KirKBy, Contratos Administrativos de Subordi-
nação (Natureza, Funções e Limites), aaFdL editora, 2002.

(58) cf., Pedro roMano MarTinez, Direito das obrigações — Parte Especial — Contratos,
2.ª ed., 2007, cit., p. 374. no mesmo sentido, acórdão do Tribunal da relação do Porto, de 30.05.2017,
Proc. n.º 108145/16.2yiPrT.P1, disponível em <www.dgsi.pt>.

(59) importa notar que “na subempreitada criam-se novas relações obrigacionais entre
empreiteiro e subempreiteiro, mas mantêm-se as existentes entre o dono da obra e o empreiteiro”.
cf., Pires de LiMa/anTunes vareLa, Código Civil Anotado, vol. ii, coimbra editora, 1968, cit., p. 557.

(60) cf., anTunes vareLa, Das Obrigações em Geral, vol. i, 10.ª ed., almedina, 2008, cit., p. 172.
(61) sobre o tema, GoMes canoTiLho, “relações jurídicas poligonais, ponderação ecológica de bens

e controlo judicial preventivo”, Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, n. 1, 1994, cit., pp. 55-66.
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disposto no art. 288.º, ou seja, acaba por ser reconhecido o princípio da relativi-
dade das relações contratuais administrativas(62), razão pela qual se verifica
uma “ausência de relações diretas entre o dono da obra e o subemprei-
teiro”(63).

Tendo como base o pressuposto referido, necessária será também a
conclusão de que, nos contratos de subempreitada, a regra geral (dado que
podem existir entidade privadas a celebrarem contratos no exercício de
funções materialmente administrativas), é que não existe o envolvimento
de nenhum contraente público(64), nos termos do art. 3.º do ccP. Por
outras palavras: em regra, não se verifica a existência de um sujeito jurí-
dico que atue no “exercício de um poder de autoridade ou no cumpri-
mento de deveres administrativos com vista à realização do interesse
público”(65). neste sentido, a posição sustentada pela jurisprudência é que
os contratos de subempreitada não podem ser qualificados como contra-
tos administrativos(66). de facto, a natureza administrativa do contrato de
empreitada de obras públicas não se comunica ao contrato de subemprei-
tada, desde logo por força do princípio da relatividade das relações obri-
gacionais, entendimento que não é alterado mesmo nos casos em que
existe uma remissão, prevista nos contratos de subempreitada, para a inte-
gração de casos omissos, para as disposições que regulam o contrato de
empreitada de obras públicas no ccP(67).

neste sentido, a conclusão a que se pode chegar é que, em regra, os
contratos de subempreitada, quando celebrados no contexto ou a pretexto
de um contrato de empreitada de obras públicas, são contratos de direito
privado(68).

(62) salientando que a teleologia da lei é impedir transferência para terceiros das responsabili-
dades assumidas pelo cocontratante, Pedro cosTa GonçaLves, “cumprimento e incumprimento do con-
trato administrativo”, Estudos de Contratação Pública, vol. i, coimbra editora, 2008, cit., p. 582.

(63) cf., Luís ManueL TeLes de Menezes LeiTão, Direito das Obrigações, Vol. III — Contratos
em especial, 7.ª ed., almedina, 2010, cit., p. 547.

(64) cf., acórdão do Tribunal de conflitos, de 07.062018, Proc. n.º 064/17 e acórdão do Tri-
bunal da relação do Porto, de 30.05.2017, Proc. n.º 108145/16.2yiPrT.P1, ambos disponíveis em
<www.dgsi.pt>.

(65) cf., acórdão do Tribunal de conflitos, de 09.12.2010, Proc. n.º 020/10, disponível em
<www.dgsi.pt>.

(66) cf., acórdão do Tribunal de conflitos, de 07.06.2018, Proc. n.º 064/17 e acórdão do Tri-
bunal da relação do Porto, de 30.05.2017, Proc. n.º 108145/16.2yiPrT.P1, ambos disponíveis em
<www.dgsi.pt>.

(67) cf., acórdão do Tribunal de conflitos, de 09.12.2010, Proc. n.º 020/10, disponível em
<www.dgsi.pt>.

(68) como salienta a doutrina, “a convocação neste âmbito de um regime jurídico de direito
público não provoca qualquer alteração quanto à natureza do contrato celebrado entre os sujeitos pri-
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8. Da aposição nos contratos de subempreitadas de dispo-
sições contratuais previstas nos contratos de emprei-
tada de obras públicas

Tendo em consideração que o contrato de subempreitada, quando
celebrado no contexto ou a pressuposto da execução de um contrato de
empreitada de obras públicas, corresponde a um contrato de direito pri-
vado, outra questão que se pode colocar é o alcance da liberdade contratual
concedida às partes, por força do art. 405.º do código civil, designada-
mente, na aposição, no contrato de subempreitada, de disposições contra-
tuais consagradas no ccP(69), disposições, contudo, que são teleologica-
mente orientadas para a regulação dos contrato de empreitada de obras
públicas, os quais se encontram funcionalizados à prossecução do interesse
público (lógica da função) e modelados através de “poderes exorbitantes”,
que extravasam o normal relacionamento entre privadas e das correspondes
relações paritárias que são estabelecidas entre os mesmos sujeitos.

como ponto de partida, importa ter presente que nada impede às par-
tes, ao abrigo do princípio da liberdade contratual(70), de remeterem a
regulação das disposições contratuais de um contrato de subempreitada
para as normas de direito público previstas no ccP(71/72). e isto pela sim-

vados, que se mantém como um negócio de direito privado, pelo que, apesar de o contrato integrar
normas de origem pública, este não deixa de se apresentar como pertencendo ao direito privado”. cf.,
Pedro LoBo xavier/vasco riBeiro de MesQuiTa, “aplicação de normas substantivas de direito público a
contratos de empreitada de obras particulares: um caso de fuga para o direito público?”, Estudos dedi-
cados ao Professor Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier, vol. iii, universidade católica editora,
2015, cit., p. 260.

(69) na doutrina é referido que o regime fixado no código civil é pouco detalhado e não se
encontra adaptado à complexidade das grandes empreitadas, bem como pelo facto de ser estabelecido
um regime jurídico essencialmente supletivo. neste sentido, Pedro LoBo xavier/vasco riBeiro de Mes-
QuiTa, “aplicação de normas substantivas de direito público a contratos de empreitada de obras particu-
lares: um caso de fuga para o direito público?”, Estudos dedicados ao Professor Doutor Bernardo da
Gama Lobo Xavier, vol. iii, universidade católica editora, 2015, cit., p. 257. no mesmo sentido,
Pedro MeLo, “o direito das obras Públicas”, Tratado de Direito Administrativo Especial, vol. vi,
almedina, 2012, cit., p. 551.

(70) salientando este aspeto, v., acórdão do Tribunal da relação do Porto, de 30.05.2017,
Proc. n.º 108145/16.2yiPrT.P1, disponível em <www.dgsi.pt>.

(71) cf., acórdão do suPreMo TriBunaL deJusTiça, de 06.12.2018, Proc. n.º 779/12.7TBevr.e1.s1,
disponível em <www.dgsi.pt>. no mesmo sentido, Pedro LoBo xavier/vasco riBeiro de MesQuiTa, “aplica-
ção de normas substantivas de direito público a contratos de empreitada de obras particulares: um caso de
fuga para o direito público?”, Estudos dedicados ao Professor Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier,
vol. iii, universidade católica editora, 2015, cit., p. 257 e Pedro MeLo, “o direito das obras Públicas”,
Tratado de Direito Administrativo Especial, vol. vi, almedina, 2012, cit., p. 554 e acórdão do Tribunal da
relação do Porto, de 30.05.2017, Proc. n.º 108145/16. 2yiPrT.P1, disponível em <www.dgsi.pt>.

(72) na doutrina discute-se ainda a problemática de se saber se, na omissão de uma disposição
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ples razão de que o ccP prevê uma regulação mais detalhada para os con-
tratos de empreitada(73). nestes casos, “a aplicação daquele diploma
[ccP] funda-se no acordo das partes que, ao abrigo da liberdade contra-
tual, escolheram o regime de empreitada de obras públicas para discipli-
nar a sua relação jurídica, que não se lhes aplicaria se não fosse a opção
convencional”(74). sucede, porém, que, e como vem alertando o sTJ,
“mesmo quando as partes relegam para as regras de Direito Público uma
determinada relação jurídica, tem a jurisprudência e a doutrina defendido
que determinadas normas constantes do regime do Direito Público, que
em razão do seu carácter eminentemente público, não podem aplicar-se a
contratos de direito, como é o caso do regime da mora e do incumpri-
mento”(75), sendo também usual salientar a inaplicabilidade da transposi-
ção do regime subjacente à responsabilidade pelos erros e omissões pre-
visto no ccP(76).

contratual e verificando-se a ausência de uma norma civilística específica sobre o contrato de emprei-
tada de obra particular, será possível aplicar, por via analógica, o regime das empreitas de obras públi-
cas. respondendo afirmativamente a esta possibilidade, Pedro MeLo, “o direito das obras Públicas”,
Tratado de Direito Administrativo Especial, vol. vi, almedina, 2012, cit., p. 554 e José MarçaL PuJoL,
“aplicação do regime jurídico das empreitadas de obras públicas às empreitadas particulares”, Revista
da Ordem dos Advogados, ano 54, vol. ii, 1994, cit., p. 519.

(73) a doutrina salienta ainda a possibilidade de remissão para o referido regime mesmo nos
casos de omissão para essa remissão: “Porém, mesmo na ausência de remissão contratual específica
para o regime substantivo de direito público, a sua aplicação poderá ser acolhida pelo intérprete na
medida em que seja adequada e conveniente à interpretação e integração da vontade das partes numa
situação não prevista no contrato de empreitada de obra particular. Tal entendimento vai ao encontro
da regra estabelecida no art. 239.º do Código Civil”. cf., Pedro LoBo xavier/vasco riBeiro de MesQuiTa,
“aplicação de normas substantivas de direito público a contratos de empreitada de obras particulares:
um caso de fuga para o direito público?”, Estudos dedicados ao Professor Doutor Bernardo da Gama
Lobo Xavier, vol. iii, universidade católica editora, 2015, cit., p. 267.

(74) cf., acórdão do Tribunal da relação de Lisboa, de 16.10.2012, Proc. n.º 159/08.9Tv
LsB.L1-1, disponível em <www.dgsi.pt>.

(75) cf., acórdão do sTJ, de 06.12.2018, Proc. n.º 779/12.7TBevr.e1. s1, disponível em
<www.dgsi.pt>. no mesmo sentido, acórdão do Tribunal da relação de Lisboa, de 16.10.2012, Proc.
n.º 159/08.9TvLsB.L1-1, disponível em <www.dgsi.pt>, e Pedro MeLo, “o direito das obras Públi-
cas”, Tratado de Direito Administrativo Especial, vol. vi, almedina, 2012, cit., p. 554.

(76) cf., Pedro LoBo xavier/vasco riBeiro de MesQuiTa, “aplicação de normas substantivas de
direito público a contratos de empreitada de obras particulares: um caso de fuga para o direito
público?”, Estudos dedicados ao Professor Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier, vol. iii, univer-
sidade católica editora, 2015, cit., p. 269.
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9. Da publicização do contrato de subempreitada?

Tendo em conta que, face ao exposto, o contrato de subempreitada
tende a ser considerado como um contrato de direito privado, a questão
que se pode colocar é saber se, face às Diretivas da Contratação Pública
de 2014, o contrato de subempreitada tende a demonstrar uma “fuga para
o direito público”(77). com efeito, fica clara a intenção do Legislador
europeu, tal como expressamente afirmado no 2 § do considerando
n.º 105 da diretiva 2014/24/ue, em “assegurar um certo grau de transpa-
rência na cadeia de subcontratação, já que tal proporcionará às autorida-
des adjudicantes informações sobre quem se encontra nos estaleiros de
construção onde estão a ser executadas obras para essas autoridades, ou
que empresas estão a prestar serviços em edifícios, infraestruturas ou
zonas (…) pelos quais as autoridades adjudicantes são responsáveis ou
sobre os quais exercem supervisão direta”. Por outro lado, o mesmo consi-
derando acaba, agora no 1 §, por salientar a importância da observância,
por parte dos subcontratados, das obrigações aplicáveis em matéria
ambiental, social e laboral(78) (veja-se a recente análise do TJue no acór-
dão Tedeschi em matéria salarial)(79), obrigações, diga-se, que as entida-
des adjudicantes não podem desconsiderar, por força da imposição que
decorre do n.º 2, do art. 1.º-a do ccP. recorde-se, por outro lado, que a
violação de disposições em matéria ambiental, social e laboral, por parte
dos subcontratados é configurada, nos termos da al. a), do n.º 4, do art. 57.º
da diretiva 2014/24/ue, como um motivo facultativo de exclusão, reali-
dade que é afirmada na jurisprudência do TJue(80).

Mas a publicização que referimos também é demonstrada, designa-
damente, pela necessidade de a autorização subjacente à subcontratação,

(77) salientando este aspeto, anTónio MaLheiro MaGaLhães, “Traços essenciais do regime Jurí-
dico da subcontratação contemplado nas «novas diretivas da união europeia sobre contratação
Pública — notas Breves acerca do Presente e do Futuro da «subcontratação Pública» no ordena-
mento Jurídico interno”, Revista de Contratos Públicos, n.º 12, almedina, 2016, cit., pp. 70 e 71.

(78) salientando este aspeto, sara MaTos, “as fronteiras da subcontratação no contexto de
relações jurídico-contratuais administrativas: avanço ou recuo? reflexões em toro de subsídios juris-
prudenciais recentes”, Concorrência e Sustentabilidade: Dois Desafios para a Contratação Pública,
org. Miguel assis raimundo, aaFdL editora, 2021, cit., p. 126. no mesmo sentido, PauLo Linhares

dias, “a execução dos contratos na diretiva 2014/24/ue”, Revista de Contratos Públicos, n.º 12,
almedina, 2016, cit., p. 20.

(79) cf., acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia (Tedeschi), de 27.11.2019, Proc.
n.º c-402/18, disponível em <www.curia.eu>.

(80) V. acórdão do TriBunaL de JusTiça da união euroPeia (Tim spa — direzione e coordina-
mento vivendi sa), de 30.01. 2020, Proc. c-395/18, disponível em <www.curia.eu>.
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plasmada na al. a) do n.º 3 do art. 318.º do ccP, impor a prévia apresenta-
ção dos documentos de habilitação(81) relativos ao potencial subcontratado
que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formação do contrato em
causa (v.g., declaração de inexistência de dívidas à segurança social ou da
situação regularizada perante a autoridade Tributária, etc…). Por outro
lado, importa ter presente que, existindo a necessidade de um operador eco-
nómico recorrer à subcontratação, desde logo para efeitos de suprir a falta
de qualquer tipo de habilitação necessária para a execução do contrato lan-
çado por uma entidade adjudicante, torna-se necessário, nos procedimentos
com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, que o concorrente
ou candidato, por força do disposto no n.º 6 do art. 57.º do ccP, apresente
um Documento Europeu Único de Contratação Pública (“deucP”)(82) e
declare, nomeadamente, a sua intenção de subcontratar alguma parte do
contrato a terceiros, facto que é incontornável segundo a jurisprudência do
sTa quando afirma que “quanto à possibilidade de subcontratação, se é
certo que não pode ser excluída a possibilidade de recurso a terceiros titu-
lares da habilitação (sub-contratação), também não é menos certo que têm
os mesmos de ser indicados na proposta pois terão de ser eles a assegurar
o contrato na parte em que este exige a titularidade da habilitação”(83).

do exposto é possível retirar a conclusão que um subcontratado, no
âmbito de um procedimento pré-contratual, está submetido a um conjunto
de regras de direito público que extravasam a normal e pura relação entre
dois privados(84). e razões ponderosas determinam este entendimento,

(81) como salienta o suPreMo TriBunaL adMinisTraTivo, a habilitação “comporta dois juízos dis-
tintos: um relativo à aptidão profissional; outro sobre a idoneidade ou honorabilidade pessoal con-
templado no art. 81.º, n.º 1, al. b), por referência ao art. 55.º do CCP”. cf., acórdão do suPreMo Tri-
BunaL adMinisTraTivo, de 17.01.2019, Proc. n.º 01539/17.4BeLra, disponível em <www.dgsi.pt>.

(82) sobre o deucP, Pedro cosTa GonçaLves, Direito dos Contratos Públicos, almedina,
2020, cit., p. 817, ss.; Pedro TeLLes, “The european single Procurement document”, Procurement Law
Journal, n.º 1, 2017, cit., pp. 1-21; Luís M. aLves, “o documento europeu único de contratação pública:
obrigação sem exclusão?”, Revista de Direito Administrativo, n.º 4, 2019, cit., pp. 71-75.

(83) cf., acórdão do suPreMo TriBunaL adMinisTraTivo, de 14.01.2021, Proc. n.º 0955/19.1
Beavr, disponível em <www. dgsi.pt>.

(84) atente-se ao disposto na al. b) do n.º 6 do art. 71.º da diretiva (“as autoridades adjudi-
cantes, de acordo com os arts. 59.º, 60.º e 61.º, podem verificar ou podem ser solicitadas pelos estados-
-Membros a verificar se existem motivos para a exclusão dos subcontratantes por força do disposto no
art. 57.º. nesses casos, a autoridade adjudicante deve exigir que o operador económico substitua um
subcontratante em relação ao qual a verificação tenha revelado a existência de motivos obrigatórios de
exclusão. a autoridade adjudicante pode exigir ou ser solicitada por um estado-Membro a exigir que o
operador económico substitua um subcontratante em relação ao qual a verificação tenha revelado a
existência de motivos não obrigatórios de exclusão”) e da sua conjugação com o disposto na al. b) do
n.º 1 do art. 317.º do ccP.
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desde logo porque o subcontratado vai estar ligado à satisfação de um inte-
resse público, materializado com a adoção da decisão de contratar, por
parte de uma entidade adjudicante, a qual estará sempre funcionalizada à
prossecução do interesse público(85). neste sentido, uma desconsideração
da relevância do subcontratado para alcançar a mencionada necessidade da
entidade adjudicante, sempre seria suscetível de ser configurada como
“uma eventual renúncia à gestão competente dos contratos públicos
[pois] representaria, em certos sectores próprios da intervenção adminis-
trativa, o abandono ou a retirada da Administração”(86).

10. Da jurisdição competente para a apreciação de lití-
gios emergentes de um contrato de subempreitada

celebrado o contrato de subempreitada e encontrando-se o mesmo
funcionalmente dependente da execução do contrato de empreitada de
obras públicas, coloca-se também a questão de aferir a jurisdição para a
resolução dos litígios que possam ocorrem no âmbito do contrato de
subempreitada. a regra geral vigente no ordenamento jurídico português
sobre esta questão decorre da conjugação do art. 64.º do código do Pro-
cesso civil com o n.º 1, do art. 40.º, da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto,
diploma que aprova a Lei da Organização do Sistema Judiciário. neste
sentido, são da competência dos Tribunais Judiciais as causas que não
sejam atribuídas a outra ordem jurisdicional: corresponde, por isso, a uma
competência residual.

Por seu turno, dispõe a al. e), do n.º 1, do art. 4.º, da Lei n.º 13/2002,
de 19 de fevereiro, diploma que aprova o Estatuto dos Tribunais Adminis-
trativos e Fiscais (“eTaF”), que compete aos Tribunais da jurisdição
administrativa e fiscal a apreciação de litígios que tenham por objeto ques-
tões relativas à “validade de atos pré-contratuais e interpretação, vali-
dade e execução de contratos administrativos ou de quaisquer outros con-
tratos celebrados nos termos da legislação sobre contratação pública, por

(85) salientando este aspeto, Pedro Fernandez sanchéz, “ccP e constituição: Problemas na
aplicabilidade de Procedimentos de contratação Pública à luz da constituição Portuguesa”, A Consti-
tuição e a Administração Pública. Problemas de constitucionalidade das leis fundamentais do direito
administrativo português, aaFdL editora, 2018, cit., p. 44.

(86) cf., Pedro cosTa GonçaLves, “Gestão de contratos Públicos em Tempos de crise”, Estudos
de Contratação Pública, vol. iii, coimbra editora, 2010, cit., p. 22.
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pessoas coletivas de direito público ou outras entidades adjudicantes”.
neste sentido, a jurisprudência tem considerado que o contrato de subem-
preitada constitui um contrato subordinado, ou subcontrato, que mantem a
sua distinção ou individualidade em relação ao contrato de empreitada,
razão pela qual, o subempreiteiro não mantém qualquer vínculo contratual
com o dono da obra(87).

Fazendo apelo aos índices ou critérios de administratividade do con-
trato administrativo, a jurisprudência tem vindo a considerar que o con-
trato de subempreitada, celebrado entre empresas privadas, não corres-
ponde a um contrato administrativo(88), facto que não é alterado pela
aposição de disposições contratuais que decorrem de normas de direito
público cuja aposição decorra da livre fixação do conteúdo do contrato,
por força do art. 405.º do código civil(89). neste sentido, tem entendido,
quer o Tribunal de conflitos(90), quer a doutrina, que “a jurisdição compe-
tente para dirimir eventuais litígios destes contratos [subempreitada], é a
jurisdição comum”(91).
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a consTiTuição PorTuGuesa

Pelo Prof. doutor Jorge Miranda(*)

SUMáRIO:

I. a formação da constituição. II. a dignidade da pessoa humana, funda-
mento da república. III. o estado de direito democrático. IV. o sis-
tema de governo semi presidencial. V. as autonomias regionais e locais.
VI. a fiscalização da constitucionalidade.

I. A formação da Constituição

1. 45 anos após a sua aprovação e através de múltiplas vicissitudes
internas e externas, políticas, culturais, económicas e sociais, a constitui-
ção de 2 de abril de 1976 tornou-se a constituição portuguesa mais dura-
doura a seguir à carta constitucional, de 1842 a 1910.

começada a elaborar em tempo de radicalismo revolucionário em
Lisboa, acabaria por ser conformada em tempo de pacificação política tor-
nada possível pelos acontecimentos de 25 de novembro de 1975. conti-
nha, no texto inicial, formulações ideológicas próximas do marxismo (em
sete ou oito artigos dos trezentos e doze) e mantinha ainda, a título transi-
tório, o conselho da revolução.

nada disso poderia prevalecer sobre:

— a afirmação da dignidade da pessoa humana como base da repú-
blica, o estado de direito democrático e o pluralismo de expres-
são e organização políticas (arts. 1.º e 2.º);

(*) Professor catedrático das Faculdades de direito da universidade de Lisboa e da universi-
dade católica Portuguesa.



— o primado dos direitos fundamentais em face da organização eco-
nómica (Parte i do texto constitucional);

— extenso e rigoroso enunciado de direitos, liberdades e garantias
e de direitos económicos, sociais e culturais (arts. 24.º, ss. e 58.º,
ss.);

— a interpretação e a integração de harmonia com a declaração
universal dos direitos do homem (art. 16.º, n.º 2);

— o jus-internacionalismo, traduzido no princípio da equiparação de
direitos dos não portugueses (art. 15.º), na proibição de extradi-
ção quando o direito do estado requisitante preveja pena de
morte ou outra de que resulte lesão irreparável da integridade
física (art. 33.º, n.º 6), o respeito dos direitos do homem nas rela-
ções internacionais (art. 7.º, n.º 1);

— a prescrição da aplicação imediata dos direitos, liberdades e
garantias e de direitos de natureza análoga (art. 18.º, n.os 1 e 2);

— o princípio da proporcionalidade (art. 18.º, n.º 2, entre outros);

— a garantia de setores cooperativo e privado na economia (arts. 84.º
e 85.º);

— a consagração de princípios gerais de direito eleitoral (art. 113.º);

— a institucionalidade dos partidos políticos e do direito de oposi-
ção democrática (art. 114.º);

— a independência dos tribunais e a sua sujeição apenas à lei
(art. 204.º);

— o desenvolvimento da fiscalização da constitucionalidade (arts. 277.º,
ss.)(1).

este entendimento esteve, porém, longe de ser o único aduzido.

2. com efeito, se a constituição trouxe a estabilização política
segundo um modelo institucional idêntico ou análogo ao das democracias
ocidentais, a sua entrada em vigor não significou o apaziguamento ou o
consenso constitucional no país. Pelo contrário, desde o início, o debate à
volta da constituição assumiu um relevo inédito, por vezes excessivo e,

(1) v., sobretudo, A Constituição de 1976 — Formação, estrutura, princípios fundamentais,
Lisboa, 1978.
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em 1980, quase dramático. nem isso sur preende a quem evoque o paralelo
com outras épocas da nossa história contemporânea e, mais de perto, as
vicissitudes e as sucessivas atitudes políticas que acompanharam a feitura
da constituição(2).

esse debate centrou-se sobre aspetos globais da obra constitucional:
sobre o sentido normativo fundamental da constituição, e em especial da
constituição económica(3); sobre o seu caráter definitivo ou transitório;
sobre os limites materiais de revisão constitucional; e sobre o modo de
fazer a primeira revisão.

3. Quanto ao sentido fundamental da constituição, desenharam-se
quatro posições.

Para uns, o que haveria a realçar na constituição seria o socialismo (ou
a transição para o socialismo), o rumo para uma sociedade sem classes, o
poder democrático das classes trabalhadoras, o controlo de gestão, a apro-
priação coletiva, a eliminação dos monopólios e dos latifúndios, as naciona-
lizações, o plano, a reforma agrária, as organizações populares de base(4).

Para outros, seria também o socialismo e, mais do que o socialismo,
o caráter marxista(5) e a ditadura do proletariado(6); mas, exatamente por
isso, pronunciavam-se contra o texto de 1976.

uma terceira leitura da constituição, reconhecendo nela tanto um ele-
mento democrático quanto um elemento socialista, afirmava-os incompatí-
veis (senão por princípio, pelo menos pelo modo como se disporiam ou
sobreporiam, sem coordenação, no articulado constitucional). a constitui-
ção seria internamente contraditória e, na prática, ou não poderia funcionar
ou poderia conduzir a qualquer tipo de solução política e económica(7).

(2) segundo o que consta do Manual de Direito Constitucional, i, 10.ª ed., coimbra, 2014,
p. 211, ss.

(3) Principalmente na perspetiva da adesão às comunidades europeias.
(4) assim, Luís carvaLho oLiveira, A Constituição: alguns conceitos fundamentais, Lisboa,

1976, e a orientação geral da revista Fronteira, editada no Porto, durante alguns anos, pela “coopera-
tiva de defesa da constituição”.

(5) MarceLLo caeTano, Constituições portuguesas, 4.ª ed., Lisboa, 1978, p. 140.
(6) Pedro soares MarTinez, Comentários à Constituição portuguesa de 1976, Lisboa, 1978,

maxime p. 14. 
(7) Foi a tese sustentada por ManueL de Lucena, O Estado da Revolução; mais mitigadamente,

por andré GonçaLves Pereira, Da revisão constitucional ao “compromisso impossível”, in Expresso
de 19 de Janeiro de 1980; e, mesmo após 1982, por rui MacheTe, Os princípios estruturantes da Con-
stituição e a próxima revisão constitucional, in Revista de Direito e Estudos Sociais, 1987, pp. 346,
357, 359 e 360, e, em termos radicais, por Francisco Lucas Pires, Teoria da Constituição de 1976, cit.,
maxime pp. 132, ss., 184, ss., 292, ss. e 388.
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uma quarta maneira de ver era a dos que encontravam na constitui-
ção igualmente esses elementos — a democracia ou a democracia política,
pluralista e representativa, e o socialismo ou a democracia económica,
social e cultural — como frutos de um determinado compromisso político
e os procuravam interpretar e integrar sistematicamente através dos pro-
cessos próprios do trabalho jurídico. Mas ainda aqui podiam distinguir-se
cambiantes(8).

Foi sempre esta última posição a que sempre defendi, apoiando-me no
ponto firme que era e é a legitimidade democrática da constituição. e foi
ela que constantemente veio a ser adotada pela comissão constitucional.

4. a constituição não fala em “período de transição”(9). no
entanto, por a Plataforma de acordo constitucional entre o conselho da
revolução e os partidos políticos de 26 de fevereiro de 1976 ter sido fonte
imediata da parte iii e da parte iv e por a constituição prever um regime da
primeira revisão diferente do das revisões ulteriores (menos difícil),
estar-se-ia diante de uma constituição transitória(10), diante de uma cons-
tituição destinada a vigorar por um período curto até essa primeira revisão
ou novação constitucional.

doutro prisma, a constituição seria transitória, por incindível da tran-
sição para o socialismo a que ela própria se referia; seria uma constituição
para a transição para o socialismo e, logo que este objetivo estivesse alcan-
çado, haveria de ser substituída por outra, determinada pelas relações
sociais de produção que então viessem a prevalecer(11).

estas opiniões não eram suficientemente fundadas.
Por um lado, o ter sido a Plataforma uma das fontes da constituição e

o falar em “período de transição” só poderia implicar (como veio a impli-
car) uma consequência: a extinção do conselho da revolução na primeira
revisão constitucional (correspondente ou subsequente ao período dito de
transição). e essa consequência apenas prova (e provou) que a constitui-

(8) cf., acentuando mais o elemento socialista, J.J. GoMes canoTiLho e viTaL Moreira, op. cit.,
1.ª ed., maxime pp. 8, 50, ss. e 189, ss.; ou, inversamente, tendo-o por não cogente, anTónio de sousa

Franco, Sistema financeiro e Constituição financeira no texto constitucional de 1976, in Estudos sobre
a Constituição, obra coletiva, iii, p. 567, ss.

(9) e ao contrário do primeiro texto preparado pela 5.ª comissão da assembleia constituinte,
em correspondência com a 1.ª Plataforma, de 13 de abril de 1975 (art. 2.º, n.º 1).

(10) andré ThoMashausen, Constituição e realidade constitucional, in Revista da Ordem dos
Advogados, 1977, p. 473, ss.

(11) divisa-se aqui um direto afloramento das conceções estalinistas da constituição-balanço
e constituição-programa. Mas não foram só setores identificados com tais conceções que se serviram
do argumento.
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ção continha em si um princípio definitivo, o princípio democrático, em
relação ao qual o conselho da revolução representava um desvio.

Por outro lado, regras específicas da primeira revisão eram a exigência
de maioria de dois terços dos deputados presentes, desde que superior à
maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções (art. 286.º, n.º 1),
em vez de maioria de dois terços dos deputados em efetividade de funções
(art. 287.º, n.º 3); e a aproximada coincidência da atribuição à assembleia da
república de poderes de revisão com os termos da primeira legislatura e do
primeiro mandato presidencial (arts. 286.º, n.º 1, 299.º, n.º 1, e 296.º). Mas
estas regras justificavam-se por a primeira fase de vigência de qualquer Lei
Fundamental equivaler a um tempo de experimentação e por a extinção do
conselho da revolução exigir a reponderação do sistema de governo. não
permitiam concluir que se fosse passar de uma constituição a outra(12).

Quanto à “transição para o socialismo” tão pouco ela conferia à
constituição índole transitória, apenas lhe conferia (parcialmente) caráter
programático. a transição não era exterior à constituição formal e altera-
ções de preceitos que viessem a ocorrer, por virtude disso, não afetariam a
constituição material(13).

5. Tanto a constituição não era transitória que enumerava explíci-
tos limites materiais da revisão constitucional — quer dizer, princípios
substantivos que deviam ser respeitados em ulterior modificação do seu
texto. e à volta do preceito a eles referente (o art. 290.º) uma larga polé-
mica doutrinal (e política) se estabeleceu.

o lugar indicado para analisar o problema, extremamente complexo,
não pode ser, porém, este(14). Por agora apenas se diga que cláusulas de
limites materiais encontram-se em várias constituições (como na nossa
de 1911, no seu art. 82.º, § 2.4, a respeito da forma republicana de
governo); o que distingue a constituição de 1976 é prever um copioso
elenco, abrangendo também princípios da organização económica.

6. Portugal pôde ratificar, dois anos depois da aprovação da consti-
tuição, a convenção europeia dos direitos do homem e os seus Protoco-
los adicionais.

(12) significativo é ainda o facto de a matéria da revisão constitucional, que no parecer da
comissão de sistematização da constituinte era colocada em “disposições finais e transitórias”
(v. Diário, n.º 13, p. 272), no fim ter ficado a constituir o título ii da parte iv.

(13) Para maior desenvolvimento deste assunto, v. A Constituição de 1976, cit., p. 215, ss.
(14) v. Teoria da Constituição, coimbra, 2020, p. 198, ss.
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Mais tarde, aderiu ou ratificou numerosos tratados internacionais de
proteção da pessoa humana; ingressaria nas comunidades europeias, ante-
cessoras da união europeia; ratificaria o Tratado institutivo do Tribunal
Penal internacional.

a constituição portuguesa influenciaria, em alguns pontos, as consti-
tuições espanhola de 1978 e brasileira de 1988 e pode considerar-se larga-
mente fonte das constituições de cabo verde, da Guiné-Bissau, de são Tomé
e Príncipe, de angola e de Moçambique, ocorrida nesses países a democrati-
zação dos anos noventa, tal como fonte principal da constituição de Timor
independente.

7. o modo como se deveria fazer a primeira revisão constitucional
foi, de todas as questões, a mais agitada. a despeito de a constituição se ocu-
par ex professo do assunto, cometendo tal poder à assembleia da república
[arts. 164.º, alínea a), 169.º, n.º 1, e 286.º, ss.], houve quem invocasse a pos-
sibilidade ou a necessidade de recorrer ao povo através de referendo; foram
apresentados um projeto de lei e uma proposta de lei de autorização legisla-
tiva tendentes à organização do referendo(15); e a campanha eleitoral relativa
à eleição presidencial em 1980 teve-o como tema primacial.

o referendo serviria para resolver o problema dos limites materiais
da revisão constitucional, pois só o povo, titular da soberania, os poderia
ultrapassar; ou para vencer o bloqueamento ideológico que a constituição
traria consigo; ou para eliminar a regra da maioria qualificada de dois ter-
ços para a aprovação de alterações à constituição; ou ainda, na hipótese de
não se formar na assembleia da república a maioria qualificada exigida
no art. 286.º, para viabilizar a própria revisão.

sendo, embora, diversas as funções esperadas do referendo, era
comum a fundamentação: o princípio democrático — por o povo, por
direito natural (segundo alguns), estar acima da constituição e esta mesma
apelar para a participação direta e ativa dos cidadãos na vida pública
(arts. 48.º e 112.º).

Mas a fraqueza jurídica dos argumentos era notória, à face dos cânones
gerais de interpretação e das regras básicas do constitucionalismo ocidental
(em que todo o poder público tem de estar previsto e contido em regras jurí-
dicas e em que prevalecem os mecanismos representativos(16) e pluralistas).

(15) v. Diário da Assembleia da República, i legislatura, 4.ª sessão legislativa, 2.ª série, n.os 69
e 74, pp. 1140, ss. e 1284, ss., respetivamente; cf. as impugnações que lhes foram dirigidas, ibidem,
n.os 71 e 76, pp. 1214 (2) e 1312.

(16) v., por todos, o colóquio sobre revisão constitucional em que intervieram Francisco Lucas
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no fundo o que estava em causa era ainda a oposição à constituição;
era, não já um processo para a modificar — o que pressupunha a aceitação
das suas regras — mas um processo para a substituir; era saber se deveria
ou não dar-se, e de que forma, rutura da ordem constitucional de 1976.

8. os resultados da eleição presidencial de dezembro de 1980
resolveram este problema no sentido da inadmissibilidade do referendo
(com risco de degenerar em plebiscito, na pior aceção do termo) e do res-
peito das regras constitucionais sobre revisão(17).

9. a primeira revisão constitucional, em 1981 e 1982, efetuar-se-ia,
pois, no respeito pela constituição, em ambiente de participação. e extinto
o conselho da revolução, os militares, pela primeira vez desde 1822, dei-
xaram de intervir na vida política.

as revisões constitucionais subsequentes continuariam nessa linha.
assim como um papel importante seria desempenhado pela jurispru-

dência, primeiro da comissão constitucional, de 1976 a 1980 e, depois,
pelo Tribunal constitucional, semelhante aos de vários países europeus, e
posto a funcionar em 1982.

II. A dignidade da pessoa humana, fundamento da República

10. Por circunstâncias históricas de vária índole, a ligação jurí-
dico-positiva entre direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana só
começa com os grandes textos internacionais e as constituições subse-
quentes à segunda guerra mundial(18).

surge na carta das nações unidas (no preâmbulo); na declaração
universal, ao afirmar-se que “o desconhecimento e o desprezo dos direitos
do homem” tinham conduzido “a atos de barbárie que revoltaram a cons-
ciência da humanidade e que o reconhecimento da dignidade inerente a
todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inaliená-
veis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”

Pires, anTónio BarBosa de MeLo, José MiGueL JÚdice e MarceLo reBeLo de sousa, in Democracia e Liber-
dade, n.º 16, novembro de 1980, p. 9, ss.

(17) do mesmo modo que, em todas as eleições realizadas desde 1976, nunca o partido cujos
deputados votaram contra a constituição obteve maioria; ficou sempre abaixo dos 18%.

(18) Direitos fundamentais, 3.ª ed., coimbra, 2020, p. 225, ss.
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(preâmbulo); nos Pactos internacionais de direitos económicos, sociais e
culturais e dos direitos civis e Políticos (também nos preâmbulos); ou na
carta de direitos Fundamentais da união europeia (preâmbulo e art. 1.º).

surge em resposta “aos regimes que tentaram sujeitar e degradar a
pessoa humana” (preâmbulo da constituição francesa de 1946) e quando
se proclama que “a dignidade da pessoa humana é sagrada” (art. 1.º da
constituição alemã de 1949). e vai constar depois das constituições mais
recentes.

11. não foi, porém, nessa esteira das constituições do segundo
pós-guerra que a constituição do regime autoritário de 1933 introduziu, na
revisão constitucional de 1951, a expressão “dignidade humana” ao acres-
centar ao art. 6.º, como uma das incumbências do estado “zelar pela
melhoria das condições das classes sociais mais desfavorecidas, procu-
rando assegurar-lhes um nível de vida compatível com a dignidade
humana” (n.º 3); e a revisão de 1945 iria consagrar a “dignidade das pes-
soas” como limite à liberdade dos cultos (art. 45.º). apesar de representar
um progresso, parecia prevalecer aí uma linha principalmente assistencia-
lista e paternalista.

Bem diferente viria a ser a constituição atual, ao declarar logo no
art. 1.º, a república “baseada na dignidade da pessoa humana”. ao dizer
que “todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante
a lei” e ao reiterá-lo no art. 26.º, n.º 2: “a lei estabelecerá garantias efetivas
contra a utilização abusiva ou contrária à dignidade humana, de informa-
ções relativas às pessoas e famílias”. no art. 26.º, n.º 3: “a lei garantirá a
dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano…”. no art. 59.º,
n.º 1, alínea b): “Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça,
cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológi-
cas, têm direito: (…) b) à organização do trabalho em condições social-
mente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a
conciliação da actividade profissional com a vida familiar”. no art. 67.º,
n.º 2, alínea e): “incumbe, designadamente, ao estado para protecção da
família: (…) b) regulamentar a procriação assistida, em termos que salva-
guardem a dignidade da pessoa humana”. ou no art. 206.º, ao admitir limi-
tes à audiência dos tribunais para salvaguarda da dignidade das pessoas.

12. a constituição confere uma unidade de sentido, de valor e de
concordância prática ao sistema de direitos fundamentais. e ela repousa na
dignidade da pessoa humana, ou seja, na conceção que faz da pessoa fun-
damento e fim da sociedade e do estado.
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Pelo menos, de modo direto e evidente, os direitos, liberdades e
garantias pessoais e os direitos económicos sociais e culturais comuns têm
a sua fonte ética na dignidade da pessoa, de todas as pessoas. no entanto,
os demais direitos, ainda quando projetados em instituições, remontam
também à ideia de proteção e desenvolvimento das pessoas. a copiosa
extensão do elenco não deve fazer perder de vista esse referencial.

Por outro lado, o princípio da participação democrática na vida cole-
tiva — quer enquanto subjetivado em direitos individuais, os direitos polí-
ticos (arts. 48.º, ss.), quer enquanto elevado a um dos objetivos da educa-
ção (art. 73.º, n.º 2), quer enquanto princípio estruturador da organização
económica no tocante aos trabalhadores, aos empreendedores e aos consu-
midores [arts. 80.º, alínea g), e 60.º, n.º 3], quer, finalmente, enquanto con-
dição do sistema democrático (art. 109.º) — alicerça-se no respeito e na
garantia dos direitos e liberdades fundamentais (arts. 2.º e 9.º). não se
prevê a participação pela participação; prevê-se e promove-se como
expoente da realização das pessoas.

Para além da unidade do sistema, o que conta é a unidade da pessoa.
a conjugação dos diferentes direitos e das normas constitucionais, legais e
internacionais a eles atinentes torna-se mais clara a essa luz assim como o
caráter inalienável e imprescindível dos direitos fundamentais.

o “homem situado” do mundo plural, conflitual e em acelerada
mutação do nosso tempo encontra-se muitas vezes dividido por interesses,
solidariedades e desafios discrepantes; só na consciência da sua dignidade
pessoal retoma unidade de vida e de destino.

enfim, a jusfundamentalidade como critério para a admissibilidade
de outros direitos afora os inseridos no texto constitucional pode ainda
associar-se à ideia de respeito pela dignidade da pessoa humana.

13. o art. 1.º da declaração universal precisa e explicita a conce-
ção de pessoa da constituição, recolhendo as inspirações de diversas filo-
sofias e, particularmente, de diversas correntes jusnaturalistas: “Todos os
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. dotados
de razão e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito
de fraternidade”.

Dotados de razão e de consciência — eis o denominador comum a
todos os homens e mulheres em que consiste essa igualdade. Dotados de
razão e consciência — eis o que, para além das diferenciações geográfi-
cas, económicas, culturais e sociais, justifica o reconhecimento, a garan-
tia e a promoção dos direitos fundamentais. Dotados de razão e de con-
sciência — eis por que os direitos fundamentais, ou os que estão no seu
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cerne, não podem desprender-se da consciência jurídica das pessoas e dos
povos.

Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade —
eis o horizonte de esperança aberto ou proposto a todos os seres humanos.

III. O Estado de Direito democrático

14. não basta enumerar, definir, explicitar, assegurar só por si direi-
tos fundamentais; é necessário que a organização do poder político e toda
a organização constitucional estejam orientados para a sua garantia e a sua
promoção. assim como não basta afirmar o princípio democrático e pro-
curar a coincidência entre a vontade política do estado e a vontade popular
em qualquer momento; é necessário estabelecer um quadro institucional
em que esta vontade se forme em liberdade e em que cada cidadão tenha a
segurança da previsibilidade do futuro(19).

em suma: é necessário que se não verifique incompatibilidade entre o
elemento subjetivo e o elemento objetivo da constituição; que os direitos
fundamentais tenham um quadro institucional de desenvolvimento; que
(na linha que, afinal, remonta a MonTesQuieu) a garantia da liberdade se
faça através da divisão do poder. a síntese destes princípios, o modelo ou
a ideia em que se traduzem vem a ser o estado de direito.

estado de direito não equivale a estado sujeito ao direito, porque não
há estado sem sujeição ao direito no duplo sentido de estado que age
segundo processos jurídicos e que realiza uma ideia de direito, seja ela qual
for. estado de direito só existe quando esses processos se encontram dife-
renciados por diversos órgãos, de harmonia com um princípio de divisão do
poder, e quando o estado aceita a sua subordinação a critérios materiais que
o transcendem; só existe quando se dá limitação material do poder político;
e esta equivale a salvaguarda dos direitos fundamentais da pessoa humana.

citando de novo uma fórmula lapidar da declaração universal (do
seu preâmbulo): “é essencial a proteção dos direitos do homem através de
um regime de direito para que o homem não seja compelido, em supremo
recurso, à revolta contra a tirania e a opressão”.

há elementos inerentes ao estado de direito que antecedem a formu-
lação da ideia e até o constitucionalismo moderno, porque são essenciais à

(19) Direitos fundamentais, cit., p. 257, ss.
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civilização jurídica (ou a qualquer civilização jurídica); a publicidade das
leis, a sujeição dos governantes às leis em vigor enquanto não sejam modi-
ficadas, a imparcialidade dos tribunais, a salvaguarda dos casos julgados.

Mas o art. 16.º da declaração de direitos do homem e do cidadão
identificaria os direitos individuais e a separação dos poderes com o cerne
da constituição e seria a partir daí que se desenvolveria o estado de
direito ao longo do século xix: a segurança como base da constituição a
par da liberdade e da propriedade (assim, entre nós, logo o art. 1.º do texto
de 1822), as garantias da liberdade e da segurança pessoal, a não retroati-
vidade das leis, ou, pelo menos, das leis penais incriminadoras, o primado
da lei e o princípio da legalidade da administração, a ressalva dos atos
administrativos constitutivos de direitos, a independência dos tribunais.

a seguir à segunda guerra mundial surgiria aquilo a que se tem cha-
mado Estado de Direito material, contraposto ao Estado de Direito formal
do positivismo jurídico. um estado de direitos fundamentais e orientado
para a justiça, em que avultam o princípio da constitucionalidade e a fisca-
lização jurisdicional da constitucionalidade dos atos do poder, a considera-
ção dos direitos fundamentais nos termos da constituição e não nos termos
da lei, o caráter restritivo das restrições a direitos fundamentais, os princí-
pios da proporcionalidade, da tutela da confiança e da tutela jurisdicional
efetiva, a reserva (absoluta) de jurisdição dos tribunais, a obrigatoriedade
de execução das sentenças dos tribunais administrativos, a responsabili-
dade civil do estado por danos causados pelos seus órgãos e agentes.

como as coordenadas do estado de direito se desenvolvem todas
segundo a linha dos direitos fundamentais, ele agora desenvolve-se a par
do estado social.

15. no caso português, se muitos dos elementos acabados de indi-
car aparecem, sob feições e em graus variáveis, ao longo das sucessivas
constituições, certo é que, em nenhuma, elas os ressaltam de uma forma
tão clara e tão completa quanto na constituição de 1976.

Para isso terão contribuído, por um lado, as deficiências e insuficiên-
cias manifestadas pela constituição de 1933 e, sobretudo, a denúncia das
perversões na sua aplicação prática, bem como, por outro lado, depois de 25
de abril de 1974, a resistência a graves desvios verificados em 1974 e 1975
e a necessidade de evitar a sua repetição. Terão concorrido ainda a convic-
ção, que subsistiu sobretudo entre os advogados, dos princípios do estado
de direito e, embora menos, o ensino e a investigação nas universidades.

o texto inicial da constituição procurou ser, pois, extremamente
minucioso e cuidadoso no domínio dos direitos fundamentais e na organi-
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zação do poder — não obstante só falar em estado de direito, em estado
de direito democrático no preâmbulo e encerrar algumas normas contro-
versas à sua luz. a revisão constitucional de 1982, por seu turno, definiu o
regime político como estado de direito democrático (art. 2.º), alargou
ainda mais o quadro dos direitos, liberdades e garantias e os mecanismos
de fiscalização e criou um Tribunal constitucional. enfim, as revisões
de 1989 e de 1997 persistiram nessa linha, com especial incidência nos
direitos dos administrados(20).

à face do texto inicial da constituição chegou a ser contestada a qua-
lificação do estado português como estado de direito, nomeadamente, por
causa da atribuição ao conselho da revolução da competência para decla-
rar a inconstitucionalidade de normas jurídicas com força obrigatória geral
(art. 281.º), da subsistência da Lei n.º 8/75, de 25 de julho (art. 309.º), e da
constitucionalização do decreto-Lei n.º 621-B/74, de 15 de novembro
(art. 308.º).

Todavia, apesar de conter essas normas e de a aplicação retroativa de
sanções criminais cominadas pela Lei n.º 8/75 ser, como sempre sustentei
indiscutivelmente, violadora de princípios do estado de direito(21), tal não
era suficiente para inquinar a qualificação. não só as referidas normas apa-
reciam com alcance e duração limitados como eram amplamente compen-
sadas — se é lícito pensar em compensação nesta matéria — por importan-
tíssimos avanços na consagração dos direitos fundamentais e no reforço
dos meios jurisdicionais de garantia.

entre os progressos no sentido do estado de direito (muitos deles
desconhecidos da generalidade das constituições e dos instrumentos inter-
nacionais de proteção dos direitos do homem) trazidos logo em 1976 avul-
tavam (frisando, de novo, alguns pontos já aflorados atrás) os princípios
sobre a força jurídica dos direitos, liberdades e garantias (art. 18.º) e o
regime da sua suspensão (art. 19.º), os limites materiais e a jurisdicionali-
zação da extradição (art. 23.º, n.º 4; hoje art. 33.º, n.os 3 a 6), as garantias de
direito e processo penais (art. 27.º, ss.), a definição do conteúdo do habeas
corpus (art. 31.º), as garantias relativas à utilização da informática
(art. 35.º), o direito à objeção de consciência (arts. 41.º, n.º 5, e 276.º,
n.º 3), a interdição dos despedimentos sem justa causa ou por motivos polí-
ticos ou ideológicos [art. 52.º, alínea b); hoje art. 53.º], a afirmação dos tri-
bunais administrativos como verdadeiros tribunais (art. 212.º), valendo

(20) v. os autores indicados in Fiscalização da constitucionalidade, coimbra, 2017, p. 20.
(21) como sempre entendi: v. A Constituição de 1976, cit., p. 481, ss., e Manual…, vi, 4.ª ed.,

coimbra, 2013, pp. 21-22.
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para eles os princípios gerais sobre a execução das sentenças (art. 210.º,
n.º 2; hoje art. 205.º, n.º 3), a consagração do conselho superior da Magis-
tratura como órgão constitucional (art. 223.º; hoje art. 218.º), o princípio
da imparcialidade da administração (arts. 267.º, n.º 2; hoje 266.º, n.º 2), os
princípios e regras sobre polícia (art. 272.º), a inexistência de garantia
administrativa (art. 271.º, n.º 1).

16. reportando-nos à constituição, no articulado atual, firmam o
estado de direito:

a) o sentido restritivo das restrições a direitos, liberdades e garan-
tias (art. 18.º, n.os 2 e 3);

b) os princípios da segurança jurídica (arts. 18.º, n.º 3, 32.º, n.º 9,
102.º, n.º 3, 266.º, n.º 2, 280.º, n.º 3, e 282.º, n.º 4), da proporcio-
nalidade (arts. 18.º, n.º 2, 19.º, n.os 4 e 8, 30.º, n.º 5, 50.º, n.º 3,
65.º, n.º 4, 266.º, n.º 2, 267.º, n.º 4, 270.º e 272.º, n.º 2) e da tutela
jurisdicional efetiva dos direitos (arts. 20.º e 268.º, n.os 4 e 5);

c) o princípio de separação e interdependência dos órgãos de poder
[arts. 2.º, 112.º, n.º 1, e 288.º, alínea j)]; a distribuição de compe-
tências entre os órgãos governativos tendo em vista não apenas a
prática de atos próprios mas também o exercício de funções de
fiscalização recíproca (entre outros, arts. 133.º, 134.º, 135.º,
136.º, 161.º, 162.º, 195.º, 231.º e 233.º); a competência legislativa
genérica da assembleia da república [art. 161.º, alínea d)] e
reservada, nomeadamente sobre direitos, liberdades e garantias,
direito e processo penais, tribunais e magistratura (arts. 164.º e
165.º); a proibição de dissolução da assembleia da república e
de atos de revisão constitucional na vigência de estado de sítio ou
de emergência (arts. 172.º, n.º 1, e 289.º) e a obediência das For-
ças armadas aos órgãos competentes nos termos da constituição
e da lei (art. 275.º, n.º 3);

d) a reserva aos tribunais da função jurisdicional, visto que eles são
“os órgãos de soberania com competência para administrar a jus-
tiça em nome do povo” (art. 202.º)(22), e, assim, cabe-lhes defen-
der os direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos,
reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os confli-

(22) cf. acórdão n.º 41 da comissão constitucional, de 9 de novembro de 1977, in apêndice ao
Diário da República de 30 de dezembro de 1977.
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tos de interesses públicos e privados (art. 202.º e ainda arts. 20.º,
n.º 1, e 113.º, n.º 7); a independência dos tribunais [arts. 203.º e
288.º, alínea m)] e a obrigatoriedade das suas decisões para todas
as entidades públicas e privadas (art. 205.º, n.º 2); e a competên-
cia reservada dos tribunais judiciais, salvo em tempo de guerra a
dos tribunais militares, para aplicar a lei criminal (arts. 27.º, n.º 2,
28.º, n.os 1 e 3, 30.º, n.º 2, 31.º, n.º 1, e 212.º); a proibição de tri-
bunais com competência exclusiva para o julgamento de certas
categorias de crimes (art. 209.º, n.º 4); a inamovibilidade, a irres-
ponsabilidade e as demais garantias dos juízes (arts. 216.º);

e) o exercício do poder político, a nível do estado, das regiões autó-
nomas e do poder local, com sujeição à constituição [art. 3.º,
n.º 2 — inicial 115.º — e arts. 10.º, n.º 1, 108.º, 110.º, n.º 2, 111.º,
n.º 1, 114.º, n.º 2, 223.º, n.º 2, alínea f), 225.º, n.º 3, 227.º, n.º 1,
alíneas a) e b), 234.º, n.º 1, e 241.º], dependendo a validade dos
seus atos da conformidade com a constituição (art. 3.º, n.º 3); o
poder de apreciação pelos tribunais da existência de inconstitu-
cionalidade nos feitos submetidos a julgamento (art. 204.º); a
competência de declaração de inconstitucionalidade com força
obrigatória geral pelo Tribunal constitucional (art. 281.º); o
direito de resistência a ordens que ofendam os direitos, liberdades
e garantias (art. 21.º), o direito de não pagar impostos que não
tenham sido criados nos termos da constituição (art. 103.º, n.º 3)
e o direito de petição para defesa da constituição (art. 52.º, n.º 1);
a fiscalização de inconstitucionalidade por ação ou por omissão
de normas jurídicas como limite material da revisão constitucio-
nal [art. 288.º, alínea l)];

f) a subordinação dos órgãos e agentes administrativos à constitui-
ção e à lei com respeito pelos princípios da igualdade, da propor-
cionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé (art. 266.º,
n.º 2); os direitos e garantias dos administrados, designadamente
a necessidade de fundamentação expressa dos atos que afetem
direitos ou interesses legalmente protegidos (art. 268.º, n.º 3) e a
garantia do acesso à justiça administrativa (art. 268.º, n.os 4 a 5); a
observância das regras gerais sobre polícia e o respeito dos direi-
tos, liberdades e garantias na prevenção dos crimes, incluindo a
dos crimes contra a segurança do estado (art. 272.º, n.º 3);

g) a responsabilidade civil do estado e das demais entidades públicas,
em forma solidária com os titulares dos seus órgãos, funcionários
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ou agentes, por ações ou omissões praticadas no exercício das suas
funções e por causa desse exercício, de que resulte violação dos
direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem (art. 22.º);
em especial, o dever de indemnizar o lesado, em caso de privação
de liberdade contra o disposto na constituição e na lei (art. 27.º,
n.º 5) e de condenação criminal injusta (art. 29.º, n.º 6); a responsa-
bilidade civil e criminal dos titulares de cargos políticos (arts. 117.º,
130.º e 196.º); a responsabilidade civil, criminal e disciplinar dos
funcionários e agentes pelas suas ações ou omissões de que resulte
violação dos direitos ou de interesses legalmente protegidos dos
cidadãos, não dependendo a ação ou procedimento, em qualquer
fase, de autorização hierárquica (art. 271.º, n.º 1)(23).

17. além destas regras a jurisprudência formulou outras, deduzidas
da própria ideia ou do conteúdo do estado de direito, tais como:

— a extensão ao ilícito de mera ordenação social e às sanções disci-
plinares, inclusive em direito do trabalho, do princípio da pro-
porcionalidade e mesmo de alguns dos princípios fundamentais
de direito criminal (v. g., nulla poena sine lege) e das garantias
essenciais de defesa;

— a aplicação judicial das medidas de reeducação privativas da
liberdade;

— os princípios da igualdade processual das partes e do contraditório;

— a proibição de lei retroativa — para lá de lei restritiva de direitos,
liberdades e garantias (art. 18.º, n.º 3), de lei penal incriminadora
(art. 29.º, n.º 2) e de lei definidora de competência do tribunal
(art. 32.º, n.º 9) — que viole de forma intolerável a segurança
jurídica e a confiança das pessoas, designadamente de lei tributá-
ria retroativa nessas condições;

— a inadmissibilidade de privação retroativa do direito de interposi-
ção de recurso de decisões judiciais;

— o princípio da publicidade dos atos.

(23) cf. J.J. GoMes canoTiLho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª ed., coim-
bra, 2004, p. 243, ss.; JorGe reis novais, Os princípios constitucionais da República Portuguesa,
coimbra, 2004, p. 161, ss.; Maria LÚcia aMaraL, A forma da República, coimbra, 2005, p. 179, ss.;
JorGe BaceLar Gouveia, Manual de Direito constitucional, ii, 5.ª ed., coimbra, 2013, p. 697, ss.
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18. Quanto a Estado de Direito democrático, a expressão traduz a
confluência de estado de direito e democracia. se, historicamente, surgi-
ram sob influências e em momentos diversos, hoje uma democracia repre-
sentativa e pluralista não pode deixar de ser um estado de direito — por
imperativo de racionalidade ou funcionalidade jurídica e de respeito dos
direitos das pessoas. o poder político pertence ao povo e é exercido de
acordo com a regra da maioria (arts. 2.º, 3.º, n.º 1, 10.º, n.º 1, 108.º, 114.º,
n.º 1, 187.º, etc.), mas está subordinado — material e formalmente — à
constituição (citados arts. 3.º, n.º 2, 108.º, 110.º, n.º 2, 225.º, n.º 3, 266.º,
288.º, etc.), com a consequente fiscalização jurídica dos atos do poder
(arts. 3.º, n.º 3, 204.º, 268.º, n.º 4, 278.º, ss.)(24).

há uma interação de dois princípios substantivos — o da soberania
do povo e o dos direitos fundamentais — e a mediatização dos princípios
adjetivos da constitucionalidade e da legalidade. numa postura extrema de
irrestrito domínio da maioria, o princípio democrático poderia acarretar a
violação do conteúdo essencial de direitos fundamentais; assim como,
levado aos últimos corolários, o princípio da liberdade poderia recusar
qualquer decisão jurídica sobre a sua modelação. o equilíbrio (ou, se se
preferir, a síntese, obtém-se através da harmonia sistemática de valores e
princípios, bem como através de uma complexa articulação de órgãos polí-
ticos e jurisdicionais, com gradações conhecidas.

à luz desta conceção, justifica-se definir o constitucionalismo como
a teoria segundo a qual a maioria deve ser restringida para proteção dos
direitos individuais. Já não configurar os direitos como trunfos contra a
maioria. nem os direitos fundamentais podem ser assegurados e efetiva-
dos plenamente fora da democracia representativa, nem esta se realiza
senão através do exercício de direitos fundamentais. e, se ocorrem tensões
ou desvios, hão de ultrapassar-se no âmbito da constituição e dos seus
mecanismos de garantia.

19. em segundo lugar, porém, estado de direito democrático
parece querer significar um pouco mais. Pode significar estado social de
direito.

ele liga-se especificamente também à democracia económica, social e
cultural, cuja realização é objetivo da democracia política (art. 2.º, 2.ª parte);
reporta-se ao relevo assumido pelos direitos económicos, sociais e culturais
e pelas condições da sua efetivação [art. 9.º, alínea d), e arts. 58.º, ss.];

(24) Direitos fundamentais, cit., p. 266, ss. Mas é bem melhor dizer ordem constitucional
democrática, como diz o citado art. 19.º, n.º 2.
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torna-se indissociável da vinculação das entidades privadas aos direitos,
liberdades e garantias (art. 18.º, n.º 1, in fine) e da subordinação do poder
económico ao poder político democrático [art. 80.º, alínea a), e art. 81.º, alí-
nea e)]; pretende-se um modelo mais exigente (não necessariamente mais
original) de estado de direito — no confronto do dos países da europa oci-
dental — quer no tocante aos direitos sociais quer no que tange aos próprios
direitos de liberdade.

afirmando a decisão de assegurar o primado do estado de direito
democrático, a constituição reitera do mesmo modo o primado do direito
— do direito que justifica e organiza um estado democrático e, concomi-
tantemente, reflete e conforma uma sociedade que se aspira de pessoas
livres e iguais. o estado e a sociedade são, assim, qualificados pela sua
integração pelo direito e este é, por seu turno, posto perante a vivência dos
fatores de vária ordem decorrentes daquela perspetiva.

não é uma harmonia pré-estabelecida que se pretende conservar a
todo o custo, é uma sociedade imperfeita que se pretende transformar no
respeito de certas regras e com vista a certos objetivos. não se negam os
contrastes, os conflitos e os antagonismos de classes, de grupos, de gera-
ções, de setores e de regiões; mas inserem-se tais contrastes numa visão
dinâmica do processo social em que se espera a sua superação através de
níveis crescentes de participação e desalienação — tudo dentro dum rigo-
roso quadro constitucional e na permanência dos valores que imprimem
caráter e razão de ser à comunidade política.

IV. O sistema de governo semi-presidencial

20. o sistema de governo de 1976 foi moldado com a preocupação
maior de evitar os vícios inversos do parlamentarismo de assembleia da
constituição de 1911 e da concentração de poder da constituição de 1933,
e tendo como pano de fundo a situação institucional pós-revolucionária.

o ponto mais delicado dizia respeito ao lugar do Presidente da repú-
blica, às suas competências e ao seu modo de eleição. ele não devia ser um
Presidente meramente representativo, nem um chefe de estado equivalente
ao do regime autoritário, nem tão pouco (o que contrariaria a tradição cons-
titucional portuguesa) um Presidente chefe do Poder executivo. Mas tanto
poderia ser um Presidente arbitral, embora com capacidade de intervenção
efetiva, no âmbito de um parlamentarismo racionalizado, como um Presi-
dente mais forte, regulador do sistema político, de tipo semipresidencial.
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optou-se pela segunda alternativa, desde logo, pela necessidade de
compensar ou equilibrar o conselho da revolução, que iria subsistir
durante alguns anos. e ainda por mais duas razões: pela dificuldade de ins-
tauração de um governo parlamentar após 50 anos sem Parlamento demo-
crático e pela prefiguração de um modelo misto pela Lei n.º 3/74 (com
Presidente da república, Governo e um conselho de estado, que fazia as
vezes de assembleia).

acrescia o modo de eleição, que não podia deixar de ser (após o des-
vio traduzido na 1.ª Plataforma de acordo constitucional) a eleição por
sufrágio direto e universal, de resto prevista já no Programa do Movi-
mento das Forças armadas (c, 1). a sua reivindicação fazia parte desde
1958-1959 do património das reivindicações democráticas em Portugal.
só ela daria ao Presidente da república suficiente legitimidade para presi-
dir ao conselho da revolução e, se fosse caso disso, para se lhe impor(25).
ela serviria de contraponto de unidade em face da eventual fragmentação
parlamentar resultante do princípio da representação proporcional —
decorrente este, por seu turno, de uma exigência de garantia do pluralismo
e de integração numa sociedade tão dividida como se apresentava a portu-
guesa.

sobre tudo isto formara-se um consenso difuso na assembleia cons-
tituinte, nos principais partidos e na opinião pública nos últimos meses
de 1975 e nos primeiros de 1976. e estas orientações viriam a ser consa-
gradas na 2.ª Plataforma e no texto constitucional.

21. os aspetos fundamentais a considerar eram, pois, os seguintes:

a) existência de quatro órgãos políticos de soberania — Presidente
da república, conselho da revolução, assembleia da república
e Governo (art. 113.º);

b) atribuição ao Presidente da república, também presidente do
conselho da revolução, sobretudo de poderes relativos à consti-
tuição e ao funcionamento de outros órgãos do estado e das
regiões autónomas, do poder de promulgação e veto e do poder
de declaração do estado de sítio ou do estado de emergência
(arts. 136.º e 137.º);

c) condicionamento dos principais atos do Presidente da república
pelo conselho da revolução (arts. 145.º e 147.º);

(25) Mas isso explica, por outra parte, a circunstância de o primeiro Presidente eleito ter sido
um militar.
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d) sujeição a referenda ministerial apenas de certos atos do Presi-
dente da república (art. 141.º);

e) atribuição à assembleia da república, Parlamento unicameral
(art. 150.º, ss.), sobretudo do primado da função legislativa
(arts. 164.º, 167.º, 168.º e 172.º) e de funções de fiscalização do
Governo e da administração pública (art. 165.º);

f) consideração do Governo como o órgão de condução da política
geral do país (art. 185.º), sendo o conselho de Ministros presi-
dido pelo Presidente da república apenas a solicitação do Pri-
meiro-Ministro [art. 136.º, alínea h)];

g) eleição direta do Presidente da república (art. 124.º), com candi-
datos propostos por grupos de cidadãos (art. 127.º) e em data
nunca coincidente com a da eleição dos deputados (art. 128.º);

h) exigência de maioria absoluta para a eleição do Presidente da
república (art. 129.º);

i) eleição dos deputados à assembleia da república segundo o sis-
tema proporcional e o método de hondt (art. 155.º) e com candi-
daturas reservadas aos partidos (art. 154.º);

j) duração diferenciada do mandato presidencial — cinco anos
(art. 131.º) — e da legislatura — quatro anos (art. 174.º) — e ine-
legibilidade do Presidente para terceiro mandato consecutivo e
durante o quinquénio subsequente a segundo mandato consecu-
tivo (art. 126.º);

l) incompatibilidade das funções de deputado e de membro do
Governo (art. 157.º);

m) sujeição da assembleia da república a dissolução pelo Presi-
dente da república, verificados certos requisitos, designada-
mente parecer favorável do conselho da revolução [arts. 136.º,
alínea e), e 175.º];

n) Formação do Governo por ato do Presidente da república “tendo
em conta os resultados eleitorais” (art. 190.º), seguido da aprecia-
ção do seu programa pela assembleia da república (art. 195.º);

o) responsabilidade política do Governo perante ambos os órgãos
(art. 193.º), não sendo, porém, necessária a confiança positiva-
mente afirmada (pelo menos, da assembleia) para que ele subsista,
e bastando a não desconfiança explícita, exceto quando seja o pró-
prio Governo a pedir um voto de confiança (arts. 195.º a 198.º);
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p) Proibição de dissolução da assembleia da república por efeito de
rejeição do programa do Governo, salvo no caso de três rejeições
consecutivas (art. 198.º, n.º 2) e, em contrapartida, dissolução
obrigatória quando a assembleia haja recusado a confiança ou
votado a censura ao Governo, determinando por qualquer destes
motivos a terceira substituição do Governo (art. 198.º, n.º 3)(26).

da Plataforma de acordo constitucional viriam as regras correspon-
dentes às alíneas a), b) (em parte), c), g), m), n), o) (em parte) e p).

dos trabalhos da assembleia constituinte as regras correspondentes
às alíneas b) (em parte), d), e), f), h), i), l) e o) (em parte).

22. é interessante fazer uma comparação com a constituição da
v república francesa.

entre as semelhanças contam-se a conceção do Presidente como
órgão dinamizador das instituições e a do Governo como órgão de condu-
ção da política geral do país, o poder de dissolução do Parlamento, a tipi-
cidade dos atos sujeitos a referenda e a eleição presidencial direta.

as diferenças apresentam-se, porém, mais significativas:

a) em Portugal, a eleição do Presidente da república não pode efe-
tuar-se nos sessenta dias anteriores ou posteriores à data das elei-
ções para a assembleia da república; na França, desconhece-se
esta regra de não simultaneidade das duas eleições e, portanto,
dos seus resultados políticos;

b) em Portugal, o Governo responde tanto perante o Presidente
como perante o Parlamento e o Primeiro-Ministro pode ser demi-
tido pelo Presidente; não na França, juridicamente (mas politica-
mente sim, salvo em período de “coabitação”);

c) na França, o Presidente preside ao conselho de Ministros e nomeia
os funcionários civis e militares; em Portugal só pode presidir ao
conselho de Ministros a pedido do Primeiro-Ministro (o que asse-
gura uma mais completa separação entre os dois órgãos);

d) na França, o Presidente tem poder de decisão de referendo e pode
tomar medidas extraordinárias em estado de necessidade; não em
Portugal;

(26) v. os autores citados in Manual de Direito Constitucional, i, 2, 10.ª ed., coimbra, 2014,
p. 198, ss.
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e) em Portugal, existe um órgão de condicionamento do Presidente
da república; não na França.

23. na primeira revisão constitucional, para lá da extinção do con-
selho da revolução, mencionem-se:

— a não reelegibilidade do Presidente da república, em caso de
renúncia, nas eleições que se realizem no quinquénio imediata-
mente subsequente (art. 126.º, n.º 2);

— o alargamento de sessenta para noventa dias da regra de não
simultaneidade da eleição do Presidente da república e das elei-
ções para a assembleia da república (art. 128.º, n.º 2);

— a criação do conselho de estado como órgão consultivo do Pre-
sidente da república [arts. 136.º, alínea a), e 144.º, ss.];

— a dependência da dissolução da assembleia da república apenas
de audição dos partidos e de parecer do conselho de estado
[art. 136.º, alínea e)], em vez de parecer favorável do conselho
da revolução (como era dantes), e a supressão das regras atinen-
tes a crises ministeriais (anteriores n.os 2 e 3 do art. 198.º); mas,
em contrapartida, a proibição de dissolução nos seis meses poste-
riores à eleição da assembleia e nos seis últimos do mandato do
Presidente (art. 175.º, n.º 1);

— a demissão do Governo pelo Presidente da república só quando
tal se torne necessário para assegurar “o regular funcionamento das
instituições democráticas” [arts. 136.º, alínea g), e 198.º, n.º 2];

— a regulamentação mais precisa do poder de veto (arts. 139.º e 235.º);

— a transferência para a assembleia da república ou para a sua
comissão Permanente da competência para autorizar a declara-
ção de guerra e do estado de sítio ou do estado de emergência
[arts. 138.º, alínea c), 141.º e 164.º, alíneas j) e l)];

— a limitação do Governo, antes da apreciação do seu programa
pela assembleia, à prática dos atos estritamente necessários para
assegurar a gestão dos negócios públicos (art. 189.º, n.º 5) e a
possibilidade de ele solicitar a aprovação de um voto de con-
fiança aquando dessa apreciação (art. 195.º, n.º 3);

— a definição geral das relações entre o Governo e o Presidente da
república em termos de “responsabilidade”, e não já de “respon-
sabilidade política” (arts. 193.º e 194.º);
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— a prescrição da demissão do Governo por virtude do início de
nova legislatura e de aprovação de uma moção de censura, e não
já de duas (art. 198.º, n.º 1);

24. na prática, o sistema tem-se traduzido em:

a) nenhum Governo se tem podido formar ou subsistir senão como
emanação ou expressão da situação parlamentar, tendo sido sem-
pre respeitados os resultados eleitorais (art. 187.º, n.º 1 da consti-
tuição, inicialmente 190.º, n.º 1);

b) o Presidente tem reservado, porém, para si a definição das condi-
ções e do termo da subsistência dos Governos (numa posição
ativa, e não meramente declarativa, como seria em sistema parla -
mentar);

c) salvo uma única vez, o Presidente da república nunca deixou de
nomear Primeiro-Ministro o dirigente político indicado pelo par-
tido com maioria absoluta ou relativa;

d) Tal não significa, porém, que, em casos extremos de impossibili-
dade de formação de Governo com base num partido ou numa
coligação ou concertação de partidos, o Presidente não possa
nomear um Governo de “iniciativa presidencial”, como sucedeu
em 1978 e 1979 — só que, tendo esse Governo sempre de não ter
o seu programa rejeitado pela assembleia;

e) embora não seja a isso constitucionalmente obrigado, o Presi-
dente da república tem quase sempre nomeado os membros do
Governo propostos pelo Primeiro-Ministro e só, em raríssimos
casos, tem provocado a demissão de um membro do Governo;

f) Formado qualquer Governo e salvo em caso de crise, o Presi-
dente, mais preocupado com o equilíbrio político geral, tem guar-
dado sempre perante ele um maior ou menor distanciamento;

g) este último ponto, assim como a menor afirmação do Parlamento
(por causas históricas antigas e por dificuldades atuais de funcio-
namento) têm contribuído para o avultar do papel do Governo,
órgão de direção da política geral do país (art. 182.º da constitui-
ção) e, quando de Governo maioritário, para a tendência para
uma “governamentalização” do sistema.
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V. As autonomias regionais e locais

25. sem prejuízo de Portugal continuar a ser um estado unitário
(art. 6.º), a constituição eleva os açores e a Madeira a regiões autónomas,
dotadas de estatutos político-administrativos e de órgãos de governo pró-
prios.

as duas regiões gozam de largos poderes legislativos e executivos
fundados nas suas características geográficas, económicas, sociais e cultu-
rais e nas históricas aspirações autonómicas das suas populações
(arts. 225.º, ss.). Poderes exercidos por assembleias legislativas eleitas por
sufrágio universal e por governos regionais perante elas responsáveis
(arts. 231.º, ss.).

noutro âmbito — só administrativo — situam-se os princípios da
subsidiariedade e da autonomia das autarquias locais e municípios, fregue-
sias, regiões administrativas (estas, lamentavelmente ainda não criadas,
quando seria possível aproveitar as áreas das comissões de coordenação e
desenvolvimento regional do continente)(27).

VI. A fiscalização da constitucionalidade

26. no texto inicial da constituição, mantinha-se a fiscalização
concreta, difusa e incidental vinda da constituição de 1911 (art. 63.º) e da
constituição de 1933 (art. 122.º, depois 123.º)(28).

Todavia, ele só valia plenamente para normas não inseridas em leis,
decretos regulamentares e diplomas equiparáveis (art. 282.º, n.º 3). Para as
outras normas, as mais importantes do ordenamento jurídico, a fiscaliza-
ção difusa sofria a compressão decorrente da existência da comissão
constitucional — a fiscalização difusa, não a fiscalização jurisdicional,
pois que a comissão, como órgão de julgamento, era um verdadeiro tribu-
nal (arts. 282.º e 283.º, n.º 3).

Quanto à fiscalização abstrata pelo conselho da revolução, o seu
regime diferenciava-se bem do regime do art. 91.º, n.º 2, da constitui ção
de 1933 (no texto de 1971) em dois pontos do maior vulto. enquanto que,
na assembleia nacional de 1971 (ou no conselho de estado de 1974 ou no

(27) sobre toda esta matéria, v. Manual de Direito Constitucional, iii, 6.ª ed., coimbra, 2010,
pp. 301, ss. e 219, ss., e autores citados.

(28) sigo aqui, Fiscalização da constitucionalidade, coimbra, 2017, pp. 155, ss. e 279, ss.
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conselho da revolução de 1975), qualquer dos membros a promovia,
agora o conselho não tinha iniciativa, tinha de decidir a instância de certos
órgãos (dotados de um direito de ação latissimo sensu) — o Presidente da
república, o Presidente da assembleia da república, o Primeiro-Ministro,
o Provedor de Justiça, o Procurador-Geral da república e, no tocante aos
direitos constitucionais das regiões autónomas, as assembleias regionais.
enquanto que na constituição de 1933 (quer no art. 91.º, n.º 2, quer no
art. 123.º, § único, depois § 2.º), a assembleia fixava ela própria os efeitos
da inconstitucionalidade (salvo o respeito dos casos julgados), agora ao
conselho da revolução era vedado fixar tais efeitos — isso competia às
autoridades com poder de decisão no caso concreto e, em última palavra,
aos tribunais(29); o conselho limitava-se a declarar a inconstitucionalidade
com força obrigatória geral; e algo de semelhante se passava com a
comissão constitucional (art. 44.º, n.º 1, do estatuto aprovado pelo
decreto-Lei n.º 503-F/76, de 30 de junho).

enfim, fiscalização a posteriori vinha a ser também a nova figura de
fiscalização (não de inconstitucionalidade, naturalmente) criada pela
constituição: a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão
(art. 279.º), cujo processo era de iniciativa do conselho da revolução,
compreendia um parecer da comissão constitucional e terminava, quando
fosse caso disso, com uma recomendação do conselho ao órgão legislativo
competente.

27. comissão constitucional foi o primeiro órgão especifico de
garantia da constituição, o primeiro órgão instituído apenas para isso, em
todo o constitucionalismo português(30) e a sua composição avizinhava-se
da composição corrente em Tribunais constitucionais, pois, dos seus nove
membros, quatro eram juízes, designados pelo supremo Tribunal de Jus-
tiça (um) e pelo conselho superior da Magistratura (três); e cinco, não juí-
zes, designados pelo Presidente da república (um), pelo conselho da
revolução (três) e pela assembleia da república (um).

não se tratava, porém, de um tribunal constitucional. em primeiro
lugar, porque desempenhava funções auxiliares de outro órgão, aliás de
grande importância como se sabe. em segundo lugar, porque, mesmo
enquanto tribunal com concentração de competência em matéria de
inconstitucionalidade, não estava investido de um poder exclusivo (ou pre-

(29) v. a demonstração no parecer n.º 3/78, de 19 de janeiro, da comissão constitucional,
in Pareceres, iv, p. 229, ss.

(30) Para uma visão geral, v. Recordando a Comissão Constitucional, Lisboa, 2019.
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valecente), nem de um poder genérico de decidir sobre a inconstitucionali-
dade de normas jurídicas: coexistia a par dos tribunais e só conhecia da
inconstitucionalidade de certas normas.

Por causa da sua circunscrita intervenção houve quem tivesse afir-
mado que a comissão não teria por razão de ser tanto defender a constitui-
ção quanto defender o poder legislativo contra o “governo dos juízes”.
a explicação bem podia, contudo, ser diversa. o que se visaria seria essen-
cialmente submeter a uma instância especializada as questões mais relevan-
tes de inconstitucionalidade; e, para lá disso, abrir caminho, através da con-
jugação com o art. 281.º, n.º 2, à declaração de inconstitucionalidade com
força obrigatória geral das correspondentes normas de direito ordinário.

28. nem por isso deixaria a comissão constitucional de vir a
desempenhar um papel centralíssimo no sistema:

— porque o conselho da revolução seguiu, na imensa maioria dos
casos(31), os seus pareceres (em 213 só não seguiu em 13);

— e porque, despertada finalmente a fiscalização difusa, subiram à
comissão centenas de recursos (e ela viria a emitir 481 acórdãos
entre 1976 e 1983).

adotando uma linha interpretativa moderada da constituição econó-
mica (de integração sistemática com a constituição política), deslindando,
pela primeira vez, as normas de competência legislativa e formulando uma
jurisprudência aberta no domínio dos direitos fundamentais, a comissão
contribuiu, significativamente, para o desenvolvimento constitucional e
para a salvaguarda das instituições democráticas em período ainda mar-
cado por contrastes pós-revolucionários.

29. o tema da fiscalização da constitucionalidade foi dos temas
mais discutidos da revisão constitucional de 1981-1982, em virtude de a
prevista extinção do conselho da revolução obrigar a reponderar o sis-
tema e haver uma mais ou menos clara consciência de que o equilíbrio dos
órgãos do poder e o sentido das normas constitucionais iriam depender do
modo como a garantia viesse a ser estruturada e posta em ação.

em teoria, o legislador da revisão gozava de uma grande margem de
liberdade para escolher o sistema que considerasse mais adequado, salvo o

(31) e não apenas com frequência (como escreve carLos BLanco de Morais, Justiça constitu-
cional, 2.ª ed., coimbra, 2011, p. 1441).
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imperativo de conservação da fiscalização tanto da inconstitucionalidade
por ação quanto da inconstitucionalidade por omissão [citado art. 290.º,
alínea m)]. na prática, encontrava-se condicionado (como não podia dei-
xar de ser) pelo sistema vindo de 1976 e pelos seus resultados.

não se regressou, pois, pura e simplesmente, ao modelo da fiscaliza-
ção difusa, nem se substituiu o conselho da revolução por um novo órgão
político. entendeu-se que era altura de formar um Tribunal constitucional
como órgão de contencioso de normas jurídicas que receberia as compe-
tências do conselho, da comissão constitucional e, relativamente a atos
respeitantes às regiões autónomas (segundo a Lei n.º 15/79, de 19 de
maio), do supremo Tribunal administrativo. Mas não se recortou o acesso
ao Tribunal constitucional na fiscalização concreta em termos idênticos
aos que são adotados na generalidade dos países em que existe concentra-
ção por reenvio prejudicial.

30. se a criação do Tribunal constitucional foi aceite quase pacifi-
camente — até por constar de dois projetos de revisão subscritos por
deputados de partidos que atingiam a maioria de dois terços(32) — algu-
mas questões graves dividiam, à partida, os projetos de revisão submetidos
a discussão da assembleia da república.

eram elas:

a) a manutenção ou não da fiscalização preventiva;

b) a manutenção ou não da fiscalização da inconstitucionalidade
por omissão;

c) a manter-se a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão
saber se deveria competir a um conselho da república, ouvido o
Tribunal constitucional, por analogia com o sistema de 1976, ou
se devia competir ao Tribunal constitucional, por analogia com a
fiscalização abstrata sucessiva;

d) o regime de intervenção do Tribunal constitucional na fiscaliza-
ção concreta, se se preferir manter, ou manter com alterações, o
regime de recursos de 1976.

no tocante à composição do Tribunal constitucional, havia diferen-
ças entre os projetos de revisão constitucional, e um ponto comum: a

(32) Projetos da aliança democrática e da Frente republicana e socialista, além do projeto
(depois retirado) da ação social-democrata independente.
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diversidade de origem ou de designação dos juízes. Mais tarde, porém,
quase nos termos da revisão, a situação modificar-se-ia por via de acordo
extraparlametar; e, à volta deste ponto, abrir-se-ia também largo debate.

31. estas cinco questões básicas viriam a ser decididas dos seguin-
tes modos:

a) Manteve-se a fiscalização preventiva, com algumas modificações
— por, na experiência do primeiro período constitucional, as suas
vantagens se terem revelado superiores aos inconvenientes;

b) Manteve-se a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão
— de resto, limite material da revisão constitu cional;

c) organizou-se a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão
por via de decisão declarativa do Tribunal constitucional — por
aproveitamento do esquema paralelo da fiscalização sucessiva de
normas e por o conselho de estado então criado ou restaurado
não ter senão funções consultivas do Presidente da república
(novo art. 148.º do texto constitucional);

d) Para efeito de fiscalização concreta, configurou-se o Tribunal
constitucional como tribunal de recursos, mas em moldes bas-
tante mais abertos do que, antes, a comissão constitucional —
por compromisso entre os diversos projetos de revisão;

e) estabeleceu-se uma composição deste Tribunal com 10 membros
eleitos pela assembleia da república, por maioria de dois terços
de deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta
dos deputados em efetividade de funções, e 3 outros cooptados
por aqueles — e devendo 6 dos juízes ser escolhidos de entre juí-
zes dos restantes tribunais e os demais de entre juristas.

imediatamente a seguir à revisão, foi aprovada a lei relativa à organiza-
ção, ao funcionamento e ao processo do Tribunal: a Lei n.º 28/82, de 15 de
novembro(33), já alterada várias vezes.

é este, no essencial, o sistema que perdura até hoje.

(33) os textos relativos à elaboração desta lei foram publicados pela própria assembleia da
república, Organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional, Lisboa, 1984. cf. de
BarBosa de MeLo e cardoso da cosTa, Projecto de lei sobre a Organização, funcionamento e processo
do Tribunal Constitucional, coimbra, 1985.
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32. a revisão constitucional de 1989 também atingiu alguns aspe-
tos da justiça constitucional, quer no tocante ao Tribunal constitucional,
quer no tocante ao próprio regime substantivo e processual de fiscalização.

uma primeira modificação foi de ordem sistemática: entendeu-se que
se justificava autonomizar o seu estatuto e transferir para aí as normas
organizatórias até então localizadas na parte iv (de “Garantia e revisão da
constituição”).

nesse novo título (o vi da parte iii da constituição), as principais ino-
vações trazidas pela revisão constitucional frente ao texto anterior a 1989
foram as seguintes:

— a definição do Tribunal constitucional (art. 223.º, hoje 221.º);

— a possibilidade de a assembleia da república eleger como juízes
do Tribunal constitucional mais de três juízes dos restantes tribu-
nais, e não apenas três como acontecia desde 1982 (art. 224.º,
n.º 2, hoje 222.º, n.º 2);

— a constitucionalização das competências de jurisdição eleitoral e
de partidos e a extensão aos referendos nacionais da competência
já prevista para os referendos locais [art. 225.º, n.º 2, alíneas c), e)
e f)];

— a explicitação da possibilidade de funcionamento por secções
não especializadas não só para efeito de fiscalização concreta da
constitucionalidade e da legalidade mas também para o exercício
de outras competências, salvo a fiscalização abstrata (art. 226.º,
n.º 2, hoje 224.º, n.º 2);

— a previsão de recurso para o plenário do Tribunal constitucional
de decisões contraditórias no domínio da mesma norma (art. 226.º,
n.º 3, hoje 224.º, n.º 3) — inovação, como é evidente, destinada a
propiciar a harmonia de julgados, superando uma anterior omis-
são ou deficiência do regime do Tribunal.

Por outro lado, em sede de direitos fundamentais, ficaria consig-
nado — numa perspetiva de certa abertura — que “para defesa dos direi-
tos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedi-
mentos judiciais caracterizados pela celeridade e pela prioridade, de
modo a obter tutela efetiva e em tempo útil contra ameaça ou violação
desses direitos” (novo art. 20.º, n.º 5). é uma norma da mesma ratio da
apreciação judicial da prisão preventiva (art. 28.º da constituição) e do
habeas corpus (art. 31.º).
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33. a revisão constitucional de 2001 (provocada pelo Tribunal
Penal internacional) não tocou na matéria da fiscalização da constituciona-
lidade e também não a de 2005, só respeitante aos tratados da união euro-
peia. Já não a de 2004, em que as alterações feitas no sistema das regiões
autónomas implicaram:

a) Por se ter deixado de consagrar (pelo menos explicitamente) a
figura de leis gerais da república (anterior art. 112.º, n.º 5), o
desaparecimento do controlo pelo Tribunal constitucional da
conformidade dos decretos legislativos regionais com os seus
princípios fundamentais [anteriormente, art. 280.º, n.º 2, alí-
nea b), e art. 281.º, n.º 1, alínea c)];

b) Também, por arrastamento, o desaparecimento da fiscalização
preventiva dos decretos regulamentares de regulamentação das
leis gerais da república (art. 278.º, n.º 2).

34. a lei orgânica do Tribunal constitucional admite dois tipos de
recursos tendo por objeto as relações de desconformidade entre normas
internas e normas internacionais [art. 70.º, n.º 1, alínea g)]:

— recursos das decisões dos tribunais que recusem a aplicação de
norma constante de ato legislativo com fundamento em mera
contrariedade com uma convenção internacional ou, como se vai
dizendo, em inconvencionalidade;

— recursos das decisões dos tribunais que apliquem uma norma
constante de ato legislativo em desconformidade com o anterior-
mente decidido sobre a questão pelo Tribunal constitucional.

a primeira hipótese é homóloga da da alínea a) do art. 280.º, n.º 1, da
constituição.

a segunda aproxima-se do caso previsto no art. 280.º, n.º 5, mas com
uma diferença: no art. 280.º, n.º 5, há a aplicação de uma norma anterior-
mente julgada inconstitucional pelo Tribunal constitucional; aqui, a deci-
são do Tribunal constitucional tanto pode ter sido no sentido da contrarie-
dade como da não contrariedade entre lei e convenção.

35. desde a dissertação Contributo para uma teoria da inconstitu-
cionalidade, passando por projetos constitucionais apresentados em 1975
e em 1980 e por várias intervenções parlamentares e académicas, tenho
propendido para o sistema europeu de reenvio prejudicial.
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no entanto, vários autores reconhecem que o sistema misto vigente
desde 1976, tem funcionado de modo globalmente positivo e que se tornou
paradigmático dos principais estados de língua portuguesa. a introduzi-
rem-se reformas de fundo na fiscalização da constitucionalidade há outras
áreas em que elas se mostram mais prementes.

impressionam-me, sobretudo, o seguinte:

1.º) o sistema propicia o acesso direto dos cidadãos à garantia da
constituição, através do direito de invocação de inconstituciona-
lidade e da obtenção de uma decisão em qualquer tribunal (um
verdadeiro direito, liberdade e garantia, insista-se);

2.º) torna, por isso, todos os juízes co-responsáveis pela constitui-
ção, juízes constitucionais.

em contrapartida, não podem ser ignorados os abusos de recursos e
reclamações para o Tribunal constitucional, banalizando-os para além do
razoável ou aproveitando-os para dilação de processos. Mas a isso cabe
atalhar através do agravamento dos requisitos e das sanções contra litigan-
tes de má-fé e através de uma eventual reconsideração da regra geral do
efeito suspensivo. e cabe ainda perguntar se um sistema de reenvio —
com decisão da questão pelo Tribunal constitucional, sem a filtragem
decorrente de os recursos previstos no art. 280.º, n.º 1, alínea b), apenas
serem admitidos depois de esgotados os recursos ordinários (art. 70.º,
n.º 2, da Lei n.º 28/82) — não levaria a muitos mais processos naquele Tri-
bunal do que presentemente sucede.

36. de resto, parecem-me mais convincentes do que os argumentos
a favor:

1) através do direito de petição e queixa perante o Provedor de Jus-
tiça (art. 23.º da constituição), órgão de iniciativa da fiscalização
da inconstitucionalidade por ação e por omissão [arts. 281.º, n.º 2,
alínea d), e 283.º, n.º 1], os cidadãos podem levar ao Tribunal
constitucional quaisquer questões de direitos fundamentais; de
certo modo, a filtragem operada na Provedoria funciona como
equivalente à que é feita nos Tribunais constitucionais com
“recurso de amparo” e “queixa constitucional”;

2) a experiência mostra que a grande maioria das decisões do Tribu-
nal constitucional versa sobre direitos fundamentais.
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37. a dificuldade está em que, não obstante o entendimento alar-
gado que tem sido dado a normas jurídicas(34), não se torna possível
impugnar no Tribunal constitucional nem atos da administração nem
decisões jurisdicionais ofensivas de direitos fundamentais.

Quanto aos atos da administração, porém, os remédios contenciosos
oferecidos pelo código de Processo nos Tribunais administrativos afigu-
ram-se satisfatórios, sejam as intimações (arts. 97.º, ss.), sejam as provi-
dências cautelares (arts. 112.º, ss.). e quanto às decisões dos tribunais em
geral as vias de recurso igualmente prestam suficientes garantias. restam
as decisões dos supremos Tribunais e as decisões de outros tribunais que
não admitam recurso ordinário; e tem havido casos em que, chocante-
mente, a sua falta é manifesta(35).

Por isso, tenho propugnado desde há alguns anos pela consagração de
um recurso — chame-se extraordinário ou não — de tais decisões para o
Tribunal constitucional, quando arguidas de violação de direitos, liberda-
des e garantias ou de direitos de natureza análoga.

(34) ao invés, a queixa perante o Tribunal europeu dos direitos do homem, por importante
que seja na perspetiva da proteção internacional, não é sucedâneo daquele recurso ou daquela queixa,
visto que o Tribunal europeu não anula, nem revoga as decisões dos tribunais internos; apenas julga se
houve ou não violação de direitos consignados na convenção europeia e nos seus Protocolos adicio-
nais e, em caso positivo, concede à vítima uma reparação razoável.

(35) cf., por exemplo, o caso do acórdão n.º 357/2009, de 8 de julho, in Diário da República,
2.ª série, de 17 de agosto de 2009.
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Fusão, cisão e TransForMação
de sociedade arrendaTária

Pelo dr. José diogo Falcão(1)

SUMáRIO:

1. Introdução. 2. Fusão da sociedade arrendatária. 2.1. efeitos da
fusão da sociedade arrendatária no contrato de arrendamento. 2.2. desne-
cessidade de autorização do senhorio para a transmissão do direito ao arren-
damento. 2.3. o dever de comunicar ao senhorio a transmissão do direito ao
arrendamento decorrente da fusão. 2.4. Forma e conteúdo da comunicação.
2.5. Falta ou extemporaneidade da comunicação. 3. Cisão da sociedade
arrendatária. 4. Transformação da sociedade arrendatária.

1. Introdução

desde o século xx que vimos assistindo à transformação gradual da
forma organizativa da empresa, enquanto organização unitária de meios
produtivos. com efeito, a empresa individual do início do século xx,
explorada por um empresário ou comerciante singular, foi dando lugar à
empresa colectiva, normalmente explorada por uma sociedade comercial.

de facto, cada vez mais os comerciantes em nome individual, isola-
damente ou associando-se a familiares ou outros empresários, prosseguem
a sua actividade organizando-se através de sociedades comerciais, o que
tem implicado a diminuição do peso económico da empresa individual
para a empresa detida por sociedades comerciais. é nossa convicção que a

(1) advogado e Professor no iscaP-iPP. o presente artigo corresponde a parte do trabalho
apresentado e discutido no âmbito das provas públicas para a atribuição de título de especialista na área
de direito realizadas no instituto superior de contabilidade e administração do Porto (iscaP-iPP).



transformação da célula económica, outrora assente em empresa detida
por empresário em nome individual, para empresas organizadas através de
modelos societários representa uma tendência global que, julgamos, conti-
nuará a acentuar-se no futuro.

esta transmutação da organização produtiva traz consigo novos, e
por vezes complexos, desafios ao direito do arrendamento, na medida em
que implica uma maior interligação entre este ramo do direito das obriga-
ções e diversos temas societários, que, por regra, são estudados não tendo
em consideração a sua conexão com o contrato de arrendamento.

como é consabido, no século xxi, em pleno capitalismo globali-
zado, as sociedades comerciais, mercê de diversificadas razões (conquista
de quota no mercado, crescimento, concorrência de outras empresas, por
vezes motivada pela entrada de grandes empresas estrangeiras no mercado
nacional, diminuição de capitais próprios, etc.), têm vindo a sentir a neces-
sidade de se reestruturar, por vezes de se reinventar, com vista a enfrentar
as dificuldades com que no seu giro comercial diário se deparam. esta
necessidade das sociedades comerciais se reorganizarem implica, por
vezes, a transmissão definitiva da sua empresa (do seu estabelecimento
comercial ou industrial), quer se trate de transmissão directa (asset deal)
quer de transmissão indirecta (share deal).

hoje, a transmissão das empresas exploradas por sociedades comer-
ciais continua, como no passado, a ser assegurada pelos tradicionais meca-
nismos previstos no direito comercial, concretamente através do tres-
passe (art. 1112.º do cód. civil) ou locação de estabelecimento (art. 1109.º
do cód. civil), consoante se trate, respectivamente, de transmissão defini-
tiva da titularidade da empresa ou da sua transmissão temporária. Mas, ao
invés deste sistema tradicional de transmissão da empresa, pode a trans-
missão da “empresa colectiva” ser realizada através de multifacetadas
tipologias negociais destinadas a permitir que, através da aquisição da
maioria ou da totalidade do capital social da sociedade comercial titular da
empresa (share deal), o adquirente daquela passe a deter uma posição de
controlo económico sobre a mesma.

as presentes notas visam analisar os efeitos que os institutos da
fusão, cisão e transformação das sociedades comerciais provocam nas
relações arrendatícias quando aquelas são titulares de empresa instalada
em local arrendado(2).

(2) com a entrada em vigor do nrau, em 2006, o legislador abandonou a tradicional classi-
ficação dos contratos de arrendamento quanto ao seu fim em arrendamento para a habitação, activi-
dade comercial ou industrial, exercício de profissão liberal e outra aplicação lícita do prédio, para se
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2. Fusão da sociedade arrendatária

2.1. efeitos da fusão da sociedade arrendatária no contrato de arren-
damento

é sabido que as operações de fusão (e cisão) são uma das formas
pelas quais se processa a transmissão indirecta da empresa explorada por
uma sociedade comercial. Tratam-se de verdadeiras metamorfoses societá-
rias que, no que concerne à fusão, se desdobram nas seguintes modalida-
des fundamentais: fusão-incorporação, fusão-constituição.

Preceitua o art. 97.º, n.º 4 do cód. das sociedades comerciais que a
fusão consiste na união de duas ou mais sociedades, ainda que de tipo dife-
rente, numa só podendo realizar-se:

a) mediante a transferência global do património de uma ou mais
sociedades para outra e a atribuição, aos sócios daquelas, de par-
tes, acções ou quotas desta (fusão-incorporação ou fusão-absor-
ção);

b) mediante a constituição de uma nova sociedade, para a qual se
transferem os patrimónios das sociedades fundidas, sendo aos
sócios destas atribuídas partes, acções ou quotas da nova socie-
dade (fusão-constituição ou fusão-concentração).

a fusão de sociedades enquanto instrumento de concentração empre-
sarial visa, pois, agrupar os patrimónios de duas ou mais sociedades numa
única sociedade. constituem, como veremos adiante, elementos caracte-
rísticos do conceito de fusão a extinção da(s) sociedade(s) incorporada(s);
a transmissão de todo o activo e passivo para a sociedade incorporante ou
para a nova sociedade; e a atribuição de participações sociais aos sócios
das sociedades extintas.

a fusão de sociedades obedece a um apertado ritual processual que,
para além de assegurar a transparência do acto, protege os interesses dos
credores sociais da sociedade incorporada ou das sociedades fundidas.
entre os diversos actos que compõem o referido procedimento, destaca-se
o projecto de fusão (art. 98.º do cód. das sociedades comerciais), a fisca-

centrar na classificação do arrendamento para fim habitacional ou não habitacional. claro está que os
arrendamentos para o exercício do comércio ou indústria não deixaram de existir, passando a aplicar-
-se-lhes as normas relativas aos arrendamentos para fins não habitacionais, previstas nos arts. 1108.º
a 1113.º do cód. civil, e os princípios definidos para o arrendamento habitacional, para os quais o
art. 1110.º do cód. civil remete.

Fusão, cisão e TransForMação de sociedade arrendaTária 705



lização do projecto (art. 99.º do cód. das sociedades comerciais), o
registo do projecto e deliberação, em assembleia geral, sobre o projecto
por parte dos sócios de cada uma das sociedades participantes (art. 100.º
do cód. das sociedades comerciais), a oposição dos credores (art. 101.º
do cód. das sociedades comerciais)(3), a forma exigida para a fusão
(art. 106.º do cód. das sociedades comerciais).

culmina o referido processo de fusão com o registo da mesma, o qual
deve ser requerido por qualquer dos administradores das sociedades parti-
cipantes na fusão ou da nova sociedade (art. 111.º do cód. das sociedades
comerciais). o registo da fusão implica a extinção da sociedade incorpo-
rada ou, no caso de fusão-constituição, das sociedades fundidas. neste
sentido dispõe a alínea a) do art. 112.º do cód. das sociedades comerciais
ao preceituar que «com a inscrição da fusão no registo comercial extin-
guem-se as sociedades incorporadas ou, no caso de constituição de nova
sociedade, todas as sociedades fundidas, transmitindo-se os seus direitos
e obrigações para a sociedade incorporante ou para a nova sociedade».

como ensina eLda MarQues «o art. 112.º enuncia os efeitos da inscri-
ção registral da fusão, que são também os elementos identificadores do
instituto: extinção de sociedade(s) incorporada(s) ou das sociedades fun-
didas, transmissão de todo o activo e passivo para sociedade incorporante
ou nova sociedade, constituída por fusão, e integração dos sócios das
sociedades extintas na sociedade incorporante ou na nova sociedade»(4).

chegados aqui, importa atender ao preceituado na alínea d) do
art. 1051.º do cód. civil, nos termos da qual o contrato de locação caduca
«tratando-se de pessoa colectiva, pela extinção desta, salvo convenção
escrita em contrário». coloca-se, pois, a questão de saber em que medida
é possível compatibilizar as duas disposições legais.

apesar de uma interpretação meramente exegética das duas normas
poder sugerir que o contrato de arrendamento caduca com a extinção da
sociedade arrendatária incorporada (no caso de fusão-incorporação) ou da
sociedade arrendatária fundida (no caso de fusão-constituição) quando
estas explorem empresa instalada em imóvel arrendado, a verdade é que a
norma constante do art. 112.º do cód. das sociedades comerciais repre-

(3) dispõe o art. 101.º-a do csc, com a redacção introduzida pela Lei n.º 185/2009, de 12 de
agosto, que «no prazo de um mês após a publicação do registo do projecto, os credores das socieda-
des participantes cujos créditos sejam anteriores a essa publicação podem deduzir oposição judicial à
fusão, com fundamento no prejuízo que dela derive para a realização dos seus direitos, desde que
tenham solicitado à sociedade a satisfação do seu crédito ou a prestação de garantia adequada, há pelo
menos 15 dias, sem que o seu pedido tenha sido atendido».

(4) In Código das Sociedades Comerciais em Comentário, vol. ii, p. 289, almedina, 2011.
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senta uma excepção ao disposto no art. 1051.º do cód. civil. com efeito,
no caso de a sociedade arrendatária se dissolver com consequente liquida-
ção da mesma, cessando a sua personalidade jurídica bem como a organi-
zação unitária de meios produtivos de que aquela era titular, compreende-
se que o contrato de arrendamento cesse os seus efeitos por caducidade.

o mesmo já não se dirá, porém, no caso de extinção da sociedade
incorporada (no caso de fusão-incorporação) ou fundida (no caso de fusão-
constituição), pois, neste caso, o substrato da sociedade objecto da fusão
não se desagrega definitivamente, mantendo-se o seu elemento patrimo-
nial, pessoal e teleológico, pois mantêm-se os bens afectos à actividade da
sociedade, os seus sócios e o seu fim lucrativo, embora integrados em
novas “vestes”, ou seja, integrados numa nova organização unitária de
meios produtivos. e mesmo no plano económico, a fusão não visa a extin-
ção definitiva da sociedade, mas antes a sua reorganização de forma a per-
mitir que a mesma continue a prosseguir a sua actividade lucrativa de
forma mais organizada, mais sustentada e com nova autonomia jurídica.

o mesmo entendimento é sufragado por Fernando Pessoa JorGe ao
ensinar que «a extinção completa, total e definitiva de uma sociedade só
ocorre no caso de dissolução seguida de completa liquidação; só esta é,
de certo modo, equiparável à morte da pessoa singular. Nos casos de dis-
solução sem liquidação (como sucede na incorporação), a extinção de
certa sociedade como pessoa jurídica autónoma não afecta o prossegui-
mento do negócio social (com os mesmos sócios e o mesmo património),
embora enquadrado noutra pessoa jurídica»(5).

Também henriQue MesQuiTa se pronunciou nesse sentido ao afirmar
que «a solução é perfeitamente compreensível, pois a fusão não se destina
a liquidar ou extinguir o substrato empresarial ou económico da socie-
dade ou das sociedades que se incorporam noutra, mas antes a unificar as
várias sociedades que participam na operação, a fim de lhes potenciar a
actividade ou proporcionar outras vantagens, que podem ser, por exem-
plo, de carácter organizativo»(6).

(5) “Transmissão do arrendamento comercial por efeito da incorporação da sociedade Loca-
tária”, in O Direito, ano 122, p. 468.

(6) In rLJ, ano 128, p. 58. no mesmo sentido vide Fernando GravaTo Morais, in alienação e
oneração de estabelecimento comercial, p. 129, para quem « a fusão de sociedades não acarreta a
caducidade do contrato de arrendamento de que seja titular a sociedade fundida». na jurisprudência
vide acórdão do Tribunal da relação de Lisboa de 18/05/2006, in <www.dgsi.pt>, proc. 305/2006-6;
acórdão do supremo Tribunal de Justiça de 06/12/2006, in >www.dgsi.pt>, proc. 06B3458 e o acór-
dão do supremo Tribunal de Justiça uniformizador de jurisprudência n.º 5/2004, publicado no diário
da república de 21/06/2004, i série-a, n.º 144, p. 3794, o qual, debruçando-se sobre a fusão, afirma:

Fusão, cisão e TransForMação de sociedade arrendaTária 707



a mesma doutrina é firmada por rauL venTura que, referindo-se à
extinção da sociedade decorrente da fusão, ensina que «assim, voltando à
extinção das sociedades, é ela o mais claramente possível expressa na lei
e com ela deve contar-se qualquer construção jurídica da fusão. E não
tem cabimento distinções subtis sobre aquilo que se extingue: extingue-se
a pessoa colectiva, extinguem-se as participações dos sócios nessas socie-
dades. Mas também não podem esquecer-se as finalidades dessas atribui-
ções; não se extingue tudo isso como um fim em si mesmo — extingue-se
para subsistir, extingue-se para renovar. 

Certamente são aproveitados os elementos pessoais, patrimoniais e
até imateriais das sociedades participantes que se extinguem, mas extin-
ção não implica desaproveitamento»(7).

em face do supra exposto, e tendo presente que a extinção de uma
sociedade em consequência de uma fusão não implica a dissolução e liqui-
dação desta mas o aproveitamento do seu substrato, embora integrado em
nova estrutura organizativa, cremos ser entendimento unânime que a
extinção da sociedade incorporada ou fundida, no âmbito de um processo
de fusão, não implica a caducidade do contrato de arrendamento no caso
de aquela ser titular de empresa explorada em imóvel arrendado, não se
aplicando, neste caso, o estatuído na alínea d) do art. 1051.º do cód. civil.

3.2. desnecessidade de autorização do senhorio para a transmissão
do direito ao arrendamento.

em princípio, a transmissão da posição de arrendatário, tratando-se
de uma cessão da posição contratual (art. 424.º do cód. civil), carece sem-
pre do consentimento do senhorio (art. 1059.º, n.º 2 do cód. civil), a
menos que a lei o permita. e a lei permite a transmissão definitiva da posi-
ção de arrendatário, sem o consentimento do senhorio, nas hipóteses de
trespasse do estabelecimento comercial ou industrial (art. 1112.º do cód.
civil).

«…os interessados, ao procederem à fusão, não têm intenção de morte, mas sim de melhor e longa vida
para as sociedade e para a realização das finalidades com que foram constituídas. … a fusão significa,
pois, ao contrário da «morte», perspectiva de melhor e mais sustentada continuidade económica, por
redução de riscos, obtenção de economias de escala e racionalização, obtenção de complementaridade
tecnológica, redução da ameaça competitiva, superação de barreiras de ingresso no caso de internacio-
nalização e benefício dos conhecimentos das empresas incorporadas …».

(7) In Fusão, Cisão e Transformação de Sociedades, p. 230.
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Porém, e no que tange à fusão de sociedades, a lei não disciplina
directamente as consequências desta no contrato de arrendamento, nomea-
damente, no que concerne à necessidade de autorização do senhorio para a
transmissão do direito ao arrendamento quando a sociedade incorporada
ou as sociedade fundidas que transferem o seu património para a nova
sociedade seja(m) titular(es) de empresa instalada em imóvel arrendado.

sobre esta questão, ainda que com diverso fundamento, a doutrina
vem sendo unânime em considerar desnecessária a autorização do senho-
rio para a transmissão do direito ao arrendamento.

Para alguma doutrina, a transmissão da empresa (que, entre outros
elementos, integra o direito ao arrendamento) para a sociedade incorpo-
rante ou para a nova sociedade traduz um verdadeiro trespasse, aplicando-
-se, em consequência, o normativo constante do art. 1112.º do cód. civil,
o qual preceitua ser «permitida a transmissão por acto entre vivos da posi-
ção de arrendatário, sem dependência da autorização do senhorio, no
caso de trespasse de estabelecimento comercial ou industrial»(8). no
entanto, mesmo para os defensores desta tese, já não será possível recorrer
à figura do trespasse se a fusão não implicar a transmissão de uma empresa
da sociedade incorporada ou fundida para a sociedade incorporante ou
para a nova sociedade (por exemplo, porque tratando-se de uma sociedade
recentemente constituída ainda não possui uma empresa, enquanto organi-
zação unitária de meios produtivos).

outros sustentam que a transmissão da posição de arrendatária resul-
tante da fusão tem fonte legal, estando por isso integrada numa transmis-
são a título universal pelo que não existe qualquer semelhança com o tres-
passe(9).

(8) nesse sentido henriQue MesQuiTa ao afirmar que «o direito ao arrendamento faz parte, em
regra, do estabelecimento da sociedade incorporada, e a transmissão deste estabelecimento para a
sociedade incorporante ou para a nova sociedade traduz-se num verdadeiro trespasse — pois esta
figura negocial, segundo o entendimento que hoje pode considerar-se pacífico, engloba todos os negó-
cios de transmissão definitiva e inter vivos de um estabelecimento, seja qual for a causa do acto trans-
lativo (venda, troca, doação, realização do valor de uma quota no capital de determinada sociedade,
transmissão decorrente de uma fusão de sociedades, etc.)» in rLJ, ano 128, p. 58. na mesma linha,
vide Maria oLinda Garcia in arrendamentos para comércio e Fins equiparados, p. 137, para quem
«sempre que a sociedade arrendatária transmite para a nova sociedade ou para a sociedade incorpo-
rante o seu estabelecimento comercial, incluindo o direito ao arrendamento, poderá considerar-se tal
situação comportável no âmbito da alínea a) do n.º 1 do art. 1112.º do código civil por se identificar
com a figura do trespasse.»; no mesmo sentido araGão seia, in Arrendamento Urbano Anotado e
Comentado, 7.ª ed., 2003, p. 680.

(9) Vide nesse sentido, Fernando Pessoa JorGe, ob. cit., p. 479; Fernando GravaTo Morais, in
Novo Regime do Arrendamento Comercial, p. 54, 3.ª ed., almedina . na jurisprudência os acórdãos da
relação de Lisboa, de 01/07/2003, in <www.dgsi.pt>, proc. 4381/2003-7 e de 28/02/2012, in <www.
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em nossa opinião, esta última posição é de acolher, não sendo aplicá-
vel o instituto do trespasse no caso de transmissão da empresa integrada no
âmbito de uma fusão, pelas razões que a seguir se enunciam.

é consabido que o trespasse tem por objecto a transmissão directa da
empresa (do estabelecimento comercial ou industrial), sendo que através
do trespasse se transferem voluntariamente e de modo unitário todos os
elementos que integram a empresa. acontece, porém, que não existe no
direito positivo português um regime jurídico exclusivo e global do tres-
passe, o que implica a necessidade de observar individualmente as regras
relativas à circulação de cada um dos elementos do estabelecimento.
assim, e a título de exemplo, no que tange à transmissão de bens móveis
sujeitos a registo, é necessário proceder ao seu registo (cf. decreto-Lei
n.º 54/75, de 12 de Fevereiro); no que respeita à transmissão de direitos de
propriedade industrial, torna-se necessário proceder ao averbamento des-
tes (art. 29.º do cód. da Propriedade industrial); e, sobretudo, no que res-
peita aos créditos e dívidas da empresa — os quais, em princípio, não são
transmissíveis com o trespasse, carecendo para o efeito de acordo entre o
trespassante e trespassário —, aplica-se o disposto no direito civil rela-
tivo à cessão de créditos (art. 577.º do cód. civil) e à assunção de dívida
(art. 595.º do cód. civil). com efeito, a transmissão dos créditos da
empresa (por exemplo, créditos sobre clientes desta) implica acordo entre
trespassante e trespassário (cf. art. 577.º do cód. civil). Mutatis mutandis
quanto às dívidas da empresa (por exemplo, dívidas a fornecedores), que,
para se transmitirem ao trespassário, necessitam de acordo expresso entre
trespassante e trespassário ratificado pelos credores, ou acordo entre o
trespassário e o credor da empresa independentemente do consentimento
do trespassante (art. 595.º, n.º 1 do cód. civil), mantendo-se o trespassante
solidariamente responsável com o trespassário pela dívida, salvo no caso
de o credor expressamente o exonerar (art. 595.º, n.º 2 do cód. civil).

Já no que concerne ao negócio de fusão e conforme ensina eLda Mar-
Ques «a unificação do substrato material das sociedades participantes na

dgsi.pt>, 919/10.0TvLsB.L1-7. num outro sentido vide PinTo FurTado, para quem «com a fusão ou
cisão, não é o estabelecimento que se trespassa, é o titular que se transpersonaliza — e não há pois,
nestes casos, uma transmissão ou trespasse do estabelecimento, mas uma sub-rogação da sociedade
contributiva pela sociedade beneficiária» in Manual do Arrendamento Urbano, vol. ii, p. 747, 4.ª ed.,
almedina. Menezes cordeiro considera que a fusão de sociedades representa uma transformação das
mesmas. Para o ilustre autor, «as situações jurídicas antes encabeçadas pelas sociedades envolvidas
mantêm-se, ao longo da vicissitude: no termo desta, elas vão surgir, com toda a naturalidade, na enti-
dade resultante da fusão, sem que qualquer alteração nelas se possa revelar» in Manual de Direito das
Sociedades, i, 2004, p. 789.
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fusão realiza-se através da transmissão, a título universal, do património
das sociedades extintas para a sociedade resultante, operando-se uno actu
relativamente aos distintos bens, direitos e obrigações que integram o
património transmitido. a sociedade resultante sucede na totalidade indi-
visa dos elementos patrimoniais activos e passivos das sociedades extin-
tas. a adopção, em sede de fusão, do princípio da transmissão universal do
património resulta da necessidade prática de facilitar a realização de uma
nova operação global, não decomposta na multiplicidade de transmissões
singulares relativas a cada elemento do activo e a cada elemento do pas-
sivo a que haveria lugar(10)».

no mesmo sentido se pronunciou José enGrácia anTunes, para quem
«no que concerne aos seus efeitos, a fusão e cisão são caracterizadas por
um regime legal unitário de transmissão patrimonial a título universal
(que inexiste enquanto tal nos negócios de trespasse), o que significa
dizer, no que à transmissão da empresa tange, e em síntese, que a
empresa das sociedades absorvidas, fundidas, ou cindidas, se transmite
“in toto” sem necessidade de observância das leis de circulação específi-
cas relativas aos diferentes elementos empresariais componentes
(“maxime”, bens imóveis, contratos, créditos, débitos, direitos de pro-
priedade industrial)»(11).

destarte, no caso de fusão, a empresa da sociedade incorporada ou
das sociedades fundidas transmite-se in toto para a titularidade da socie-
dade incorporante ou da nova sociedade. Quer isto significar que a
fusão está dotada de um regime legal unitário, o qual assegura a trans-
missão (ope legis) universal e automática (uno actu) da empresa perten-
cente à sociedade incorporada ou fundidas, sem necessidade de obser-
var as diversas regras legais destinadas a disciplinar a circulação em
concreto dos diversos elementos integrantes da empresa como acontece
no trespasse. isto é, a fusão opera uma verdadeira transmissão universal
de todos os direitos e obrigações da sociedade incorporada ou fundida,
os quais se transferem globalmente sem necessidade de observar as
regras atinentes à transmissão singular de cada um dos elementos da
empresa. Trata-se, pois, de uma transmissão universal que abrange
todas as posições jurídicas, activas e passivas, de que cada sociedade
incorporada ou fundida seja titular à data em que se produzem os efeitos
da fusão. esta transmissão universal da empresa por força da fusão

(10) In Código das Sociedades Comerciais em Comentário, cit., pp. 291 e 292.
(11) In Revista da Ordem dos Advogados, “a empresa como objecto de negócios”, ano 68,

ii/iii, p. 739.
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engloba, também, os contratos de arrendamento comercial no caso de a
sociedade incorporada ou fundida ser titular de empresa (ou empresas)
instalada em imóvel arrendado, dispensando-se o consentimento do
senhorio, ao contrário do que sucederia caso se aplicasse o disposto no
art. 424.º do cód. civil.

compreende-se este regime, pois estamos perante uma operação de
reorganização societária que se reporta à sociedade enquanto estrutura
económica com fim lucrativo e não faria sentido fazer depender o sucesso
desta operação do consentimento de um terceiro, designadamente do
senhorio. ao estipular que com a fusão se transmitem para a sociedade
incorporante ou para a nova sociedade os direitos e obrigações da socie-
dade incorporada ou fundida, o art. 112.º do cód. das sociedades comer-
ciais pretende, tão somente, evitar que surjam obstáculos intransponíveis à
realização da fusão.

Por ser assim, sempre que entre os direitos da sociedade que vai fun-
dir-se, seja por fusão-incorporação seja por fusão-concentração, esteja o
direito ao arrendamento, tal direito transmite-se para a sociedade incorpo-
rante ou para a nova sociedade independentemente do consentimento do
senhorio. de outra forma, este poderia causar entraves inultrapassáveis à
fusão da sociedade arrendatária.

diga-se, no entanto, que o facto de inexistir trespasse da empresa
quando ocorre a transmissão da estrutura empresarial decorrente de fusão,
não obsta a que noutras situações se possa recorrer, dada a similitude dos
institutos, à argumentação do trespasse sempre que isso se revele ajustado
para dar resposta a problemas concretos suscitados pela fusão.

2.3. o dever de comunicar ao senhorio a transmissão do direito ao
arrendamento decorrente da fusão

Questão que já não reúne consenso na doutrina e na jurisprudência
prende-se com a necessidade de a transmissão do direito ao arrendamento
decorrente da fusão dever, ou não, ser comunicada ao senhorio no prazo
de 15 dias após a sua consumação.

Trata-se de uma questão de enorme importância prática porquanto,
caso se considere existir aquele dever, haverá que apurar se o seu incum-
primento permite ao senhorio lançar mão da sanção máxima, isto é, resol-
ver o contrato de arrendamento.
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Preceitua o art. 1038.º do cód. civil,
«São obrigações do locatário:

…………………………………

f) Não proporcionar a outrem o gozo total ou parcial da coisa por meio de cessão
onerosa ou gratuita da sua posição jurídica, sublocação ou comodato, excepto se
a lei o permitir ou o locador o autorizar;

g) Comunicar ao locador, dentro de 15 dias, a cedência do gozo da coisa por algum
dos referidos títulos, quando permitida ou autorizada;».

considera Pessoa JorGe, em síntese, que a menção à «cessão onerosa
ou gratuita da sua posição jurídica» prevista na citada alínea f) está
empregue em sentido técnico-jurídico, para daí concluir que a mesma não
se aplica em caso de fusão de sociedades, a qual não se integra em nenhum
dos títulos referidos na alínea f) do art. 1038.º do cód. civil. entende, por
essa razão, não estar a sociedade incorporante (no caso de fusão-incorpo-
ração) ou a nova sociedade (no caso de fusão-constituição) obrigada a
comunicar ao senhorio a transmissão do direito ao arrendamento nos ter-
mos previstos na aliena g) do art. 1038.º do cód. civil. vale dizer, não
assistirá ao senhorio o direito de resolver o contrato no caso de aquela
transmissão não lhe ser comunicada(12).

Também José enGrácia anTunes entende ser desnecessária a comuni-
cação ao senhorio no caso de a sociedade fundida (ou cindida) ser titular
de empresa explorada em imóvel arrendado(13).

(12) “Transmissão do arrendamento comercial por efeito da incorporação da sociedade
Locatária”, in O Direito, ano 122, pp. 477 e 478. considera o ilustre autor que « a obrigação prevista
na alínea g) só existe, como nela se diz, quando a cedência do gozo da coisa se faz por algum dos títu-
los referidos na alínea anterior, ou seja, por cessão onerosa ou gratuita da posição de arrendatário,
sublocação ou comodato. a menção a estes títulos jurídicos mostra que a palavra cessão está empre-
gada em sentido específico (de cessão da posição contratual) e não no sentido genérico de transmissão
do gozo da coisa, para o qual o código utiliza a palavra cedência [como faz na alínea g)]: a cedência
do gozo da coisa não é um título, mas o efeito comum a vários e distintos títulos. Tanto a cessão da
posição contratual de arrendatário, como a sublocação e o comodato, são negócios jurídicos que pro-
duzem o efeito da transmissão, definitiva ou temporária, do gozo da coisa. a transmissão prevista no
artigo tem, assim, fonte voluntária e é a título singular. ora, como se viu, a inscrição da incorporação
no registo comercial produz directamente a transmissão, a título universal, do património da incorpo-
rada para o da incorporante, incluindo os direitos aos arrendamentos de que aquela seja parte. a incor-
poração não se integra, pois, em nenhum dos títulos referidos nas alíneas f) e g) do art. 1038.º do cc.
(…) consequentemente, não existe para a sociedade incorporada, que se extingue, nem para a incorpo-
rante, que àquela sucede, a obrigação de comunicar ao locador que o gozo da coisa locada se transferiu
para a segunda, pois se está fora do campo de aplicação das transcritas alíneas do art. 1038.º. não
havendo essa obrigação, a falta de comunicação aí prevista não envolve violação do contrato e não
fundamenta, por isso, a resolução deste por parte do senhorio».

(13) In Revista da Ordem dos Advogados, ano 68, ii/iii, p. 739, nota de rodapé 48.
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PinTo FurTado, concordando com a doutrina firmada pelo acórdão da
relação de coimbra de 24/06/1997, pronunciou-se considerando que a
transmissão do direito ao arrendamento decorrente de um negócio de fusão
não carece de ser comunicada ao senhorio, justificando a sua posição com
o facto de a fusão não envolver uma cessão da posição de arrendatário(14).

Maria oLinda Garcia considera não existir a obrigação de comunica-
ção, prevista na alínea f) do art.º 1038.º do cód. civil, em virtude do pro-
cesso de fusão ser acompanhado «de especial relevo publicitário», sendo
este meio suficiente para tutelar os interesses do senhorio, permitindo-lhe,
designadamente, conhecer o novo arrendatário e a natureza do negócio
pelo qual se processou a transmissão do gozo do local arrendado, podendo
o senhorio, dessa forma, controlar a licitude da transmissão do direito ao
arrendamento(15).

em sentido oposto, argumentado que a transmissão do direito ao arren-
damento deve ser comunicada ao senhorio, no prazo de 15 dias a contar da
data em que se consumou, no caso de a sociedade fundida ser titular de
empresa explorada em imóvel arrendado, pronunciou-se henriQue MesQuiTa.
considera o ilustre autor que «na «cessão onerosa ou gratuita» da posição
jurídica do locatário, a que faz referência a alínea f), abrangem-se todos os
negócios através dos quais se transmita o direito ao arrendamento, pois a
cessão de uma posição contratual é um negócio de causa variável, podendo
ter na base uma compra e venda, uma troca, uma doação, uma dação em
cumprimento, um trespasse, uma fusão de sociedades, etc.»(16).

Pires de LiMa e anTunes vareLa sustentam que «a obrigação de comuni-
cação ao locador, nos casos de cedência do gozo da coisa, existe em qualquer
caso de transmissão da posição contratual do locatário ou sublocação»(17).

Fernando GravaTo Morais considera que a norma contida no art. 1038.º,
al. g), deve aplicar-se ao negócio de fusão. Para o ilustre autor «mantêm-
se os mesmos motivos que impõem a notificação em sede de trespasse. Por
um lado, destina-se a proporcionar ao senhorio o conhecimento da
mudança da pessoa do arrendatário. Por outro, permite-lhe ainda averiguar
a licitude da cedência. o interesse do locador do imóvel merece, assim, a
protecção do direito»(18).

(14) In Manual do Arrendamento Urbano, vol. ii, p. 748, 4.ª ed. actualizada, almedina.
(15) In Arrendamentos para Comércio e Fins Equiparados, pp. 139 e 140.
(16) In rLJ, ano 128, p. 59 e rLJ, ano 131 p. 157.
(17) In Código Civil Anotado, vol. ii, 4.ª ed. rev. e actualizada, nota 9 ao art. 1038.º, p. 372.
(18) In Alienação e Oneração de Estabelecimento Comercial, p. 131; no mesmo sentido vide

José draGo, in Fusão de Sociedades Comerciais, p. 39; e Laurinda GeMas, aLBerTina Pedroso, João caL-
deira JorGe, in Arrendamento Urbano, 3.ª ed., pp. 527 e 528.
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na jurisprudência o acórdão da relação de coimbra de 24/06/1997,
adere à tese de Pessoa JorGe, argumentando ainda que a “nova identifica-
ção” do arrendatário se revela irrelevante para os interesses do senhorio
tanto mais que muitas vezes «serão os mesmos empregados que se integra-
ram na nova sociedade que lhe continuarão a pagar as rendas»(19).

em sentido inverso vai a orientação firmada pelo acórdão da relação
de Lisboa de 28/02/2012, o qual considerou dever o senhorio ser notifi-
cado da cedência do gozo da coisa locada em consequência do negócio de
fusão, pelo que a omissão deste dever de notificar tornou o negócio que
originou a cessão da posição locativa de que era titular a sociedade incor-
porada ineficaz em relação à senhoria(20).

cremos que a doutrina que pugna pela notificação ao senhorio do
negócio de fusão corresponde à correcta interpretação das normas constan-
tes das alíneas f) e g) do art. 1038.º do cód. civil. a norma da alínea f)
considera lícita a cedência do gozo da coisa locada, por meio de cessão da
posição contratual do locatário, sublocação ou comodato, quando permi-
tida pela lei ou autorizada pelo locador. como vai supra referido, em caso
de fusão, a transmissão do direito ao arrendamento, sendo a sociedade fun-

(19) In rLJ, ano 131, p. 147, ss.; lê-se no sumário do acórdão: «i — a transmissão do direito
ao arrendamento, decorrente de um negócio de fusão de sociedade, não carece de autorização do
senhorio, nem tem que lhe ser comunicada. ii — o legislador, na alínea f) do art. 1038.º do código
civil, utiliza a palavra «cessão» no sentido de cessão da posição contratual, não estando incluída em
tal conceito, bem como na obrigação imposta pela mencionada alínea, a figura da fusão». no acórdão
da relação de Guimarães de 08/01/2003 votou vencido a desembargadora rosa TchinG reproduzindo-
-se aqui o seu voto: «a meu ver, estando in casu perante uma fusão com incorporação da sociedade que
contratou o arrendamento, operou-se uma extinção desta, com a consequente transmissão a título uni-
versal do respectivo património, incluindo o direito ao arrendamento. a al. g) do art. 1038.º do cód.
civil não se reporta a um caso fretal, mas apenas às hipóteses aludidas na al. f). o argumento de que a
notificação ao senhorio se impõe para que este fique ciente de quem passa a ser o arrendatário afigura-
-se-me de valor incipiente. este conhecimento ao senhorio compreende-se no caso de passar a ser um
terceiro distinto e autónomo o novo arrendatário. não é o que se passa em caso de fusão, pois que aqui
o substrato patrimonial “não muda de mãos”, apenas se funda em outro. a questão, salvo sempre o
devido respeito, tem aqui apenas a mesma importância e alcance da simples alteração da denominação
social da sociedade arrendatária, caso em que ninguém certamente defende a comunicação da altera-
ção ao senhorio», in cJ, 2003, T. i, p. 279. Também o acórdão da relação de Guimarães de 17/06/
/2010, considerou não ser necessária a comunicação ao senhorio prevista no art. 1038.º, al. g) do cód.
civil em caso de fusão, pelo que a falta de desta comunicação, em caso de fusão de sociedades, não dá
lugar à resolução do contrato de arrendamento (in <www.dgsi.pt>; proc. n.º 3730/ /08.5TBvcT.G1).

(20) In <www.dgsi.pt>, proc. 919/10.0TvLsB.L1-7. nesse mesmo sentido pronunciaram-se
os seguintes arestos: acórdão da relação de Lisboa de 25/10/1994 in rLJ, ano 127, p. 378; acórdão
da relação de Lisboa de 01/07/2003, in <www.dgsi.pt>. Proc. 4381/2003-7; acórdão da relação de
Guimarães de 08/01/2003, in col. Jur., 2003, T. i, p. 277; acórdão da relação de Lisboa de 18/05/
/2006, in <www.dgsi.pt>. Proc. 305/2006-6; acórdão do supremo Tribunal de Justiça de 06/12/2006,
in <www.dgsi.pt>, proc. 06B3458.
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dida titular de empresa instalada em imóvel arrendado, é permita por lei,
não carecendo de autorização do senhorio. ora, a comunicação prevista na
alínea g) do art. 1038.º do cód. civil destina-se a dar conhecimento ao
senhorio do negócio jurídico pelo qual se procedeu à cedência do gozo do
local arrendado, sendo o interesse do senhorio em fiscalizar o referido
negócio digno de tutela jurídica. na verdade, operando-se a substituição da
sociedade arrendatária pela sociedade incorporante ou pela nova sociedade,
o senhorio terá todo o interesse em conhecer o referido negócio para poder
apurar se o mesmo se enquadra numa das hipóteses em que a lei permite a
cedência do gozo do local arrendado independentemente da sua autorização
ou se, pelo contrário, se tratou de um negócio não consentido pela lei e, por
essa razão, ilícito. neste último caso, poderá, eventualmente, o senhorio
reagir contra a realização do negócio através da resolução do contrato de
arrendamento [cf. art. 1083.º, n.º 2, alínea e) do cód. civil].

Por outro lado, sendo o contrato de locação um contrato de natureza
intuitu personae, ainda que atenuada no arrendamento para fins não habi-
tacionais, o senhorio tem interesse em conhecer a pessoa do arrendatário,
designadamente para saber a quem deve exigir o cumprimento das obriga-
ções contratuais ou contra quem deve propor uma acção judicial, seja para
exigir o cumprimento do contrato, seja para resolver o contrato de arrenda-
mento e, assim, obter o despejo do arrendatário.

Finalmente, importa referir que a realização da comunicação não
impede, não dificulta, nem tão pouco onera a realização da fusão, pelo que
não se alcança quais as razões que a lei poderia pretender acolher ao não
exigir a realização da comunicação na hipótese de transmissão do gozo do
local arrendado. em suma, mantêm-se aqui as mesmas razões que justifi-
cam a comunicação ao senhorio em caso de transmissão da posição de
arrendatário em sede de trespasse (art. 1112.º do cód. civil).

Pelas razões expostas, entendemos ser exigível a comunicação ao
senhorio da cessão do gozo do local arrendado no prazo de 15 dias após o
registo da fusão. no caso daquela comunicação não ser realizada dentro do
referido prazo, a transmissão do direito ao arrendamento operada através de
negócio de fusão de sociedades, apesar de lícita, será ineficaz em relação ao
senhorio. só assim não será se o senhorio tiver, expressa ou tacitamente,
reconhecido o beneficiário da cedência como tal (art. 1049.º do cód. civil).

Merece destaque o acórdão da relação de Guimarães de 22/01/
/2009(21) o qual, reportando-se à fusão de sindicatos, considerou que a

(21) In <www.dgsi.pt>, proc. 2066/08-2.
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transmissão da posição de arrendatário não necessitava de autorização do
senhorio em caso de fusão por incorporação de associações sindicais. no
que respeita à necessidade de comunicação ao senhorio da transmissão da
posição de arrendatário, no prazo de 15 dias, considerou aquele acórdão,
no caso de fusão por incorporação de associações sindicais, ser aplicável o
disposto na alínea g) do art. 1038.º do cód. civil(22).

Quanto ao sujeito passivo da obrigação de comunicar ao senhorio a
cedência do gozo da coisa por efeito de um negócio de fusão de socieda-
des, coloca-se o seguinte problema: a sociedade arrendatária extinguiu-se
com a inscrição da fusão no registo comercial (art. 112.º do cód. das
sociedades comerciais), pelo que deixou de ter existência jurídica no pre-
ciso momento em que começou a decorrer o prazo de 15 dias para realizar
a comunicação. numa primeira leitura poderia pensar-se estar a sociedade
arrendatária, objecto do negócio de fusão, juridicamente impossibilitada
de comunicar ao senhorio a transmissão do direito ao arrendamento para a
sociedade incorporante ou para a nova sociedade.

é, no entanto, possível ultrapassar essa dificuldade através da aplica-
ção analógica da norma do n.º 2 do art. 114.º do cód. das sociedades
comerciais.

na verdade, apesar de a comunicação da transmissão do direito ao
arrendamento, originada por um negócio de fusão de sociedades, não se
encontrar directamente contemplada na norma, nada impede que a apli-
quemos por analogia, permitindo-se dessa forma que a sociedade fundida
possa comunicar ao senhorio a transmissão da sua posição jurídica no
prazo de 15 dias após a sua extinção(23).

isto, sem olvidar que, de acordo com o preceituado no art. 1049.º do
cód. civil, a comunicação pode sempre ser feita pela sociedade incorpo-
rante ou pela nova sociedade.

(22) isto apesar de, no caso em apreço, o aludido acórdão da relação de Guimarães
de 22/01/2009 ter considerado que a comunicação tinha sido tempestivamente realizada. com respeito
à fusão de sindicatos vide, também, o acórdão da relação de coimbra de 21/02/1995, in cJ, ano xx,
T. i, pp. 46 a 49, o qual considerou que à fusão de sindicatos se aplicam as normas que disciplinam a
fusão de sociedades comerciais.

(23) nesse sentido, para a hipótese de se considerar que o registo tem natureza constitutiva em
caso de negócio de fusão de sociedades, pronunciou-se henriQue MesQuiTa, in rLJ, ano 128, p. 62. no
mesmo sentido, entendendo que esta hipótese encontra-se abrangida pelo espírito do art. 114.º do csc
vide Fernando GravaTo Morais, in Alienação e Oneração de Estabelecimento Comercial, p. 132.
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2.4. Forma e conteúdo da comunicação

a norma da alínea g) do art. 1038.º do cód. civil não define a forma
que a comunicação deve revestir, pelo que, até à entrada em vigor do
nrau, foi sendo entendido que aquela comunicação não carecia de obser-
var forma especial, aplicando-se à mesma o princípio da liberdade de
forma estatuído no art. 219.º do cód. civil.

a Lei n.º 6/2006 de 27 de Fevereiro consagrou, nos arts. 9.º a 12.º, um
regime destinado a disciplinar as comunicações entre as partes no contrato
de arrendamento. Preceitua o art. 9.º, n.º 1 da referida Lei que «… as
comunicações legalmente exigíveis entre as partes, relativas a cessação
do contrato de arrendamento, actualização da renda e obras, são realiza-
das mediante escrito assinado pelo declarante e remetido por carta regis-
tada com aviso de recepção»(24). Poder-se-á entender que os aludidos nor-
mativos deveriam ser extensivamente interpretados, dessa forma contendo
um regime geral aplicável a todas as comunicações entre as partes. nesse
caso, a comunicação a realizar em caso de cessão da posição de arrendatá-
rio em consequência de negócio de fusão de sociedades teria que ser reali-
zada por carta registada com aviso de recepção. Parece-nos prudente a
observância desta forma, pois tornar-se-á mais fácil para a parte que reali-
zou a comunicação provar a sua realização. em todo o caso, não cremos
que estejamos em face de uma formalidade “ad substantiam” pois se a
comunicação ao senhorio for realizada por outra forma, designadamente,
por correio simples, entendemos que os interesses que a lei visa acolher
se encontram acautelados. seria verdadeiramente incompreensível que,
estando provado que o senhorio recebeu tempestivamente aquela comuni-
cação por correio simples, pudesse resolver o contrato de arrendamento
com o fundamento de aquela comunicação não ter sido feita por carta
registada com aviso de recepção(25). aplica-se ao caso a norma contida no
art. 224.º do cód. civil, nos termos da qual os efeitos da comunicação pro-
duzem-se com a sua chegada à esfera do senhorio ou do seu conhecimento.

Quanto ao conteúdo da comunicação torna-se necessário ter em conta
a redacção que o decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de Janeiro, introduziu ao
art. 106.º do cód. das sociedades comerciais. o n.º 1 desta disposição

(24) estipula o n.º 6 do art. 9.º da Lei n.º 6/2006 a possibilidade de, em alternativa ao regime
fixado no n.º 1, a comunicação poder ser eficazmente realizada desde que entregue em mão «devendo
o destinatário apor em cópia a sua assinatura, com nota de recepção».

(25) em sentido contrário parece pronunciar-se Menezes LeiTão, in Arrendamento Urbano,
9.ª ed. p. 145, almedina.

718 José dioGo FaLcão



legal preceitua que «o acto de fusão deve revestir a forma exigida para a
transmissão dos bens das sociedades incorporadas ou, no caso de consti-
tuição de nova sociedade, das sociedades participantes nessa fusão».
daqui resulta que sendo o acto de fusão realizado através da transmissão
de bens imóveis para a sociedade incorporante ou para a nova sociedade
deverá ser realizado por escritura pública, como acontecia no passado.
nesse caso bastará à sociedade arrendatária (ou à sociedade incorporante
ou à nova sociedade) limitar-se a comunicar ao senhorio a data e o local
em que foi realizado o acto de fusão (para além da identificação da socie-
dade incorporante ou da nova sociedade). no caso de não ocorrer qualquer
transmissão de bens imóveis para a sociedade incorporante ou para a nova
sociedade, não tem a fusão que ser realizada por escritura pública, pelo
que não terá o senhorio a possibilidade de obter o documento que a titulou
para assim fiscalizar a sua legalidade.

deverá, neste caso, a comunicação ser acompanhada da fotocópia do
negócio jurídico de fusão, pois só dessa forma se torna possível acolher os
interesses que lei pretende tutelar com a mesma, designadamente permitir
ao senhorio conhecer e fiscalizar o negócio de fusão pelo qual se operou a
cedência do gozo da coisa locada. como vai referido, só assim não aconte-
cerá se a fusão for realizada, por exigência legal ou por vontade das socie-
dades, por escritura pública, pois nesse caso o senhorio terá possibilidade
de, por si só, obter cópia do acto de fusão(26).

2.5. Falta ou extemporaneidade da comunicação

no domínio do rau, a falta de comunicação prevista na alínea g) do
art. 1038.º do cód. civil era fundamento de resolução do contrato de
arrendamento [art. 64.º, n.º 1, alínea f) do rau].

Pode-se questionar se, face à redacção introduzida pelo nrau, a
falta ou extemporaneidade da comunicação, em caso de negócio de fusão
de sociedade, é igualmente fundamento de resolução do contrato de arren-
damento.

o actual art. 1083.º do cód. civil preceitua:
1 — Qualquer das partes pode resolver o contrato, nos termos gerais de

direito, com base em incumprimento pela outra parte.

(26) nesse sentido, embora reportando-se ao trespasse, vide Fernando GravaTo Morais, in
Arrendamentos Comerciais, 3.ª ed., p. 348.
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2 — É fundamento de resolução o incumprimento que, pela sua gravidade ou
consequências, torne inexigível à outra parte a manutenção do arrendamento, desig-
nadamente, quanto à resolução pelo senhorio:

…

e) A cessão, total ou parcial, temporária ou permanente e onerosa ou gra-
tuita, do gozo do prédio, quando ilícita, inválida ou ineficaz perante o
senhorio».

esta norma, que aparentemente parece ir ao encontro dos interesses
do senhorio por extinguir a taxatividade das causas resolutivas, anterior-
mente prevista no art. 64.º do rau, apenas permite a resolução do con-
trato desde que preenchida a cláusula geral da “inexigibilidade” da manu-
tenção do arrendamento. 

assim, o n.º 2 do art. 1083.º do cód. civil impõe, para efeitos de
resolução do contrato de arrendamento, a necessidade de ocorrer um
incumprimento qualificado, ou seja, um incumprimento que, pela sua gra-
vidade ou consequências, torne inexigível à outra parte a manutenção do
arrendamento.

vale dizer, para que o incumprimento fundamente a resolução do
contrato de arrendamento deverá ter-se em consideração a natureza do
mesmo, as suas consequências, e, porventura, a sua reiteração, de forma a
avaliar a inexibilidade, para o outro contraente, da manutenção da relação
arrendatícia.

nas diversas alíneas do n.º 2 do art. 1083.º do cód. civil, o legislador
enunciou com carácter exemplificativo, quanto à resolução do arrenda-
mento pelo senhorio, diversas situações de incumprimento.

é hoje aceite pela maioria de doutrina e da jurisprudência que o legis-
lador, no n.º 2 do art. 1083.º do cód. civil, adoptou a denominada “técnica
dos exemplos-padrão”, segundo a qual as diversas alíneas da referida dis-
posição legal não constituem, por si só, na sua materialidade, fundamento
de resolução. Torna-se assim necessário apurar em cada caso se ocorre a
situação objectiva de incumprimento do contrato, mas também se esse
incumprimento, pela sua gravidade ou consequências, torna inexigível ao
senhorio a manutenção do arrendamento. a declaração da resolução do
contrato de arrendamento por parte do senhorio com fundamento na cláu-
sula geral constante do n.º 2 do art. 1083.º do cód. civil, implica o recurso
à acção judicial, sendo necessário alegar e provar, para além de qualquer
uma das situações enunciadas nas suas alíneas (sendo caso disso), os fac-
tos que preencham a cláusula geral de “inexigibilidade” da manutenção
do arrendamento para o senhorio. sobre o senhorio recai, naturalmente, tal
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ónus de alegação e de prova quer dos factos integrantes das várias alíneas
do citado n.º 2 do preceito legal, quer dos factos integrantes da cláusula
geral constante do n.º 2 da mesma disposição legal.

Por essa razão afirma Maria oLinda Garcia que «ainda que se defenda
a necessidade de comunicação da fusão da sociedade arrendatária ao
senhorio no prazo de 15 dias, concluindo-se, consequentemente, pela ine-
ficácia da cedência do direito em caso de incumprimento, sempre este
facto, para fundar a resolução do contrato, nos termos do n.º 2 do
art. 1083.º, teria de ser de tal modo grave que tornasse inexigível ao senho-
rio a manutenção da relação de arrendamento(27)».

Teria, assim, o senhorio que alegar e provar que a falta objectiva de
comunicação acarretou para si consequências que preencham a clausula
geral de “inexigibilidade” de manutenção do arrendamento com nova
sociedade (pois a manutenção do arrendamento com sociedade arrendatá-
ria incorporada ou concentrada não se coloca em virtude da sua extinção),
assistindo-lhe, em consequência, o direito de declarar a resolução do con-
trato de arrendamento com fundamento na ineficácia perante si da cessão
do gozo do local arrendado.

em sentido contrário, david MaGaLhães considera que «não sendo
cumprida a obrigação do art. 1038.º/g), pode o arrendamento ser resolvido
dada a ineficácia da cedência face ao locador»(28). entende, assim, o dis-
tinto autor assistir ao senhorio o direito de resolver o contrato de arrenda-
mento em caso de incumprimento da obrigação de comunicação prevista
no art. 1038.º, g) do cód. civil, não necessitando o senhorio de alegar
mais factos destinados a preencher a cláusula geral da “inexigibilidade”
para si da relação arrendatícia.

Também Menezes LeiTão, sustenta que a falta da comunicação pre-
vista na alínea g) do art. 1038.º do cód. civil torna o negócio ineficaz
perante o senhorio e lhe dá o direito de resolução(29).

Fernando de GravaTo Morais, referindo-se ao trespasse sustenta que a
inexistência de notificação é «susceptível de gerar, em princípio, a resolu-

(27) In Arrendamentos para Comércio e Fins Equiparados, p. 140. no mesmo sentido o acór-
dão da relação de Lisboa de 28/02/1012, in <www.dgsi.pt>, proc. 919/10.0TvLsB.L1-7.

(28) In A Resolução do Contrato de Arrendamento Urbano, 2009, almedina, p. 317.
(29) In Arrendamento Urbano, 9.ª ed., p. 144. na jurisprudência o acórdão da relação do

Porto de 10/10/2013, in <www.dgsi.pt>, proc. 1494/12.7TJPrT.P1 considerou ser causa de resolução
a não comunicação ao senhorio em caso de trespasse ou locação de estabelecimento. Posição algo iné-
dita consta do acórdão da relação do Porto de 22/10/2018, in <www.dgsi.pt>, Proc. 20580/15.5
T8PrT.P1, o qual considerou que a falta de comunicação em caso de trespasse constitui o inquilino/
/trespassante na obrigação de indemnizar o senhorio pelos prejuízos decorrentes da quebra negocial.
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ção do contrato pelo senhorio. é até legítimo concluir-se que está aqui em
causa uma presunção ilidível de inexigibilidade»(30).

diga-se que a falta de comunicação da fusão da sociedade arrendatária,
embora não afectando o negócio de fusão, implica a ineficácia relativa (e em
sentido estrito) deste negócio perante o senhorio. ora, sendo o negócio de
fusão da sociedade arrendatária ineficaz perante o senhorio, isto significa
que não é oponível ao senhorio a nova sociedade arrendatária (a sociedade
incorporante ou a nova sociedade), pelo que concordamos com a posição
de Fernando de GravaTo Morais na medida em que sendo a cessão do gozo
do local arrendado ineficaz em relação ao senhorio estaremos em face de
uma presunção, ainda que ilidível, de inexigibilidade da manutenção do
arrendamento, assistindo em consequência ao senhorio o direito de decla-
rar a resolução do contrato de arrendamento.

neste caso, caberá à sociedade arrendatária ilidir tal presunção
demonstrando que a falta de notificação não provocou quaisquer conse-
quências negativas na esfera do senhorio, recaindo assim sobre a socie-
dade arrendatária o ónus de alegar factos impeditivos ou extintivos do
direito do autor à resolução do contrato de arrendamento.

só assim não será se o senhorio reconhecer a sociedade incorporante
ou a nova sociedade como arrendatária, pois neste caso o art. 1049.º do
cód. civil retira-lhe o direito de resolução do contrato.

3. Cisão da sociedade arrendatária

a cisão de sociedades constitui um instrumento jurídico típico de
desconcentração social, e consiste na divisão de uma sociedade em duas
ou mais sociedades.

constituem elementos característicos do conceito de cisão a divisão e
transmissão de parte (cisão parcial) ou da totalidade (cisão total) do patrimó-
nio de uma sociedade (a sociedade cindida) a uma ou a várias sociedades
beneficiárias, e a integração dos sócios da sociedade cindida nas sociedades
beneficiárias através da atribuição de participações sociais correspondentes
ao património transmitido.

de acordo com o estipulado no art. 118.º do cód. das sociedades
comerciais, a cisão de sociedade pode realizar-se mediante uma das seguin-
tes modalidades:

(30) In Novo Regime do Arredamento Urbano, 3.ª ed., almedina, p. 351.
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a) mediante o destaque de parte do património de uma sociedade,
que mantém a sua personalidade jurídica, para com ele constituir
uma outra sociedade (cisão-simples);

b) mediante a dissolução e consequente extinção da sociedade cin-
dida, dividindo-se, em seguida, o seu património em duas ou
mais partes, sendo cada uma das partes destinada a constituir uma
nova sociedade beneficiária (cisão-dissolução);

c) mediante o destaque de parte(s) do património da sociedade cin-
dida, que mantém a sua personalidade jurídica, para a(s) fundir
com uma (ou mais) sociedade(s) já existente(s) (cisão parcial-
-fusão), ou com parte(s) do património de outra(s) sociedade(s)
separada(s) por idêntico processo e com a mesma finalidade, ori-
ginando, nesta hipótese, a constituição de uma nova sociedade
(cisão parcial-fusão por constituição de nova sociedade); 

d) ou, ainda, mediante a dissolução e extinção da sociedade cindida,
dividindo o seu património em duas (ou mais) partes para as fun-
dir com duas (ou mais) sociedades já existentes (cisão total-fusão
por incorporação), ou com partes do património de outra(s) socie-
dade(s), separada(s) por idêntico(s) processo(s) e com igual fina-
lidade, dando lugar à constituição de, pelo menos, duas novas
sociedades (cisão total-fusão por constituição de duas [ou mais]
novas sociedades).

como vai supra referido, a cisão de uma sociedade, seja parcial ou
total, implica a divisão e consequente transmissão de parte do seu patrimó-
nio para com o mesmo constituir (pelo menos) uma nova sociedade
(art. 118.º do cód. das sociedades comerciais).

note-se que a cisão-dissolução e a cisão total, seja na modalidade
cisão-fusão por incorporação, seja na modalidade cisão-fusão por consti-
tuição de duas novas sociedades, acarretam a extinção da sociedade cin-
dida.

Por seu turno, a cisão simples, a cisão parcial-fusão e a cisão parcial-
fusão por constituição de nova sociedade, não implicam a extinção de uma
sociedade.

o art. 120.º do cód. das sociedades comerciais manda aplicar à
cisão o disposto relativamente à fusão de sociedades. assim, por via da
aplicação do art. 112.º do cód. das sociedades comerciais decorrente do
reenvio realizado pelo art. 120.º do csc, os efeitos da cisão operam “ope
legis” após o registo da mesma.

Fusão, cisão e TransForMação de sociedade arrendaTária 723



deste modo, de acordo com o estipulado no art. 112.º do cód. das
sociedades comerciais, com a inscrição da cisão no registo dá-se a trans-
missão para a outra sociedade do património da sociedade cindida.

coloca-se, porém, a questão de saber se a transmissão se opera a
título universal — uno actu — ou a título singular.

rauL venTura distingue a modalidade de cisão total da cisão parcial.
considera o ilustre autor que nos casos de cisão total (cisão-dissolução ou
cisão-incorporação com dissolução da sociedade cindida), em que ocorre
dissolução da sociedade cindida, o património desta terá necessariamente
de ser repartido pelas sociedades beneficiárias, pelo que a transmissão do
património da sociedade cindida entre as várias sociedades beneficiárias
será a título universal.

Já na cisão parcial, a sociedade cindida não se extingue, pelo contrá-
rio, subsiste, embora alterada no seu substrato, sendo que só parte do seu
património é transmitido para a sociedade beneficiária. neste caso,
entende o distinto autor que «a sociedade beneficiária da cisão parcial
recebe elementos do património a título singular».

considera rauL venTura que neste tipo de cisão, mesmo que a socie-
dade cindida transmita uma empresa para a sociedade beneficiária, a trans-
missão das dívidas depende sempre de deliberação da sociedade cindida, o
que significa que a transmissão destas não é automática. sustenta, por essa
razão, rauL venTura que dependendo a transmissão das dívidas de delibera-
ção da sociedade cindida, a transmissão de uma empresa para a sociedade
beneficiária não é realizada a título universal, mas sim a título singular. de
qualquer modo considera o insigne autor que, neste tipo de cisão, não se
torna necessário proceder ao desmembramento dos elementos empresa-
riais a transmitir para a nova sociedade (v.g. créditos, dívidas, direitos,
etc.), pois entende ser «totalmente irreal desfazer a cisão em cada um dos
elementos patrimoniais, activos e passivos, transmitidos. Mesmo quando a
transmissão é a título singular — casos de cisão parcial — não há tantos
actos quantos os elementos transmitidos, mas sim um único acto que opera
todas as transmissões»(31).

em sentido contrário pronunciou-se Joana de vasconceLos conside-
rando que a transmissão dos elementos patrimoniais activos e passivos
da sociedade cindida para as sociedades beneficiárias ocorre a título uni-
versal (uno actu) quer se trate de cisão total ou de cisão parcial. consi-
dera a ilustre autora «que nada na disciplina do processo de cisão per-

(31) In Fusão, Cisão, Transformação de Sociedades, pp. 366 a 369.
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mite concluir que a transmissão dos elementos patrimoniais se processe
segundo um esquema diverso, consoante se esteja perante uma cisão
total ou uma cisão parcial: muito pelo contrário, tal transmissão resulta,
qualquer que seja a modalidade, e tal como sucede na fusão, da inscrição
da cisão no registo, que conclui o correspondente processo de formação,
desencadeando a produção dos efeitos típicos do negócio jurídico de
cisão»(32).

concluindo que «no sistema do csc, a transmissão a título universal
das partes do património da sociedade cindida para as sociedades benefi-
ciária constitui um efeito do negócio jurídico que é a cisão, a qual, obser-
vado o procedimento legalmente estabelecido, transmite, à margem das
particulares regras aplicáveis a cada um, os elementos activos e passivos
que, de acordo com a divisão efectuada no projecto, integram cada uma
das partes»(33).

no mesmo sentido eLda MarQues considera que a transmissão do
património da sociedade cindida para a sociedade beneficiária se dá a
titulo universal, independentemente de estarmos em face de uma cisão
total ou parcial. Para a distinta autora «a transmissão de partes de patrimó-
nio da cindida para a(s) beneficiárias(s) opera-se globalmente, como efeito
unitário da inscrição da cisão no registo [cf. art. 112.º, a), ex vi, art. 120.º],
sem que seja necessária a observância de quaisquer condicionalismos ou
formalidades que a lei exija nas transmissões a título singular dos direitos
e obrigações e outras posições jurídicas, que integram as partes de patri-
mónio transferidas.

simplesmente, a transmissão universal efectua-se por partes, nos ter-
mos da repartição prevista no projecto de cisão [cf. art. 119.º d)] …»(34).

Propendemos para esta posição por facilitar a realização da operação
de cisão, pelo que entendemos que a transmissão do activo, passivo e
outras posições jurídicas da sociedade cindida para a(s) sociedade(s) bene-
ficiária(s) é realizada a título universal (uno actu), quer estejamos em face
de uma cisão total ou de uma cisão parcial, sem necessidade, portanto, de
observar as regras específicas atinentes à transmissão dos diversos ele-
mentos empresariais componentes da sociedade cindida.

do que vai exposto resulta que em caso de cisão da sociedade arren-
datária (total ou parcial), integrando o património a transmitir o direito ao
arrendamento da sociedade cindida, não se torna necessário obter o con-

(32) In A Cisão de Sociedade, 2001, universidade católica editora, p. 249.
(33) In A Cisão de Sociedade, 2001, universidade católica editora, pp. 249 e 250.
(34) In Código das Sociedades Comerciais em Comentário, cit., p. 410.
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sentimento do senhorio para que se transmita o direito ao arrenda-
mento(35).

no caso de cisão-total, na qual ocorre extinção da sociedade cindida e
se dá uma transmissão universal do património, activo e passivo, para as
novas sociedades, não ocorre a caducidade do contrato de arrendamento, nos
termos previstos na alínea d) do art. 1051.º do cód. civil. Pelas razões supra
aduzidas a respeito da fusão da sociedade arrendatária, a dissolução não visa
aqui a liquidação e partilha do património social, isto é, não visa a “morte”
da sociedade cindida. com efeito, apenas se pretende reorganizar a socie-
dade mediante o destaque do seu património de modo a constituir duas (ou
mais) novas sociedades que prosseguirão a actividade da sociedade cindida.

no que concerne à necessidade de comunicar ao senhorio, nos 15 dias
após o registo da cisão, a cedência do gozo do local arrendado, nos termos
preceituados no art. 1038.º, alínea g) do cód. civil, entendemos que a
mesma é necessária remetendo para os argumentos expendidos a propósito
da fusão da sociedade arrendatária(36). caso a comunicação não seja reali-
zada, ou seja extemporaneamente efectuada, não será a cedência do gozo
do local arrendado eficaz em relação ao senhorio.

importa, porém, distinguir os casos de cisão total dos casos de cisão
parcial. se estivermos em face de uma cisão total, cremos, pelas razões
expendidas sobre a fusão, que a falta de comunicação constitui uma presun-
ção ilidível de inexigibilidade de manutenção do contrato de arrendamento,
podendo o senhorio resolver o contrato de arrendamento [art. 1083.º, n.º 2,
alínea e) do cód. civil].

no caso de cisão parcial, em que a sociedade cindida não se extingue,
continuando a exercer a sua actividade, embora noutro local, a ineficácia
da cedência da posição de arrendatário em face do senhorio, decorrente da
falta de comunicação, implica que a posição de arrendatária passe a ser
titulada pela sociedade beneficiária. estaremos aqui também perante uma
presunção ilidível de inexigibilidade de manutenção do contrato de arren-
damento, assistindo ao senhorio o poder de resolver o contrato de arrenda-

(35) na jurisprudência e reportando-se à cisão simples vide o acórdão do Tribunal da relação
de Lisboa de 6/02/2001 in cJ, 2001, T. i, p. 104 e o acórdão do Tribunal da relação do Porto de
14/03/1994, in <www.dgsi.pt> (proc. 9310737). em sentido contrário, pugnando pela necessidade de
autorização do senhorio em caso de cisão simples, vide acórdão do supremo Tribunal de Justiça de
04/05/1999, in <www.dgsi.pt> (proc. 99a163), o qual considerando que a sociedade cinditária sucede
à sociedade cindida a título singular, e não universal, para ela não se transmite o direito ao arrenda-
mento.

(36) em sentido contrário, Maria oLinda Garcia, in Arrendamentos para Comércio e Fins
Equiparados, p. 141.
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mento [art. 1083.º, n.º 2, alínea e) do cód. civil)]. Todavia, circunstâncias
especiais a apreciar em face do caso concreto poderão impedir a resolução
do contrato. como decorre do supra mencionado, se o senhorio reconhecer
o novo arrendatário também lhe fica vedada, nos termos do art. 1049.º do
cód. civil, a resolução do contrato de arrendamento. na hipótese de a
sociedade beneficiária, para a qual se transmitiu o direito ao arrendamento,
passar a utilizar o local arrendado para um fim distinto daquele que lhe foi
contratualmente dado de destino pela sociedade cindida, poderá, eventual-
mente, o senhorio resolver o contrato de arrendamento, nos termos do pre-
ceituado no art. 1083.º, n.º 2, alínea c) do cód. civil.

4. Transformação da sociedade arrendatária

Preceitua o n.º 1 do art. 130.º do cód. das sociedades comerciais que
«as sociedades constituídas segundo um dos tipos enumerados no art. 1.º,
n.º 2, podem adoptar posteriormente um outro desses tipos …». existe
transformação de uma sociedade quando esta adopta um tipo societário
distinto daquele que ela tinha antes da modificação, como acontece v.g.,
quando uma sociedade por quotas se transforma em sociedade anónima ou
vice-versa.

ao contrário do que se passa na fusão ou na cisão de sociedades, em
que se verifica uma alteração no seu substrato pessoal e/ou patrimonial, na
transformação ocorre apenas uma alteração da organização jurídica da
sociedade, mantendo-se, no entanto, a sociedade transformada com o
mesmo património e os mesmos sócios.

o art. 130.º do cód. das sociedades comerciais prevê duas modali-
dades de transformação, a saber: a transformação simples ou formal e a
transformação extintiva.

na primeira modalidade — que é a modalidade considerada normal
— a sociedade não se extingue, mantendo a sua personalidade jurídica.
Por ser assim, na transformação simples ou formal não há constituição de
uma nova sociedade nem, tão pouco, transmissão de bens.

Já a transformação extintiva implica a dissolução da sociedade,
embora sem que haja lugar a liquidação. há, assim, lugar à constituição de
uma nova sociedade para onde é transmitido o património da sociedade
extinta. esta transmissão é automática — ex lege — e a título universal.

com efeito, o n.º 3 do art. 130.º do cód. das sociedades comerciais
determina que a transformação de uma sociedade não importa a sua disso-
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lução «salvo se assim for deliberado pelos sócios». Prevê, assim, esta dis-
posição legal a existência das duas espécies de transformação supra referi-
das. sobre esta temática ensina rauL venTura:

«como é reconhecido no n.º 4 do mesmo artigo, existem, pois, no csc duas
espécies ou modalidades de transformação, conforme a sua estrutura jurídica: numa
modalidade — que a redacção do referido n.º 3 mostra ter sido considerada normal
— a transformação não provoca a dissolução (extinção) da sociedade e, portanto, a
sociedade é a mesma, antes e depois da transformação; noutra modalidade — excep-
cional, pois não resulta directamente da lei, como a primeira, dependendo de delibe-
ração dos sócios — a sociedade sujeita a transformação dissolve-se (extingue-se),
nascendo uma nova sociedade e operando entre ambos um fenómeno de sucessão
universal»(37).

ocorrendo transformação da sociedade sem dissolução desta (trans-
formação formal), mantém-se sem qualquer alteração a personalidade jurí-
dica da sociedade, que continua a ser a mesma pessoa jurídica antes e após
a transformação. nesta espécie de transformação jurídico-formal não
existe alteração subjectiva na titularidade das relações jurídicas de que a
sociedade era titular antes da transformação, mantendo-se inalteradas as
suas posições activas e passivas. vale dizer, não chega a verificar-se a
transmissão de quaisquer elementos que integrem a empresa da sociedade
transformada(38).

no caso de a transformação implicar a dissolução da sociedade
(transformação extintiva), por assim ter sido deliberado pelos sócios, a
sociedade objecto da transformação extingue-se. colocar-se-á aqui, como
se colocou aquando do estudo da fusão e da cisão, a questão de saber se o
contrato de arrendamento caduca por aplicação do disposto no art. 1051.º
alínea d) do cód. civil. Pelas razões supra aduzidas a respeito da fusão e

(37) In Fusão, Cisão e Transformação de Sociedades, p. 417.
(38) Vide neste sentido, acórdão da relação do Porto de 03/01/2001, proc. 0130224 in <www.

dgsi.pt>; também o acórdão da relação de Lisboa de 20/09/2007, proc. 46002007-6, in <www.
dgsi.pt>, o qual, debruçando-se sobre a transformação de uma sociedade comercial por quotas em
sociedade unipessoal por quotas, entendeu que a transformação não implica a dissolução da sociedade
e a criação de uma nova sociedade, não provocando a referida alteração societária a cedência do gozo
da coisa locada em que funciona a sociedade para terceiros, não existindo, por esse motivo, a obriga-
ção de comunicação do facto ao senhorio; o acórdão do supremo Tribunal de Justiça de 21/02/2019,
in <www.dgsi.pt>, relator: Juiz-conselheira rosa Tching, considerou que a unificação de quotas e
transformação de uma sociedade por quotas numa sociedade unipessoal por quotas, não se enquadra na
al. g) do art. 1038.º do cód. civil, pelo que não estando a sociedade arrendatária obrigada a comunicar
tal unificação e transformação ao senhorio, a ausência de comunicação destas alterações societárias
não constitui fundamento de resolução do contrato de arrendamento, nos termos do preceituado no
art. 1083.º, n.os 1 e 2, al. e) do cód. civil.
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da cisão, para as quais se remete, entendemos que, apesar de a sociedade
arrendatária se extinguir, o contrato de arrendamento não caduca uma vez
que, de acordo com o preceituado no n.º 5 do art. 130.º do cód. das socie-
dades comerciais, a nova sociedade “sucede automática e globalmente à
sociedade anterior”(39).

a dissolução da sociedade em consequência da sua transformação
implica, necessariamente, a transmissão, a título universal, da empresa de
que aquela era titular para a nova sociedade, a qual se produz com a inscri-
ção da transformação no registo.

importa determinar se a transmissão do direito ao arrendamento, no
caso de a sociedade transformada ser titular de empresa explorada em imó-
vel arrendado, carece do consentimento do senhorio.

no caso de transformação formal, em que a sociedade a transformar
não é extinta, não havendo lugar à constituição de uma nova sociedade
nem transmissão de bens, não será necessário obter autorização do senho-
rio, já que a sociedade arrendatária é a mesma.

Quanto à transformação extintiva, para responder a essa questão
torna-se necessário atentar à segunda parte do n.º 5 do art. 130.º o qual dis-
põe que «a nova sociedade sucede automática e globalmente à sociedade
anterior». daqui resulta que a nova sociedade sucede de modo automático
no património da sociedade que se extingue, sendo a transmissão da
empresa para a nova sociedade determinada ope legis e a título universal.

destarte, na transformação extintiva (com dissolução da sociedade
anterior), caso o direito ao arrendamento integre um dos elementos empresa-
riais a transmitir para a nova sociedade, não carece esta transmissão de auto-
rização do senhorio, uma vez que a transmissão decorre directamente da lei.

no que concerne à obrigação de comunicar ao senhorio aquela trans-
missão, consideramos que no caso de transformação formal não se torna
necessário realizar essa comunicação uma vez que a identidade da socie-
dade arrendatária não é afectada.

Porém, caso estejamos em face de uma transformação extintiva pro-
pendemos para a conclusão oposta.

(39) Merece destaque o acórdão do supremo de Tribunal de Justiça de 29/09/1998, in
<www.dgsi.pt>, relator: Juiz-conselheiro Ferreira ramos, o qual, referindo-se à transformação de
uma sociedade anónima numa sociedade gestora de participações sociais (sGPs), considerou que, em
virtude das sGPs não poderem ser titulares de estabelecimentos comerciais nem no direito ao arrenda-
mento relativo aos imóveis em que aqueles estabelecimentos estejam instalados, aquela transformação
colocou a sGPs numa situação em que a lei lhe veda continuar a ser arrendatária, devendo equiparar-
-se essa transformação à extinção que conduz à caducidade do contrato de arrendamento, por aplicação
do art. 1051.º, al. d) do cód. civil.
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com efeito, esta modalidade de transformação implica a extinção da
sociedade arrendatária e a consequente constituição de uma nova socie-
dade para a qual se transmite, a título universal, o património da primeira
incluindo o direito ao arrendamento, no caso de a sociedade arrendatária
extinta ser titular de uma empresa instalada em imóvel arrendado. nesta
hipótese, tal como na fusão e na cisão, o senhorio terá interesse em conhe-
cer o referido acto, quer para apurar se se enquadra numa verdadeira trans-
formação, em que a lei permite a cedência do gozo do local arrendado,
quer para conhecer a nova sociedade arrendatária que passará a ser titular
do contrato de arrendamento e, assim, saber a quem deve exigir o cumpri-
mento do mesmo.

deste modo, não sendo realizada a comunicação, na modalidade de
transformação extintiva, será ineficaz em face do senhorio a cedência do
gozo do local arrendado para a nova sociedade, o que poderá constituir
uma presunção ilidível de inexigibilidade da manutenção do contrato de
arrendamento e assim fundar a resolução do contrato de arrendamento nos
termos da al. e) do n.º 2 do art. 1083.º do cód. civil.

a terminar diremos que constituindo os institutos da fusão, cisão e
transformação de sociedades modelos típicos de reorganizações societárias,
a verdade é estas não se esgotam naqueles institutos. com efeito, existem
inúmeras e multifacetadas operações de reorganização para além das supra
referidas, designadamente as “operações acordeão” ou o aumento de capital
reservado, entre outras. Porém, o estudo da produção de efeitos jurídicos
que tais reorganizações societárias implicam nos contratos de arrenda-
mento, no caso de as sociedades serem titulares de empresas instaladas em
imóveis arrendados, excederia, em muito, o objecto das presentes notas.

730 José dioGo FaLcão
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a adesão de PorTuGaL à convenção
de viena soBre a venda

inTernacionaL de Mercadorias

Pelo Prof. doutor Luís de Lima Pinheiro(*)

SUMáRIO:

I. introdução. II. características gerais da convenção. III. o âmbito de
aplicação da convenção. a) Âmbito material. B) Âmbito espacial.
c) Âmbito temporal. IV. a convenção e o direito internacional Privado.
V. considerações finais.

I. Introdução

Portugal aderiu finalmente à convenção das nações unidas sobre
venda internacional de Mercadorias(1). há muito que venho defendendo
esta adesão(2), e importa agora estudar as consequências da entrada em
vigor da convenção na ordem jurídica portuguesa (infra iii.c).

esta convenção foi aprovada, em 1980, pela conferência das nações
unidas sobre os contratos de venda internacional de mercadorias, que teve
lugar em viena.

(*) Professor catedrático da Faculdade de direito da universidade de Lisboa.
(1) a convenção foi aprovada para adesão pelo decreto n.º 5/2020, de 7 de agosto, e o instru-

mento de adesão foi depositado em 23 de setembro de 2020, conforme av. n.º 48/2020, de 21 de outubro.
(2 ) cf. Luís de LiMa Pinheiro, Direito Comercial Internacional, coimbra, 2005, 260; id.,

“a convenção de viena sobre a venda internacional de Mercadorias perante as ordens jurídica portu-
guesa e dos países africanos lusófonos”, O Direito 146 (2014) 297-310 (=in Internationaler Rechtsver-
kehr und Rechtsvereinheitlichung aus deutsch-lusitanischer Perspektive. Comércio Jurídico Interna-
cional e Unificação do Direito Privado na Perspetiva Luso-Alemã, org. por stefan Grundmann, et al.,
273-287, Baden-Baden, 2014).



A Convenção de Viena é o resultado de um longo processo de unifica-
ção legislativa do Direito da venda internacional, e por ter sido discutida
e apro vada por países de todos os tipos (países do ocidente industriali-
zado, países em vias de desenvolvimento, países do Leste), encontrou
vasto acolhimento na comunidade internacional. são partes na convenção
um elevadíssimo número de estados europeus (43) e um número significa-
tivo de estados extraeuropeus (51).

as razões para o atraso na adesão de Portugal à convenção não são
claras. aparentemente, tratou-se mais de razões de índole burocrática do
que de natureza político-jurídica.

com efeito, a Convenção representa um compromisso aceitável
entre países industrializados e países em vias de desenvolvimento, que se
saldou em soluções geralmente adequadas aos contratos de venda interna-
cional de mercadorias, e que respeita a autonomia privada, mediante a
concessão às partes da faculdade de afastamento do regime da conven-
ção, na sua globalidade, ou das suas disposições, individualmente consi-
deradas (art. 6.º)(3).

a esta luz, e dado o vastíssimo acolhimento internacional da conven-
ção, a vinculação à Convenção apresenta, em geral, vantagens claras:

— possibilita assiduamente uma uniformidade do regime aplicável
aos contratos de venda internacional de mercadorias nos diversos
estados envolvidos;

— proporciona certeza, previsibilidade e facilidade na determinação
deste regime pelas partes, reduzindo os custos de transação;

— facilita a administração da justiça, uma vez que dentro do âmbito
de aplicação da convenção os tribunais dos estados contratantes
aplicam sempre direito vigente na ordem interna;

— nos contratos entre partes localizadas em estados diferentes per-
mite a aplicação de um direito “neutro” em situações em que
cada uma das partes poderia de outro modo querer impor a esco-
lha do direito do seu país(4); e

— consagra muito amplamente o princípio da autonomia da vontade
em relações em que tal se justifica, porque se trata fundamental-
mente de relações entre empresários.

(3) com exceção do art. 12.º, em matéria de forma.
(4) como assinala PeTer ManKowsKi, “artikel 6 cisG und abbedingung der cisG”, in Fes-

tschrift für Ulrich Magnus, 255-271, Munique, 2014, 265, ss.
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a estas vantagens soma-se, na perspetiva da ordem jurídica portu-
guesa, a entrada em vigor na ordem interna de um regime que em diversos
pontos clarifica a solução jurídico-material aplicável ou introduz soluções
mais adequadas, pelo menos no que toca aos contratos internacionais.

não se estranha, por isso, que os autores portugueses que se pronun-
ciaram sobre a adesão de Portugal à convenção a tenham recomendado.

da circunstância de Portugal só agora ter aderido à convenção não
resultou o alheamento da comunidade ju rídica portuguesa relativamente à
convenção.

A Convenção foi mesmo objeto de dois estudos relativamente siste-
máticos, um da autoria de ÂnGeLa BenTo soares/Moura raMos e, o outro, da
minha lavra, numa perspetiva comparativa com o direito português(5).

determinados aspetos da convenção foram objeto de estudo por
autores portugueses e muitas outras obras fizeram referências à conven-
ção(6).

Geralmente com base em algumas destas obras (maxime obras de
caLvão da siLva e roMano MarTinez), um número significativo de decisões
de tribunais de recurso publicadas fez apelo à convenção(7), em regra para
justificar soluções nos quadros do direito material português. aqui a juris-
prudência portuguesa não atendeu à convenção como fonte do direito em
sentido técnico-jurídico, mas como fonte de conhecimento jurídico que é
utilizada para revelar o sentido do direito vigente, de origem interna, e
promover o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento.

as diferenças entre o regime da Convenção e o estabelecido pelo
Código Civil português são múltiplas(8). sem pretensões de exaustividade,
refira-se que boa parte destas diferenças diz respeito à formação do con-
trato. Também quanto às obrigações do vendedor e aos meios de que dis-
põe o comprador em caso de violação destas obrigações se verificam inú-

(5) cf. Maria ÂnGeLa BenTo soares e rui Moura raMos, Contratos Internacionais. Compra e
Venda. Cláusulas Penais. Arbitragem, coimbra, 1986, e LiMa Pinheiro (n. 2 [2005]).

(6) cf., designadamente, dário Moura vicenTe, “desconformidade e garantias na venda de
bens de consumo. a dir. 1999/44/ce e a convenção de viena de 1980” (2001), in Direito Internacio-
nal Privado. Ensaios, vol. i, 35-58, coimbra, 2002; id., “a convenção de viena sobre a compra e
venda internacional de Mercadorias: características gerais e âmbito de aplicação” (2004), in Direito
Internacional Privado. Ensaios, vol. ii, 39-55, coimbra, 2005; Maria de Lurdes Pereira, “a obrigação
de recepção das mercadorias na convenção de viena sobre a compra e venda internacional de Merca-
dorias”, in Est. Isabel de Magalhães Collaço, vol. ii, 339-392, coimbra, 2002; Luís de LiMa Pinheiro,
“a passagem do risco do preço na venda internacional de mercadorias”, O Direito 139 (2007) 757-
-767; e as obras referidas em LiMa Pinheiro (n. 2 [2014]) introdução.

(7) ver, designadamente, LiMa Pinheiro (n. 2 [2014]) iii.
(8) ver apontamento sobre as principais diferenças em LiMa Pinheiro (n. 2 [2014]) ii.
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meras diferenças de regime, em particular no que toca à falta de conformi-
dade da mercadoria, que decorrem antes do mais de um diferente enqua-
dramento técnico-jurídico. uma diferença entre o regime convencional e o
entendimento tradicionalmente dominante perante o direito português que
tem motivado diversas referências à convenção na jurisprudência portu-
guesa diz respeito à indemnização devida em caso de resolução por
incumprimento do vendedor. Também se registam diferenças quanto à
faculdade de resolução do contrato pelo vendedor em caso de incumpri-
mento do comprador.

Para além de ser um instrumento de unificação internacional do
direito material aplicável a contratos de venda internacional de mercado-
rias, a Convenção tem exercido influência sobre muitos sistemas jurídicos
nacionais, designadamente os holandês e alemão(9); sobre outros instru-
mentos internacionais que não constituem fonte do direito em sentido téc-
nico-jurídico (modelos de regulação), como os Princípios unidroiT
relativos aos contratos comerciais internacionais e os Princípios do
direito europeu dos contratos; e sobre a Proposta de Regulamento da
União Europeia sobre um Direito Europeu Comum da Compra e Venda(10).

II. Características gerais da Convenção

a convenção de viena representa um compromisso entre sistemas
jurídicos diferentes e, em especial, entre os sistemas romanogermânicos e
os sistemas do Common Law. Para o efeito foi necessário formular concei-
tos novos ou utilizar conceitos que, sendo próprios de certa cultura jurí-
dica, são estranhos a outras culturas jurídicas. isto reclama do intérprete
uma atitude de especial abertura e livre dos condicionamentos da sua pró-
pria cultura jurídica.

(9) cf. schLechTrieM/schwenzer — Commentary on the UN-Convention on the International
Sale of Goods (CISG), 4.ª ed., oxford, 2016, Introduction, iii.4.

(10) como assinala rui Moura raMos, “a convenção de viena de 1980 sobre o contrato de
compra e venda internacional de Mercadorias Trinta e cinco anos depois”, BFDC 92/1 (2016) 1-22.
sobre a influência da convenção de viena na Proposta sobre um direito europeu comum da compra
e venda e noutros instrumentos europeus, ver uLrich MaGnus, “rabels einfluss auf das cisG und die
europäische Kaufrechtentwicklung”, Max Planck Institute for Comparative and International Private
Law Research Paper Series No. 18/11 (2018) 89-114, 106, ss. sobre as relações entre a convenção de
viena e a Proposta sobre um direito europeu comum da compra e venda, ver ainda uLrich MaGnus

(org.), CISG vs. Regional Sales Law Unification. With a Focus on the New Common European Sales
Law, Munique, 2012.
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em segundo lugar, deve sublinhar-se o recurso frequentíssimo a concei-
tos indeterminados para a definição dos direitos e obrigações das partes(11).

é o que verifica, desde logo, com a utilização de um critério de razoa-
bilidade. assim, por exemplo, surge no art. 25.º o conceito de “pessoa
razoável” para a determinação do caráter “fundamental” de uma violação
do contrato. no art. 39.º/1, por seu turno, é utilizado o conceito de “prazo
razoável”, para definir o prazo em que o comprador deve denunciar ao
vendedor a falta de conformidade da mercadoria com o contrato.

esta técnica legislativa atribui ao intérprete uma margem de aprecia-
ção que lhe permite ter em conta o conjunto de circunstâncias do caso con-
creto. há aqui uma abertura à individualização de soluções. isto é justifi-
cado pela circunstância de os contratos de venda poderem assumir
configurações muito variadas e poderem ter por objecto mercadorias
muito diversas. nem sempre as regras rígidas e precisas comportam solu-
ções adequadas a todas as relações de venda.

Por exemplo, os prazos de trinta dias depois de conhecido o defeito e
de seis meses após a entrega da coisa, fixados pelo código civil português
(art. 916.º/2) para a denúncia do defeito, poderão ser demasiado longos em
muitos casos. o prazo de oito dias fixado pelo código comercial (art. 471.º)
poderá ser, por vezes, demasiado curto. a referência a um “prazo razoá-
vel”, feita no art. 39.º da convenção, permite ao órgão de aplicação um
ajustamento do regime aplicável às exigências dos diversos setores econó-
micos ou às particularidades da transação em causa.

a utilização destes conceitos indeterminados também permite que a
jurisprudência desenvolva soluções diferenciadas, que poderão representar
um desenvolvimento concretizador do regime convencional.

como as regras convencionais são aplicadas por órgãos nacionais ou
transnacionais (arbitragem transnacional), é importante que se promova a
uniformidade da interpretação nos diferentes estados contratantes (infra iv).

uma terceira característica da convenção é um muito relativo favore-
cimento do comprador(12). isto resulta principalmente das pressões dos
países em vias de desenvolvimento que lograram introduzir no texto con-
vencional algumas soluções mais favoráveis ao adquirente que as geral-
mente adotadas pelas legislações nacionais. este relativo favorecimento
do comprador não se traduz, em todo o caso, num sensível desequilíbrio da

(11) ver vincenTe ForTier, “Le contrat du commerce international à l’aube du raisonnable”,
Clunet 123 (1996) 315-379.

(12) como observa FaBio BorToLoTTi, Manuale di diritto commerciale internazionale, vol. i,
Diritto dei contratti internazionali, 2.ª ed., Milão, 2001, 579, ss.

soBre a venda inTernacionaL de Mercadorias 737



convenção(13). ele representa um compromisso aceitável entre países
industrializados e países em vias de desenvolvimento com vista a permitir
a aceitação da convenção por um grande número de países.

além disso, isto é compensado pela concessão às partes da faculdade
de afastamento do regime da convenção, na sua globalidade, ou de qual-
quer das suas disposições (art. 6.º).

em quarto lugar, importa referir que a Convenção de Viena só con-
tém o regime específico da formação do contrato de venda e dos direitos e
obrigações por ele gerados. este regime não abrange todas as matérias
que são disciplinadas pelas regras gerais sobre o negócio jurídico, tais
como os vícios do consentimento e a transmissão da posição contratual, ou
pelas regras gerais que limitam ou proíbem certas cláusulas contratuais,
como é o caso das cláusulas penais. Também ficam excluídos do âmbito da
convenção os efeitos reais.

daqui decorre que a convenção de viena não contém uma regulação
exaustiva do contrato de venda, e que muitas questões têm de ser resolvi-
das segundo a lei aplicável ao contrato por força do direito de conflitos
(lex contractus) (infra iv).

acresce que os estados contratantes podem vincular-se parcialmente
à convenção — afastando a Parte segunda (formação do contrato) ou a Parte
terceira (que regula fundamentalmente as obrigações das partes) —, mediante
declaração feita no momento da assinatura, da ratificação, da aprovação ou da
adesão (art. 92.º/1). Portugal não fez declaração neste sentido.

não se deve confundir a exclusão de matérias do âmbito material da
convenção com as lacunas da Convenção: casos que embora digam res-
peito a uma matéria regulada pela convenção não são contemplados por
nenhuma regra convencional. as lacunas devem em primeira linha ser
integradas com recurso à analogia ou aos princípios gerais que inspiram a
convenção (art. 7.º/2). Por esta via a jurisprudência pode desenvolver
soluções uniformes para os casos omissos na convenção. em princípio, só
há lugar ao recurso à lex contractus no caso de não ser possível obter a
solução por via da concretização de princípios gerais (infra iv).

Por último, há a assinalar que a Convenção atribui caráter vincula-
tivo aos usos do comércio, nos termos do n.º 2 do art. 9.º, por conseguinte
atribuindo uma relevância a estes usos com muito mais alcance que o
direito interno português (art. 3.º do código civil)(14).

(13) neste sentido, ManKowsKi (n. 4) 264.
(14) ver LiMa Pinheiro (n. 2 [2005]) § 43; id. Direito Internacional Privado, vol. ii — Direito

de Conflitos/Parte Especial, 4.ª ed., coimbra, 2015, § 66 e.
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III. O âmbito de aplicação da Convenção

A) Âmbito material

a convenção aplica-se aos contratos de venda de mercadorias
(art. 1.º/1).

o conceito de “mercadoria” tem de ser interpretado autonomamente.
as versões autênticas utilizam termos que poderiam ser interpretados de
modo diferente. assim, designadamente, a versão inglesa refere-se a
“goods” enquanto a versão francesa se refere a “marchandises”. a versão
portuguesa utiliza o termo “mercadorias”. não deve, porém, pensar-se que
só são abrangidas coisas móveis corpóreas. o conceito de “mercadoria”
deve ser interpretado em sentido amplo, por forma que se ajuste às regras
da convenção sobre desconformidade, compreendendo a venda de soft-
ware, mas já não a venda de direitos(15). o conceito não abrange natural-
mente a venda de coisas imóveis.

como já se assinalou, a convenção regula apenas a formação do con-
trato de venda de mercadoria e os direitos e obrigações que dele nascem
para o vendedor e o comprador (art. 4.º).

assim, a Convenção não disciplina, em princípio, a validade do con-
trato ou de qualquer das suas cláusulas, bem como a validade dos usos
(art. 4.º/a). isto deve ser entendido no sentido de salvaguardar a aplicabili-
dade das normas gerais da lex contractus sobre a validade intrínseca do
contrato, bem como das normas imperativas que digam respeito a aspetos
não regulados pela convenção(16). o conceito de validade deve ser inter-
pretado autonomamente e inclui, designadamente, os requisitos de capaci-
dade negocial, do objeto e do fim do contrato(17).

A Convenção também não disciplina, designadamente, os vícios do
consentimento, a representação voluntária(18), a transmissão da posição
contratual, a cessão de créditos, a prescrição e os efeitos reais que o con-
trato possa produzir(19). a prescrição é objeto de outro instrumento da
cnudci: a convenção de nova iorque sobre a Prescrição em Matéria de
venda internacional de Mercadorias (1974, modificada por Protocolo

(15) cf. schLechTrieM/schwenzer (n. 9) art. 1, iii. ver, com mais desenvolvimento, uLrich

MaGnus, “Borderline Problems of the cisG”, in Essays Michael Joachim Bonell, vol. ii, 1771-1792,
1775-1776.

(16) ver John honnoLd, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations
Convention, 2.ª ed., deventer e Boston, 1991, 114, ss.

(17) ver schLechTrieM/schwenzer (n. 9) art. 4, iv,2.
(18) cf. honnoLd (n. 16) 116.
(19) ver schLechTrieM/schwenzer (n. 9) art. 4, iii, 4 e iv, 3 e 4.
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de 1980). esta convenção está internacionalmente em vigor desde 1988, e
conta com um número elevado de estados contratantes, entre os quais não
se conta Portugal. a compensação também está, em princípio, excluída,
mas é controverso se está abrangida a compensação entre créditos emergen-
tes do mesmo contrato ou de vários contratos regidos pela convenção(20).

segundo o melhor entendimento, a responsabilidade pré-contratual
encontra-se excluída do âmbito de aplicação da convenção de viena, não
só porque esta não contém qualquer preceito sobre a matéria, mas também
porque resulta dos trabalhos preparatórios que prevaleceu a intenção de
excluir esta matéria do seu âmbito(21). o art. 7.º/1, que estabelece que na
interpretação da convenção ter-se-á em conta a necessidade de assegurar o
respeito da boa fé no comércio internacional, releva apenas para a interpre-
tação e integração da convenção(22). não se trata, por conseguinte, de uma
lacuna da convenção que deva ser integrada nos termos do art. 7.º/2 da
mesma, mas de uma questão que depende inteiramente do direito de con-
flitos vigente na ordem jurídica do foro, que no caso da ordem jurídica
portuguesa está contido no regulamento roma ii (infra iv).

a exclusão do ónus da prova é controvertida: a doutrina dominante,
que encontra apoio na inclusão de uma regra relevante na matéria
(art. 79.º/1), entende que as questões de ónus da prova não expressamente
reguladas constituem lacunas da convenção(23).

A Convenção não regula todos os contratos de venda de mercadorias.
o art. 2.º exclui do âmbito de aplicação da convenção em primeiro

lugar, as vendas a consumidores. com efeito, determina-se na sua al. a) que
a convenção não regula a venda de mercadorias adquiridas para uso pes-
soal, familiar ou doméstico, salvo se o vendedor, em qualquer momento
anterior à celebração do contrato ou no momento da sua celebração, não
conhecesse nem devesse ter conhecimento que as mesmas tinham sido

(20) em sentido afirmativo, schLechTrieM/schwenzer (n. 9) art. 4, iii, 6, e MaGnus (n. 15)
1781, ss.

(21) cf. Uncitral Yearbook 9 (1978) 35 e 66-67; Bianca/BoneLL, Commentary on the Interna-
tional Sales Law. The 1980 Vienna Sales Convention, Milão, 1987, art. 7, an. 2.4.2; e schLech-
TrieM/schwenzer (n. 9) art. 4, iii, 3

(22) cf. aLLan FarnsworTh, “duties of Good Faith and Fair dealing under the unidroiT
Principles. relevant international conventions and national Laws”, Tul. J. Int. Comp. L. (1994) 47-
-63, 55; e schLechTrieM/schwenzer (n. 8) art. 7, iii, 1 e 2; cp. Bianca/BoneLL/BoneLL (n. 21) art. 7, an.
2.4.1; e uLrich MaGnus, “die allgemeinen Grundsätze im un-Kaufrecht”, RabelsZ. 59 (1995) 469-
-494, 480-481.

(23) ver Bianca/BoneLL/Bianca [(n. 21) art. 36, an. 3.1; Bianca/BoneLL/sono [(n. 21) art. 44, an.
3.1; Bianca/BoneLL/KnaPP (n. 21) art. 74, an. 2.8; schLechTrieM/schwenzer [n. 9) art. 4. iii, 5, dando
conta de divergências na integração destas lacunas. cp. Bianca/BoneLL/Khoo (n. 21) art. 2, an. 3.2.
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adquiridas para um desses usos. Pode dizer-se que a convenção visa fun-
damentalmente as relações entre empresários [business to business], em
que não se faz sentir em primeira linha a necessidade de proteger a parte
mais fraca e em que entram em jogo interesses específicos do comércio
internacional. deste modo a convenção não interfere, em princípio, com
os regimes nacionais de proteção do consumidor(24).

são ainda excluídas as vendas de mercadorias em leilão (b), em pro-
cesso executivo (c), de valores mobiliários, títulos de crédito e moeda (d),
de embarcações, hovercrafts e aeronaves (e) e de eletricidade (f).

relativamente aos contratos mistos, a convenção determina a sua
aplicação aos contratos de fornecimento de mercadorias a fabricar ou a
produzir, a menos que o “comprador” tenha fornecido uma parte substan-
cial dos materiais necessários para o fabrico ou produção (art. 3.º/1). com
efeito, neste segundo caso o contrato aproxima-se mais de uma prestação
de serviço ou de um contrato de trabalho(25). a expressão “parte substan-
cial” deve ser entendida no sentido de “parte considerável” e não no de
“parte essencial”(26), embora algumas versões linguísticas da convenção,
como é o caso da portuguesa, utilizem esta última expressão.

a convenção não se aplica aos contratos que combinem elementos
da venda e da prestação de serviço ou de trabalho, quando este for o ele-
mento preponderante (art. 3.º/2).

Por exemplo, um contrato para a reparação de uma máquina, em que
o custo das peças de substituição é inferior ao da mão-de-obra, está, em
princípio, excluído do âmbito de aplicação da convenção(27).

estes preceitos podem ser aplicados analogicamente a outros contra-
tos mistos ou sui generis(28).

assim, o regime convencional só será aplicável a um contrato para a
realização de uma unidade industrial quando o fornecimento de máquinas e
equipamentos for o elemento preponderante. creio que isto resulta de uma
aplicação direta do art. 3.º/2, porquanto perante este preceito tal contrato deve
ser qualificado como contrato misto de venda e prestação de serviço(29).

(24) sobre esta exclusão, ver MaGnus (n. 15) 1772, ss. Para um confronto entre a convenção e
a diretiva 1999/44/ce sobre a venda de Bens de consumo e Garantias associadas, ver Moura vicenTe

(n. 6 [2001]). esta diretiva foi substituída pela diretiva 2019/771/ue relativa a certos aspetos dos
contratos de compra e venda de Bens.

(25) cf. Bianca/BoneLL/Khoo (n. 21) art. 3, an. 2.1.
(26) cf. Bianca/BoneLL/Khoo (n. 21) art. 3, an. 2.2. cp. Moura vicenTe (n. 6 [2004]) 275.
(27) cf. honnoLd (n. 16) art. 3, n.º 60.1. ver ainda schLechTrieM/schwenzer (n. 9) art. 3, iii.
(28) ver também honnoLd (n. 16) art. 3, n.os 60.3, e schLechTrieM/schwenzer (n. 9) art. 3, iii.
(29) cf. Documentary History of the Uniform Law for International Sales, org. por John hon-
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enfim, a Convenção exclui a responsabilidade do vendedor pela
morte ou lesões corporais causadas pelas mercadorias (art. 5.º). isto
abrange a responsabilidade do vendedor enquanto fabricante e a responsa-
bilidade do vendedor que mais não é que um intermediário entre o produ-
tor e o comprador. Portanto, mesmo as eventuais pretensões contratuais do
comprador relativas à responsabilidade do produtor ficam excluídas do
âmbito da convenção, quando se trate de danos pessoais (por exemplo,
uma pretensão de indemnização do comprador que foi acionado por um
cliente com base em responsabilidade do produtor). a convenção já se
aplicará a eventuais pretensões contra o vendedor fundadas em responsa-
bilidade do produtor, pelo menos se tiverem natureza contratual(30), relati-
vas a danos causados a coisas.

B) Âmbito espacial

a convenção aplica-se aos contratos de venda de mercadoria cele-
brados entre partes que tenham o seu estabelecimento em Estados diferen-
tes e desde que se verifique uma das seguintes hipóteses (art. 1.º/1)(31):

— estes estados são estados contratantes (a);

— as regras de direito internacional Privado do estado do foro con-
duzem à aplicação da lei de um estado contratante (b).

o critério de internacionalidade relevante é, portanto, o do estabele-
cimento das partes em estados diferentes(32).

além disso, tem de haver uma conexão com um Estado contratante
que resulta de as partes terem estabelecimento em estados contratantes ou
de o direito internacional Privado do estado contratante do foro remeter
para a ordem jurídica de um estado contratante(33).

nold, deventer, 1989, 406; schLechTrieM/schwenzer (n. 9) art. 3, iii. cp. honnoLd (n. 16) art. 3, an.
60.3, no sentido de uma aplicação analógica.

(30) Bianca/BoneLL/Khoo (n. 21) art. 5, an. 3.2, e honnoLd (n. 16) art. 5, n.º 73, pronunciam-se
no sentido da aplicação da convenção quer a pretensão tenha natureza contratual ou extracontratual.
em sentido diferente, schLechTrieM/schwenzer (n. 9) art. 5, iii.

(31) a nacionalidade das partes é indiferente. o mesmo se diga do caráter civil ou comercial
das partes ou do contrato (art. 1.º/3).

(32) é necessário que cada uma das partes tenha conhecimento, no momento da celebração do
contrato, que a outra parte tem estabelecimento num estado diferente (art. 1.º/2). sobre o relevante
conceito de estabelecimento, ver honnoLd (n. 16) 43; e Bianca/BoneLL/JayMe (n. 21) 30, ss.

(33) se uma das partes tiver mais de um estabelecimento, releva aquele que tiver a relação
mais estreita com o contrato e a respetiva execução, tendo em vista as circunstâncias conhecidas das
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se as partes tiverem estabelecimento em estados contratantes, é irre-
levante que as regras de direito internacional Privado do estado do foro
conduzam à aplicação da lei de um estado não contratante.

se pelo menos uma das partes não tiver estabelecimento num estado
contratante, a convenção aplica-se se o direito internacional Privado do
foro remeter para a lei de um estado contratante. a remissão para a lei de
um estado contratante tanto pode resultar da designação feita pelas partes
como de uma conexão supletiva.

a convenção admite uma reserva de não aplicação da al. b) do
art. 1.º/1 através de declaração feita no momento de depósito do instrumento
de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão (art. 95.º). a admis-
sibilidade desta reserva foi criticada na doutrina(34). Portugal não a fez.

se, perante o direito internacional Privado do estado contratante do
foro, que fez esta reserva, for competente a lei do foro, é indubitável que a
convenção não se aplica. à luz dos trabalhos preparatórios parece ter sido
esta hipótese que foi em primeira linha visada com a introdução da
reserva. não se quis obrigar os tribunais de um estado contratante a apli-
car o regime convencional quando pelo menos uma das partes não tem
estabelecimento num estado contratante e for competente a lei do foro(35).

a mesma solução se impõe quando tanto o estado contratante do foro
como o estado contratante cuja lei é designada pelo direito internacional
Privado do foro fizeram a reserva.

O efeito desta reserva já constitui ponto controverso nas hipóteses
em que só um destes Estados fez a reserva.

vejamos, em primeiro lugar, a hipótese em que o estado do foro fez a
reserva, mas o seu direito internacional Privado remete para a ordem jurí-
dica de um estado contratante que não fez a reserva.

segundo um entendimento, num estado que faça esta reserva a con-
venção só se aplica caso as partes tenham estabelecimento em estados
contratantes. se pelo menos uma das partes não tem estabelecimento em
estado contratante, a competência da lei de um estado contratante não
conduz à aplicação da convenção, porque não se verifica o seu pressu-
posto espacial de aplicação(36). isto mesmo que na ordem jurídica compe-

partes ou por elas consideradas em qualquer momento anterior à celebração do contrato ou no
momento da celebração (art. 10.º/a). se uma das partes não tiver estabelecimento, atende-se à sua resi-
dência habitual (art. 10.º/b).

(34) ver MicheL PeLicheT, “La vente international de marchandises et le conflit de lois”, RCADI
201 (1987-i) 9-193, 41.

(35) cf. Documentary History… (n. 29) 457-459; PeLicheT (n. 34) 43.
(36) ver BenTo soares/Moura raMos (n. 5) 22, ss.
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tente a convenção seja aplicável (porquanto o respetivo estado não tenha
feito a mesma reserva). de acordo com outra opinião, que se afigura domi-
nante, a reserva só exclui a aplicação da convenção quando tanto o estado
do foro como o estado cuja lei é competente fizeram a reserva(37).

o entendimento exposto em último lugar parece-me preferível, por
duas razões. Por um lado, não se infere dos trabalhos preparatórios uma
intenção clara de excluir a aplicação do regime convencional quando o
direito internacional Privado do estado contratante do foro remete para a
ordem jurídica de um estado que não fez a reserva. Por outro lado, enten-
dimento diferente levaria o estado do foro a aplicar a lei interna da ordem
jurídica competente quando, nesta ordem jurídica, é aplicável o regime
convencional, o que fomentaria a desarmonia internacional de soluções.
é, no entanto, de sublinhar que neste caso o regime convencional é aplicá-
vel na ordem jurídica do foro como parte da ordem jurídica competente e
não “diretamente”, i.e., por força das normas sobre a esfera espacial de
aplicação contidas na convenção(38).

suponha-se agora que o estado do foro, que não fez a reserva, remete
para a ordem jurídica de um estado que fez a reserva. alguns autores
defendem que se deve aplicar a convenção, uma vez que se verificam os
pressupostos de aplicação no espaço da convenção(39). Mas este raciocí-
nio parece-me demasiado formalista e conduz a uma desarmonia interna-
cional de soluções visto que, na ordem jurídica competente, o regime con-
vencional não é aplicável(40). Bem vistas as coisas, o estado da ordem
jurídica competente que fez a reserva deve ser considerado um estado não
contratante para efeitos do art. 1.º/1/b, visto que, na sua perspetiva, a con-
venção não é aplicável ao caso.

Do ponto de vista de um Estado não contratante, como era o caso de
Portugal e continua a ser o caso dos países africanos lusófonos, a conven-
ção só se pode aplicar no quadro da ordem jurídica competente segundo o
direito de conflitos vigente na ordem interna. é necessário que este
direito de conflitos aplique uma ordem jurídica em que vigora a conven-
ção de viena e que, na perspetiva desta ordem ju rídica, se verifiquem os
pressupostos de aplicação no espaço da convenção(41).

(37) ver Bianca/BoneLL/evans (n. 21) 657; PeLicheT (n. 34) 43; honnoLd (n. 16) 90, ss.; schLech-
TrieM/schwenzer (n. 9) art. 1. v.

(38) ver também LiMa Pinheiro (n. 2 [2005]) § 52 e bibliografia aí referida.
(39) ver schLechTrieM/schwenzer (n. 9) art. 1, v; e PeTra BuTLer, “article 1 cisG — The Gateway

to the cisG”, Victoria University of Wellington Legal Research Papers, 7/2 (2017) 379-395, 384-385.
(40) ver Bianca/BoneLL/evans (n. 21) 657 e honnoLd (n. 16) 93.
(41) cf. schLechTrieM/schwenzer (n. 9) Introduction to Articles 1-6, iii, 1; BuTLer (n. 39) 385-386.
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neste caso, contrariamente ao que por vezes se supõe(42), a conven-
ção não é aplicável por força própria nos termos do seu art. 1.º/1/b, mas
por força do direito de conflitos do estado do foro. o art. 1.º/1/b só vin-
cula diretamente os tribunais dos estados contratantes.

Por exemplo, um contrato de venda de mercadoria é celebrado entre
uma sociedade estabelecida em França e uma sociedade estabelecida em
Portugal antes de 1 de outubro de 2021 (infra iii. c). as partes designam o
direito francês para reger o contrato. a sociedade “francesa” atua uma pre-
tensão de indemnização por incumprimento do contrato pela parte “portu-
guesa” junto de tribunais portugueses. Perante o direito de conflitos
vigente na ordem jurídica portuguesa é competente o direito francês. na
ordem jurídica francesa vigora a convenção de viena e, embora uma das
partes tenha estabelecimento num estado não contratante, o direito inter-
nacional Privado francês remete para a lei francesa; por conseguinte, do
ponto de vista da ordem jurídica francesa, a convenção de viena é aplicá-
vel ao contrato nos termos do seu art. 1.º/1/b. o tribunal português deve
aplicar as regras da convenção de viena enquanto regras aplicáveis ao
caso na ordem jurídica francesa.

será admissível que as partes escolham a convenção de viena para
reger o contrato perante a ordem jurídica de um estado não contratante ou,
mesmo perante a ordem jurírica de um estado contratante quando não se
verifiquem os pressupostos de aplicação no espaço da convenção?

esta referência direta das partes à Convenção de Viena não pode
valer como referência conflitual perante o direito de conflitos geral
vigente em Portugal e nos países africanos lusófonos, visto que este só
admite a referência a um ordenamento estadual ou local (art. 3.º do regu-
lamento roma i e, relativamente aos países africanos lusófonos, art. 41.º
cc)(43). nada obsta, em todo o caso, a que as partes incorporem as regras
da convenção como cláusulas contratuais, sem prejuízo das normas impe-
rativas da lex contractus (referência material)(44).

Já à face do direito de conflitos da arbitragem voluntária nada
parece obstar a que as partes remetam para as regras da convenção inde-
pendentemente da sua vigência em determinada ordem jurídica estadual

(42) ver, por exemplo, carLos Ferreira de aLMeida, Contratos II. Conteúdo. Contratos de
Troca, 4.ª ed., coimbra, 2016, 126 e n. 263.

(43) cp., porém, BenTo soares/Moura raMos (n. 5) 34 n. 35, e sousa MarQues, “a transferência
do risco na venda marítima”, in Temas de Direito dos Transportes, vol. i, org. por Januário costa
Gomes, 171-292, coimbra, 2010, 200.

(44) ver também Moura vicenTe (n. 6 [2004]) 281.
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(direito Transnacional da arbitragem e art. 52.º/1 Lav portuguesa;
art. 41.º/1 Lav cabo-verdiana; arts. 2.º/1 e 19.º Lav guineense; arts. 34.º/1
e 54.º/1 Lav moçambicana; art. 31.º/1 Lav são-tomense; cp. art. 43.º/1
Lav angolana)(45).

Mesmo que, em princípio, se verifiquem os pressupostos de aplicação
no espaço da convenção, as partes podem excluir a sua aplicação (art. 6.º).
isto pode resultar, por exemplo, da referência expressa ao direito interno de
um determinado estado ou ao direito de um estado não contratante(46).
uma referência a normas internas individualizadas pode constituir o indício
de uma vontade tacitamente manifestada de excluir globalmente a aplicação
da convenção, mas é de exigir, para o efeito, que as partes tenham consciên-
cia da alternativa entre o regime convencional e o regime interno(47); caso
contrário, apenas serão afastadas as normas da convenção que forem
incompatíveis com as normas internas especificamente referidas.

esta possibilidade de afastamento do regime convencional é frequen-
temente utilizada pelas partes de contratos de venda internacional a que a
convenção seria, em princípio, aplicável, mas por razões muitas vezes
injustificadas(48). à luz das vantagens da aplicação do regime da conven-
ção que foram assinaladas (supra introdução), este afastamento não é
geralmente recomendável.

do art. 6.º resulta também o caráter supletivo das regras da Conven-
ção, com exceção da regra do art. 12.º relativa à forma do contrato.

C) Âmbito temporal

nos termos do art. 99.º/2 da convenção, quando um estado adere à
convenção depois do depósito do décimo instrumento de ratificação, acei-
tação, aprovação ou adesão a convenção entra em vigor para esse estado
no primeiro dia do mês seguinte ao termo do período de doze meses após a
data do depósito do seu instrumento de adesão. como Portugal depositou
o instrumento de adesão em 23 de setembro de 2020, a Convenção entrou
em vigor para Portugal em 1 de outubro de 2021.

(45) ver Luís de LiMa Pinheiro, Arbitragem Transnacional. A Determinação do Estatuto da
Arbitragem, coimbra, 2005, § 54, e id. (n. 14) § 77, com mais referências. ver também BuTLer (n. 39)
390. neste caso, o regime convencional é aplicado por força do direito de conflitos da arbitragem e,
por conseguinte, até certo ponto independentemente dos seus pressupostos de aplicação no espaço.

(46) ver Bianca/BoneLL (n. 21) art. 6, an. 2.3; ver ainda schLechTrieM/schwenzer (n. 9) art. 6, ii.
(47) cf. BorToLoTTi (n. 12) 586.
(48) ver também ManKowsKi (n. 4) 262, ss., e ronaLd Brand, “The cisG: applicable Law and

applicable Forums”, U. of Pittsburgh Legal Studies Research Paper N.º 2019-14, 1-16.
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a convenção tornou-se aplicável por força própria nos tribunais por-
tugueses a partir de 1 de outubro de 2021, mas há que ter em conta as
regras sobre a aplicação no tempo da Convenção contidas no art. 100.º. 

o regime convencional só é aplicável aos contratos celebrados na ou
depois da data da entrada em vigor da convenção nos estados em que as partes
estão estabelecidas ou no estado da lei designada pelas regras de direito inter-
nacional Privado do estado contratante do foro (art. 100.º/2). Por conseguinte,
o regime convencional é aplicável por força da Convenção a vendas de merca-
dorias celebradas por partes estabelecidas em Portugal que caiam dentro do
seu âmbito material e espacial de aplicação em duas hipóteses:

— quando o contrato seja celebrado a partir de 1 de outubro de 2021
e da data em que a convenção entrou em vigor no estado contra-
tante da outra parte;

— quando o contrato seja celebrado a partir da data em que a con-
venção entrou em vigor no estado da lei designada pelas regras
de direito internacional Privado do estado contratante do foro.

no entanto, mesmo que o contrato seja celebrado a partir de uma destas
datas, o regime convencional só se aplica à formação do contrato se a pro-
posta contratual foi feita na ou depois da data da entrada em vigor da con-
venção nos estados em que as partes estão estabelecidas ou no estado da lei
designada pelas regras de direito internacional Privado do estado contra-
tante do foro (art. 100.º/1)(49). Por conseguinte, o regime convencional da
formação do contrato será aplicável por força da Convenção a vendas de
mercadorias celebradas por partes estabelecidas em Portugal que caiam
dentro do seu âmbito material e espacial de aplicação em duas hipóteses:

— quando a proposta contratual seja feita a partir de 1 de outubro de
2021 e da data em que a convenção entrou em vigor no estado
contratante da outra parte;

— quando a proposta contratual seja feita a partir da data em a con-
venção entrou em vigor no estado da lei designada pelas regras
de direito internacional Privado do estado contratante do foro.

o contrato considera-se celebrado nos termos do art. 23.º da conven-
ção(50), quando o regime convencional for aplicável à formação do con-

(49) ver também ÂnGeLa BenTo soares/Moura raMos (n. 5) 272.
(50) ver LiMa Pinheiro (n. 2 [2005]) § 54.

soBre a venda inTernacionaL de Mercadorias 747



trato, ou nos termos do direito designado pelas regras de direito interna-
cional Privado, se o regime convencional não for aplicável(51). Por exem-
plo, para determinar o momento da celebração do contrato quando a pro-
posta foi feita antes de 1 de outubro de 2021 e da data em que a convenção
entrou em vigor no estado da lei designada pelas regras de direito interna-
cional Privado em vigor na ordem jurídica portuguesa os tribunais portu-
gueses devem aplicar esta lei mesmo depois de 1 de outubro de 2021.

IV. A Convenção e o Direito Internacional Privado

A Convenção de Viena unifica o Direito material aplicável aos con-
tratos de venda internacional de mercadorias. a convenção prevalece
sobre o direito ordinário interno, por ser uma fonte de direito hierarquica-
mente superior (art. 8.º/2 da constituição). Dentro do seu âmbito de apli-
cação regula materialmente estes contratos sem que, em princípio, os tri-
bunais estaduais tenham de determinar o Direito nacional aplicável.

do exposto não decorre, porém, que o direito internacional Privado
não desempenhe um papel importante relativamente aos contratos abrangi-
dos pela convenção.

em primeiro lugar, os tribunais da arbitragem transnacional não são
órgãos estaduais e, para além disso, a convenção não contém qualquer
regra sobre a aplicação das suas normas pelos árbitros. Por estas razões,
a aplicação da Convenção de Viena pelos árbitros depende exclusiva-
mente das normas sobre a determinação do direito aplicável ao mérito da
causa na arbitragem, que integram o direito de conflitos da arbitragem
(supra iii.B)(52).

segundo, a própria determinação do âmbito espacial de aplicação da
Convenção por órgãos estaduais, que é feita através de uma norma de con-
flitos ad hoc, constitui matéria do direito internacional Privado. de resto,
esta norma atende, subsidiariamente, à designação da lei de um estado
contratante pelas regras de direito internacional Privado do estado contra-
tante do foro.

Terceiro, a convenção não determina a jurisdição competente para
decidir os litígios emergentes dos contratos que regula. esta determinação

(51) cf. schLechTrieM/schwenzer (n. 9) art 100,
(52) no mesmo sentido, schLechTrieM/schwenzer (n. 9) Introduction to Articles 1-6, iv, 1. em

sentido diferente, BuTLer (n. 39) 391, ss.
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tem de ser feita com base no direito da competência internacional(53) ou,
caso haja convenção de arbitragem, com base no direito da arbitragem
Transnacional.

Quarto, certos aspetos da venda internacional de mercadorias estão
excluídos do âmbito material de aplicação da Convenção (supra iii.a).
relativamente a estes aspetos, os tribunais estaduais têm de determinar o
direito estadual ou local aplicável com base no direito de conflitos.
a principal fonte relevante nesta matéria é o regulamento (ce) n.º 593/
/2008 sobre a Lei aplicável às obrigações contratuais (regulamento
roma i). Mas também entram em jogo outras fontes: o direito de conflitos
interno relativamente à capacidade negocial e aos efeitos reais do contrato,
o regulamento (ce) n.º 864/2007 relativo à Lei aplicável às obrigações
extracontratuais (regulamento roma ii) relativamente à responsabilidade
pré-contratual e a convenção da haia sobre a Lei aplicável aos contratos
de Mediação e à representação (1978) relativamente à representação
voluntária, designadamente(54).

Quinto, o direito de conflitos pode ter relevância subsidiária na
interpretação e integração do regime convencional. as normas de direito
material unificado suscitam, naturalmente, problemas de interpretação.
ressalta do anteriormente exposto que há aspetos dos contratos regulados
pela convenção que estão excluídos do seu domínio material de aplicação.
Mas também há questões que não estando excluídas do “plano da unifica-
ção” também não são diretamente reguladas por qualquer norma conven-
cional. Por exemplo, o ónus da prova (supra § iii.a). deparamos então
com lacunas da regulação convencional.

Os tribunais estaduais e arbitrais devem respeitar a autonomia e a
especialidade do Direito material unificado, e devem esforçar-se por favo-
recer a uniformidade internacional de interpretação. só desta forma se res-
peita o fim visado pelo legislador internacional.

o art. 7.º da convenção determina que na sua interpretação se terá em
conta o seu caráter internacional bem como a necessidade de promover a
uniformidade da sua aplicação e de assegurar o respeito da boa fé no
comércio internacional (n.º 1). determina também que as questões respei-
tantes às matérias reguladas pela convenção e que não são expressamente
resolvidas por ela serão decididas segundo os princípios gerais que a inspi-

(53) ver Luís de LiMa Pinheiro, Direito Internacional Privado, vol. iii, T. i — Competência
Internacional, 3.ª ed., Lisboa, 2019, §§ 84 e 88.

(54) ver LiMa Pinheiro (n. 14) §§ 55 a, 58 a e 59 d (capacidade); § 62 B (responsabilidade pré-
contratual); § 63 d (representação voluntária); e § 69 (efeitos reais), com mais referências.
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ram ou, na falta destes princípios, de acordo com a lei aplicável em virtude
das regras de direito internacional Privado (n.º 2).

Por conseguinte, a interpretação do regime convencional deve ser
autónoma relativamente ao Direito material dos Estados contratantes e
obedecer aos critérios de interpretação aplicáveis aos tratados interna-
cionais(55). até onde for possível, o conteúdo atribuído a um conceito uti-
lizado numa norma convencional deve ser o mesmo qualquer que seja o
órgão estadual de aplicação.

Para o efeito, os tribunais devem ter em conta não só a jurisprudência
e a doutrina nacionais, mas também a jurisprudência e a doutrina de outros
estados contratantes. estão acessíveis na internet bases de dados de juris-
prudência sobre a convenção que podem e devem ser utilizadas pelos tri-
bunais estaduais e arbitrais(56).

outro contributo para esta interpretação uniforme é dado pelo CISG
Advisory Council, instituição privada que emite “pareceres” que têm
obtido vasto acolhimento internacional(57).

As lacunas da regulação convencional devem ser preenchidas, em
primeira linha, através da aplicação analógica de normas da Convenção
e, na falta de analogia, com recurso aos princípios gerais que inspiram o
regime convencional.

é controverso o papel que modelos de regulação internacionalmente
reconhecidos como os Princípios unidroiT podem desempenhar na
interpretação e na integração de lacunas da convenção de modo uniforme.
Parece de admitir que estes modelos de regulação possam ter relevância no
quadro dos elementos e critérios de interpretação definidos pelo art. 31.º
da convenção de viena sobre o direito dos Tratados. Já não é de aceitar
que se se sobreponham a essas regras interpretativas nem ao disposto no
n.º 2 do art. 7.º da convenção de viena sobre a venda internacional de
Mercadorias quanto ao recurso aos princípios gerais que inspiram a con-
venção e, na sua falta, à lei aplicável por força das regras de direito inter-
nacional Privado(58).

de todo o modo, não é possível evitar, em absoluto, que venham a
surgir soluções divergentes entre os tribunais de diferentes estados e, até,
a firmar-se jurisprudência em torno a soluções divergentes na interpreta-
ção ou na integração da convenção com base em analogia ou princípios

(55) ver art. 31.º da convenção de viena sobre o direito dos Tratados.
(56) ver cLouT em <uncitral.un.org/en/case_law>, Pace-iicL cisG database em <cisg.law.

pace.edu/> e <cisG-online em cisg-online.org/home>.
(57) ver <www.cisgac.com>.
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gerais. Quando isto se verifique, não se deverá atender à solução jurispru-
dencialmente consagrada no ordenamento competente segundo o sistema
de direito de conflitos?

creio que se deve distinguir conforme a jurisdição competente for
estadual ou arbitral.

Quando for competente a jurisdição estadual, parece que a resposta
deve ser afirmativa, i.e., que se deve atender à solução consagrada no
ordenamento nacional competente segundo o sistema de direito de confli-
tos(59). neste sentido pesa o interesse das partes, que se devem poder
orientar pelo sistema nacional do estado que apresenta o laço mais signifi-
cativo com a situação. é também a posição que favorece mais a harmonia
internacional de soluções. com efeito, se os órgãos de aplicação de cada
estado seguirem a orientação interpretativa ou integrativa dominante na
sua ordem jurídica a solução do caso será mais variável, conforme o
estado em que a questão se coloque, do que se atenderem à orientação
seguida pela jurisprudência da ordem jurídica competente segundo o sis-
tema de direito de conflitos. as razões para seguir esta via são reforçadas
nas matérias em que o direito de conflitos esteja unificado(60).

Já perante uma jurisdição arbitral só será pertinente atender à orienta-
ção de uma particular jurisprudência nacional quando as partes tenham
escolhido o respetivo sistema jurídico para reger a situação. não sendo
este o caso, o tribunal arbitral deverá procurar a solução mais apropriada
atendendo, designadamente, aos princípios comuns aos sistemas dos esta-
dos conectados com a situação, aos princípios unidroiT e à jurisprudên-
cia arbitral.

enfim, a convenção também não regula o reconhecimento de deci-
sões judiciais ou arbitrais estrangeiras sobre litígios emergentes de con-
tratos por ela regulados, função que tem de ser desempenhada por diversas
fontes do direito internacional Privado(61).

(58) neste sentido, harry FLechner, “uniformity and Politics: interpreting and Filling Gaps in
the cisG”, in Festschrift für Ulrich Magnus, 193-207, Munique, 2014, 196, ss. em sentido diferente,
MaGnus (n. 22) 491, ss., e PiLar PeraLes viscasiLLas, “interpretation and gap-filling under the cisG: con-
trast and convergence with the unidroiT Principles”, Uniform Law review 22 (2017) 4-28, 20, ss.

(59) cf. Jan KroPhoLLer, Internationales Privatrecht, 6.ª ed., Tubinga, 2006, 98. cp. chrisTian

von Bar/ManKowsKi, Internationales Privatrecht, vol. i, 2.ª ed., Munique, 2003, 74.
(60) cf. KroPhoLLer [loc. cit.].
(61) ver Luís de LiMa Pinheiro, Direito Internacional Privado, vol. iii, T. ii — Reconhecimento

de Decisões Estrangeiras, 3.ª ed., Lisboa, 2019, §§ 94, 95, 98, 103 e 104.
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V. Considerações finais

a adesão de Portugal à convenção de viena constitui um importante
progresso da nossa ordem jurídica, há muito esperado.

esta adesão, a par da adesão do Brasil, pode ser um catalisador do
processo de adesão por parte dos países africanos lusófonos(62). na sua
globalidade, estas adesões podem trazer significativas vantagens aos ope-
radores do comércio internacional dos países lusófonos, facilitando a sua
participação no comércio internacional de mercadorias. Facilitam também
a missão dos tribunais locais na decisão de litígios emergentes deste
comércio.

A relevância da Convenção na jurisprudência portuguesa tem sido
prejudicada pela tendência para o favorecimento da aplicação do Direito
ma terial do foro com respeito aos contratos internacionais, tendência que
em maior ou menor grau é conhecida de outros sistemas jurídicos. Perante
a falta de alegação da aplicabilidade do direito estrangeiro competente
pelos advoga dos das partes, que é frequente com respeito a contratos inter-
nacionais, os tri bunais limitam-se a recorrer diretamente ao direito mate-
rial português. isto, note-se, apesar de o direito estrangeiro ser de conheci-
mento oficioso em Por tugal (art. 348.º/1 e 2 cc)(63).

após a entrada em vigor da convenção na ordem interna portuguesa
esta situação será na turalmente alterada. em todo o caso, deverá evitar-se
o erro, por vezes cometido relativamente a outras convenções de direito
material unificado vigentes na ordem jurídica portuguesa, de recorrer dire-
tamente ao direito material interno para interpretar ou integrar o regime
convencional (supra iv).

(62) angola, cabo verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e são Tomé e Príncipe não
assinaram nem aderiram à convenção. não obstante, na ordem jurídica da Guiné-Bissau, enquanto
membro da organização para a harmonização em áfrica do direito dos negócios (ohada), vigora
o ato uniforme revisto relativo ao direito comercial Geral, que contém um Livro viii sobre a venda
comercial. este regime é aplicável às vendas entre comerciantes que tenham os seus estabelecimentos
ou sedes sociais no território de um estado-Membro da ohada ou quando as regras de direito inter-
nacional Privado levem à aplicação da lei de um estado-Membro. o Livro viii do ato uniforme
revisto é inspirado principalmente na convenção de viena — ver, relativamente a versão anterior do
ato, Pedro MÚrias, “Perturbações do contrato e comércio internacional: duas convenções e uma dis-
tinção”, Boletim da Faculdade de Direito de Bissau 5 (1998) 155-171, 159-160, examinando no artigo
algumas diferenças entre o acto uniforme e a convenção de viena; Luís Menezes LeiTão, “o regime da
compra e venda comercial do acto uniforme da ohada relativo ao direito comercial Geral”, Bole-
tim da Faculdade de Direito de Bissau 6 (2004) 254-265, 256; saLvaTore Mancuso, Direito Comercial
Africano (OHADA), coimbra, 2012, 102, ss., que refere também a influência dos códigos civis de
matriz francófona.

(63) Bem como nos países africanos lusófonos.
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além de passar a constituir uma das fontes de direito especial (dos
contratos de venda internacional de mercadorias) vigente na ordem
interna, a Convenção passará a exercer uma influência mais significativa
na interpretação, integração e reforma do regime comum da venda de
mercadorias.

o inegável avanço representado pela adesão de Portugal à conven-
ção não significa que os esforços no sentido do desenvolvimento e aperfei-
çoamento do regime aplicável à venda internacional de mercadorias
devam terminar. à luz dos limites ao âmbito material da convenção
(supra iii.a), da evolução tecnológica, das novas formas de contratação e
do progresso da ciência jurídica, o regime convencional pode e deve ser
melhorado(64). Modelos de regulação como os Princípios unidroiT e os
Princípios do direito europeu dos contratos podem auxiliar o legislador
internacional nesta tarefa. Mas, como se tem assinalado relativamente a
outros instrumentos internacionais que obtiveram um vasto acolhimento
internacional, a revisão da convenção deve ser prudente e deve respeitar
os grandes princípios orientadores que a inspiram.

(64) neste sentido, ver, designadamente, Moura raMos (n. 9) 7, ss.
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e do Governo eM esTado de excePção
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SUMáRIO:

§ 1.º a estratégia portuguesa de limitação das providências normativas do
Governo em estado de excepção. § 2.º a diluição da força normativa das
opções constituintes e a criação de uma nova prática de regulação do estado
de excepção à margem da constituição: sequência e selecção de dois exem-
plos. § 3.º Primeiro exemplo: renúncia de competências presidenciais em
favor do Governo: § 3.1. colocação inicial do problema; § 3.2. uma primeira
objecção: entre o pragmatismo e a realidade constitucional; § 3.3. a hipótese
(subsidiária) de permissão da repartição de competências entre Presidente e
Governo; § 3.4. omissão de especificação de direitos fundamentais cujo
exercício seria suspenso: o problema do direito de liberdade; § 3.5. Idem:
um problema autónomo decorrente da distinção entre regras e princípios.
§ 4.º segundo exemplo: a utilização de competências de declaração do estado
de emergência para a ratificação retroactiva de actos inconstitucionais.

§ 1.º

A estratégia portuguesa de limitação das providências
normativas do Governo em estado de excepção

1. não é desconhecido que, entre os vários ordenamentos que adop-
tam o modelo de democracia constitucional e que nos são mais próximos,
o ordenamento português, estruturado em 1975-1976 e actualizado neste
ponto em 1982, não encontra paralelos que o igualem na atribuição de
poderes legislativos ordinários a um executivo que, por essa via, se trans-



muta em verdadeiro Governo-Legislador(1). nem é sequer possível con-
trariar essa conclusão acenando com as semelhanças com outros modelos
da europa ocidental que encontram vias alternativas para dotar os respec-
tivos executivos de poderes normativos. é claro que as exigências inter-
ventivas de um estado pós-social têm obrigado os constituintes em cada
sistema a conceber algum tipo de providência normativa que permita ao
executivo exercer amplos poderes de conformação social. Mas, mesmo
sob essa perspectiva, a opção portuguesa não encontra paralelo: não está
em causa o exercício de poderes legislativos reservados a situações de
urgência ou de algum outro modo condicionados a hipóteses constitucio-
nais específicas; nem se perfilha uma estratégia de tipo francês através da
qual um órgão não parlamentar, embora admitido a exercer consideráveis
poderes normativos, o faça através de actos sob forma regulamentar(2).
Pelo contrário, a escolha portuguesa consistiu na convocação do Governo,
que também lidera a administração Pública e exerce a direcção política
geral do país nos termos do art. 182.º da constituição, ao estatuto de órgão
legislativo comum, em equiparação com um Parlamento que fica limitado,
ele sim, a funções político-legislativas nos termos dos arts. 161.º e seguin-
tes da constituição(3).

e diga-se que não existe nesse quadro competencial qualquer efeito
acidental ou imprevisto pelo constituinte português: tal como se confirmou
em anterior investigação sobre as opções conscientemente assumidas pela
assembleia constituinte já no início do ano de 1976(4), quando se finali-
zou o desenho do sistema de relações entre órgãos de soberania — num

(1) PauLo oTero, Legalidade e Administração Pública: o Sentido da Vinculação Administra-
tiva à Juridicidade, almedina, coimbra, 2002, pp. 129-135. Também neste sentido, embora para abor-
dagem muito crítica, José MeLo aLexandrino, “a Preponderância do Governo no exercício da Função
Legislativa”, in Legislação — Cadernos de Ciência de Legislação, n.º 50, 2009, p. 99, ss.; idem,
Lições de Direito Constitucional, ii, 2.ª ed., aaFdL, Lisboa, 2017, pp. 251-254; com perspectiva dis-
tinta, confirmando também esta “centralidade legiferante do Governo” mas justificando-a à luz das
exigências político-constitucionais contemporâneas, carLos BLanco de Morais, O Sistema Político,
almedina, coimbra, 2017, pp. 719-723.

(2) Para este paralelo francês na v república, v. a obra colectiva Le Domaine de la Loi et du
Règlement. L’Application des Articles 34 et 37 de la Constitution depuis 1958 — Bilan et Perspectives,
Presses universitaires d’aix-Marseille, aix-en-Provence, 1978; entre nós, sérvuLo correia, Legali-
dade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, almedina, coimbra, 1987, p. 55, ss.;
caBraL de Moncada, Lei e Regulamento, coimbra editora, coimbra, 2002, p. 697, ss.; JaiMe vaLLe,
A Participação do Governo no Exercício da Função Legislativa, coimbra editora, coimbra, 2004,
p. 198, ss.

(3) PauLo oTero, Direito Constitucional Português, 2 vols., almedina, coimbra, 2010, i,
pp. 229-232; ii, pp. 395-399; carLos BLanco de Morais, O Sistema Político, pp. 719-720.

(4) Pedro F. sánchez, Lei e Sentença: Separação dos Poderes Legislativo e Judicial na Cons-
tituição Portuguesa, 2 vols., aaFdL, Lisboa, 2017, pp. 302, ss. e 342, ss.
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momento em que a fase mais dura do processo revolucionário já tinha sido
ultrapassada e não era possível alegar que os partidos estariam a ser coagi-
dos a alguma solução radical da qual discordassem —, foi a própria maio-
ria constituinte que concluiu que as amplas modificações a impor às estru-
turas políticas e sociais herdadas do estado novo obrigariam a uma
constituição interventiva(5) que só poderia receber efectivação prática
mediante legislação aprovada a um ritmo veloz, não se compadecendo
com os obstáculos próprios de um processo parlamentar público e dialó-
gico(6).

Portanto, se as forças constituintes maioritárias assumiam um para-
doxal consenso com o regime anti-democrático que acabavam de derrubar
(apenas) no ponto em que manifestavam o desejo de um sistema “livre dos
vícios do parlamentarismo”(7), é claro que o faziam agora, não por coni-
vência com o autoritarismo, mas justamente como método de realização
do estado social de direito — como “instrumento ineliminável do estado
democrático”(8). a criação de um Governo-Legislador que (pelo menos no
plano quantitativo)(9) surgiria como principal órgão legislativo do país não
podia ser explicada por qualquer inimizade com o debate parlamentar
semelhante à revelada pela ditadura anterior, mas como estratégia para a
reformulação da ordem social em direcção à realização de uma democra-
cia económica, social e cultural(10), através da racionalidade técnico-polí-
tica inerente ao funcionamento de um Gabinete(11).

2. ora, é neste exacto ponto que mais impressiona, pela positiva, o
diferente cuidado revelado pelo constituinte português na regulação do
exercício de poderes normativos por cada órgão de soberania em situações
de excepcionalidade constitucional. num notável contraste com a regula-

(5) sobre este modelo tão exigente de intervenção social, GoMes canoTiLho, Constituição Diri-
gente e Vinculação do Legislador — Contributo para a Compreensão das Normas Constitucionais
Programáticas, 2.ª ed., coimbra editora, coimbra, 2001, pp. 462-471; PauLo F. cunha, Geografia
Constitucional — Sistemas Juspolíticos e Globalização, Quid Juris, Lisboa, 2009, pp. 55-56.

(6) sobre esta justificação material, carLos BLanco de Morais, O Sistema Político, pp. 722-
-723; Pedro F. sánchez, Lei e Sentença…, ii, p. 400, ss.

(7) Diário da Assembleia Constituinte, n.º 90, p. 2940.
(8) GoMes canoTiLho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª ed., almedina,

coimbra, 2003, p. 795.
(9) BLanco de Morais, Curso de Direito Constitucional, i, 3.ª ed., coimbra editora, coimbra,

2015, pp. 375-376.
(10) Pedro F. sánchez, Lei e Sentença…, ii, pp. 409-412.
(11) ManueL aFonso vaz, Lei e Reserva de Lei — A Causa da Lei na Constituição Portuguesa

de 1976, 2.ª ed., coimbra editora, coimbra, 2013, pp. 415-421.
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ção dos poderes normativos comuns, a constituição Portuguesa mostrou a
cautela necessária para rodear o exercício de qualquer intervenção norma-
tiva em casos de excepção de um complexo de freios e contrapesos entre
três órgãos de soberania(12), impedindo que qualquer deles — mas em espe-
cial o Governo-Legislador que em geral protagoniza o centro decisório da
vida política nacional — exerça autónoma e unilateralmente a capacidade
de regulação de situações jurídicas afectadas pelo estado de excepção.

a mesma constituição que se distingue das suas vizinhas por esten-
der até um extremo ímpar as competências legislativas do executivo em
normalidade constitucional é também aquela que, nos casos de excepcio-
nalidade que mais podem ameaçar a sobrevivência de bens jurídicos fun-
damentais, reduz bruscamente essas competências, deixando o executivo
profundamente dependente dos outros dois órgãos de soberania com os
quais se terá de inter-relacionar para este efeito. dir-se-á que, em situações
de excepcionalidade constitucional, o Executivo surge, agora sim, inves-
tido no papel de verdadeiro executor de opções normativas prévias que lhe
são impostas por órgãos decisores primários.

e se esse perfil executor não surpreenderia numa constituição que
assumisse um modelo de equilíbrio de poderes de pendor tradicional e que
confiasse a um órgão parlamentar o essencial dos poderes normativos, é
mais chamativo que essa seja a opção de uma constituição amiga do pro-
tagonismo de órgãos de tipo executivo e cujos autores admitiam descon-
fiar do parlamentarismo.

3. é razoável pressupor que esta cautela na regulação do estado de
excepção seja especialmente devida às lições da história(13). como em
tantos outros pontos, as opções constituintes são um reflexo de uma apren-
dizagem dos erros de gerações anteriores. e é verdade que a construção do
modelo de estado de direito em Portugal precisava de corrigir a herança
anterior, conformada por soluções constitucionais que, embora atraves-
sando perfis liberais e autoritários, mostraram ter em comum uma censurá-
vel amputação de garantias constitucionais em situação de excepção. Pode
afirmar-se que, neste ponto, as próprias constituições liberais não podiam
receber tal qualificação no plano da regulação do estado de excepção.

Para esse efeito, e unicamente sob a perspectiva telegráfica que é
compatível com os propósitos do presente texto, bastará recordar que:

(12) BLanco de Morais, O Estado de Excepção, cognitio, Lisboa, 1984, p. 64.
(13) Também com essa inferência à luz da história Portuguesa, GoMes canoTiLho, Direito

Constitucional…, p. 1107.
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i) a constituição de 1822 foi aquela que promoveu uma regulação
mais consentânea com os postulados liberais, limitando as cor-
tes a dispensar apenas as “formalidades” relativas às garantias
criminais substantivas e processuais (quanto à “prisão dos
delinquentes”), quando tal fosse exigido pela “segurança do
estado”, “nos casos de rebelião declarada ou invasão de inimi-
gos” (art. 211.º)(14) — o que a mais autorizada doutrina nove-
centista sublinhou distingui-la como mais “liberal” do que qual-
quer das suas sucessoras(15);

ii) em contraste, a carta de 1826 iniciou o percurso de compressão do
perfil garantístico do estado de excepção, fazendo-o (a) quer no
plano competencial, através da autorização conferida ao “Governo”
para “exercer esta mesma providência, como medida provisória, e
indispensável”, no caso de as cortes se não encontrarem reunidas
(sucedendo que essa ausência se verificava durante nove meses por
ano, nos termos do art. 17.º), enquanto não cessasse “a necessidade
urgente que a motivou” (art. 145.º, § 34.º)(16), (b) quer sobretudo no
plano material, ao substituir o modelo de suspensão limitada das
formalidades para “prisão dos delinquentes” por uma autorização
geral para suspensão “das formalidades que garantem a liberdade
individual” (mesmo art. 145.º, § 34.º)(17);

(14) em concretização do art. 308.º da constituição de cádis, cfr., para discussão pelos cons-
tituintes desta necessidade de limitação do “mais terrivel de todos os poderes”, Diario das Cortes
Geraes e Extraordinarias da Nação Portugueza, v, n.º 20, pp. 274-275; n.º 22, pp. 296-299; n.º 23,
pp. 303-309.

(15) LoPes Praça, Direito Constitucional Portuguez. Estudos sobre a Carta Constitucional
de 1826 e Acto Addicional de 1852, 3 vols., reed. da coimbra editora, coimbra, 1997, i, pp. 147-149.
Para desenvolvimento, JorGe BaceLar Gouveia, O Estado de Excepção no Direito Constitucional: Entre
a Eficiência e a Normatividade das Estruturas de Defesa Extraordinária da Constituição, 2 vols.,
almedina, coimbra, 1998, i, p. 305, ss.

(16) cf. art. 179.º, xxxv, da constituição brasileira de 1824.
(17) notando este ponto, LoPes Praça, Direito…, i, pp. 147 e 149; aFonso cosTa, Lições de

Organização Judiciaria, Typographia França amado, coimbra, 1899, pp. 63-64. a redacção adoptada
não parecia permitir a interpretação mais garantística de siLvesTre Pinheiro Ferreira, Projectos de Orde-
nações para o Reino de Portugal, 3 vols., casimir, Paris, 1830-1832, ii, pp. 97-99; idem, Observações
sobre a Constituição do Imperio do Brazil, e sobre a Carta Constitucional do Reino de Portugal,
2.ª ed., rey et Gravier/J. P. aillaud, Paris, 1835, pp. 204-205; de Marnoco e souza, Direito Politico —
Poderes do Estado. Sua Organização segundo a Sciencia Politica e o Direito Constitucional Portu-
guês, França amado, coimbra, 1910, p. 749; e, mais recentemente, de BaceLar Gouveia, O Estado…, i,
p. 318, ss., além de ser desmentida pela prática que viabilizou repetidamente a suspensão indetermi-
nada de todas as garantias (admitindo-o, Marnoco e souza, op. e loc. cits.; também neste sentido, MeLo

aLexandrino, A Estruturação do Sistema de Direitos, Liberdades e Garantias na Constituição Portu-
guesa, almedina, coimbra, 2006, i, pp. 327-328).
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iii) essa iniciativa abriu o caminho para que a constituição de 1838
já não se coibisse de declarar abertamente que (todas) “as garan-
tias individuais podem ser suspensas por acto do Poder Legisla-
tivo”, desde que se verificassem os pressupostos de “rebelião ou
invasão do inimigo” e que o acto suspensivo tivesse um “tempo
certo e determinado” (art. 32.º)(18), além de atribuir agora ao con-
selho de Ministros o poder de aprovar, em caso de ausência das
cortes, “providências indispensáveis” para responder a necessi-
dades urgentes nas províncias ultramarinas (art. 137.º)(19);

iv) como em diversos outros aspectos de supressão de bens jurídi-
cos fundamentais(20), a i república não mitigou, mas antes
agravou, a potencialidade lesiva do estado de excepção, fixando
um poder genérico de “suspensão total ou parcial das garantias
constitucionais” por meio da declaração do estado de sítio “no
caso de agressão iminente ou efectiva por forças estrangeiras ou
de perturbação interna”, a cargo do congresso, mas atribuindo
também ao executivo a competência para a adopção dessas pro-
vidências urgentes no caso de o congresso se não encontrar reu-
nido, ainda que as restringindo, “nas medidas de repressão con-
tra as pessoas, a impor a detenção em lugar não destinado aos
réus dos crimes comuns” (art. 26.º, n.º 16)(21);

(18) assim se afastando da solução prevista no art. 130.º da constituição belga de 1831, que
noutros pontos confessadamente inspirara os constituintes. Para crítica violenta no comentário publi-
cado após a aprovação da constituição, denunciando que “até aqui se mostrou a nossa constituição
muito zelosa em garantir os direitos individuais: agora, esquecendo-se da sua mesma obra, em duas
palavras destrói quanto bem havia feito”, BasíLio de sousa PinTo, Analyse da Constituição Politica da
Monarquia Portugueza, s.n., coimbra, 1838, pp. 88-90.

(19) solução esta que nunca mais foi abandonada em Portugal, sendo logo acolhida pelo
art. 15.º do acto adicional de 1852 (Marnoco e souza, Direito Politico…, pp. 660-665; idem, Adminis-
tração Colonial. Prelecções Feitas ao Curso do 4.º Anno Juridico do Anno de 1906-1907, Typogra-
phia França amado, coimbra, 1906, pp. 208-215; rocha saraiva, Curso de Administração Colonial.
Segundo as Prelecções do Ex.mo Sr. Dr. Rocha Saraiva ao Curso Jurídico de 1913-1914, Livraria
neves, coimbra, 1914, pp. 297-298).

(20) Para recensão detalhada dos trabalhos constituintes de 1910-1911 que apresentaram a
justificação para a sistemática supressão de bens jurídicos fundamentais no tocante a amplas catego-
rias de indivíduos declarados como “inimigos” da república (incluindo a supressão de direitos funda-
mentais no foro criminal, educativo, eleitoral, religioso e de tutela jurisdicional efectiva), Pedro F.
sánchez, Lei e Sentença…, i, p. 414, ss. na prática, foi cultivada a “semente que iria lançar viçosos
ramos” para ensinar aos protagonistas da ditadura subsequente as técnicas mais eficientes de “des-
constitucionalização e efectiva desvalorização das liberdades” (MeLo aLexandrino, A Estruturação…, i,
pp. 339, n. 252, e 351).

(21) Para tratamento desenvolvido, BaceLar Gouveia, O Estado…, i, p. 343, ss.
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v) compreensivelmente, a constituição autoritária de 1933 limi-
tou-se a seguir essa senda mantendo como efeito da declaração
do estado de sítio a suspensão total ou parcial das garantias
constitucionais (art. 91.º, n.º 8); não se mostrou problemático
que essa competência fosse conferida à assembleia nacional, e
não ao executivo que liderava o regime, visto que as soluções
que habilitavam a sua actuação em normalidade constitucional
permitiam desvalorizar as regras de excepção(22).

4. Foi exactamente em reacção a esta perigosa herança histórica
que, apesar de não recear a criação de um Governo-Legislador em situa-
ções de normalidade constitucional, a constituição de 1976 entendeu
sujeitar os procedimentos de aprovação de actos normativos em estado de
excepção a apertados travões resultantes de uma coordenação entre três
órgãos de soberania(23).

no tocante à versão original da constituição de 1976, a solução
essencialmente decorrente do n.º 4 do art. 10.º e do art. 11.º do Projecto do

(22) com esta advertência quanto à possibilidade de regimes ditatoriais dispensarem frequen-
temente a necessidade de recurso ao estado de excepção, ibidem, p. 44. sabe-se, porém, que, nos anos
finais da ditadura, a Lei n.º 3/71 alargou as competências do Governo para suspensão de garantias
constitucionais com dispensa da interposição parlamentar. Por um lado, a nova redacção do § 5.º do
art. 109.º atribuiu ao Governo a competência para declaração do estado de sítio “a título provisório”,
garantindo-lhe a produção “dos efeitos” que haveriam de ocorrer se houvessem sido decretados pela
assembleia, no caso de esta não estar em funcionamento e não ser possível convocá-la ou reuni-la.
Limitou-se esta declaração “provisória” a 90 dias, caso não ocorresse ratificação pela assembleia, mas
diluiu-se também esse limite temporal ao se autorizar a sua continuação se ainda se mantivesse a
impossibilidade “absoluta” da sua reunião (para justificação da solução, Actas da Câmara Corpora-
tiva, n.º 67 [1971], pp. 658-659). Por outro lado, o § 6.º do mesmo artigo criou uma alternativa porven-
tura mais relevante, pois que — concretizando a ideia de escolha entre uma dualidade de estados de
excepção, consoante a gravidade dos pressupostos que justificam a sua implementação, prevendo o
que hoje conhecemos como estado de emergência — habilitou o Governo a “adoptar as providências
necessárias para reprimir a subversão e prevenir a extensão” de “actos subversivos graves em qualquer
parte do território nacional”, quando estas não “justifica[ssem] a declaração do estado de sítio”, dando-
-lhe o poder de “restrição de liberdades e garantias que se mostrar indispensável”, e fazendo a assem-
bleia pronunciar-se somente “quando a situação se prolongue” (ibidem, p. 659). Mas já antes, em 1959,
para fazer face aos problemas de constitucionalidade da Lei n.º 2084, que fixara a “organização nacio-
nal em tempo de guerra” (admitindo esta justificação, cfr. o Parecer da câmara corporativa, ibidem,
n.º 93 [1959], p. 471), a Lei n.º 2100 tinha introduzido um art. 177.º-a que habilitou a lei ordinária a
disciplinar a actuação dos órgãos constitucionais “em estado de necessidade” por situação de guerra
(“livre exercício do Poder ante inimigo externo”), devendo determinar “como hão-de ser substituídos
os órgãos da soberania e quais as condições da sua actividade”.

(23) sustentando mesmo que haveria um excesso de cautela deste regime constitucional que
poderia prejudicar a sua efectividade, BLanco de Morais, Justiça Constitucional, i, 2.ª ed., coimbra
editora, coimbra, 2006, p. 84.
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PPd, e que obtinha também elementos do art. 16.º do Projecto do cds(24),
aperfeiçoada pelo debate final na assembleia constituinte(25), apresentou
os seguintes traços(26):

i) a suspensão do exercício de direitos, liberdades e garantias por
acto dos poderes constituídos foi sujeita a uma regra de tipici-
dade, que os reduziu à declaração do estado de sítio e do estado
de emergência — impondo a inconstitucionalidade de qualquer
suspensão do exercício de qualquer direito, liberdade e garan-
tia que não obedeça ao respeito combinado pelas exigências
competenciais, formais e materiais prescritas pela Constituição
(art. 19.º, n.º 1) —, com consequências decisivas para os proble-
mas que se considerarão nas páginas seguintes;

(24) completada, no tocante a aspectos competenciais que mereciam o consenso de todos os
Projectos iniciais, relativos à conjugação da intervenção do Presidente da república e do conselho da
revolução (e nalguns casos do Governo), pelos arts. 89.º, n.º 14, 92.º, n.º 7, e 125.º, n.º 1, § 2.º, do
Projecto do PPd, pelos arts. 69.º, n.º 16, e 78.º, n.º 11, do Projecto do cds, pelos arts. 66.º, alínea i),
e 72.º, alínea h), do Projecto do Ps, pelos arts. 70.º, alínea n), 71.º, n.º 1, e 73.º, alínea i), do Projecto
do PcP e pelos arts. 55.º, alínea k), e 66.º, alínea k), do Projecto do MdP/cde. como fontes adicio-
nais, têm de ser apontados os antecedentes do art. 59.º-a da constituição de 1911, introduzido pela
Lei n.º 635, de 28 de setembro de 1916, e da Base xxxi, n.º 3, da Lei n.º 2084, de 16 de agosto
de 1956.

(25) Para votação e aprovação por unanimidade do artigo proposto pela 2.ª comissão, cf. Diá-
rio da Assembleia Constituinte, n.º 36, pp. 979-980.

(26) sem prejuízo das referências que se farão adiante, apontem-se já, para os desenvolvimen-
tos necessários, também BLanco de Morais, O Estado…, p. 61, ss.; idem, Justiça…, i, pp. 84-85; idem,
Curso…, i, p. 118, ss.; anTónio daMasceno correia, O Estado de Sítio e o Estado de Emergência em
Democracia, vega, Lisboa, 1989, p. 111, ss.; JorGe Miranda, “estado de sítio e estado de emergên-
cia”, in DJAP, iv, p. 259, ss.; idem, Manual de Direito Constitucional, iv, 5.ª ed., coimbra editora,
coimbra, 2014, p. 429, ss.; idem, “artigo 19.º”, in JorGe Miranda/rui Medeiros (org.), Constituição
Portuguesa Anotada, i, 2.ª ed., coimbra editora, coimbra, 2011, pp. 409-414; BaceLar Gouveia,
O Estado…, ii, p. 781, ss.; idem, “estados de sítio e de emergência”, in BaceLar Gouveia/F. Pereira

couTinho (coord.), Enciclopédia da Constituição Portuguesa, Quid Juris, Lisboa, 2013, pp. 144-146;
idem, Estado de Excepção no Direito Constitucional, almedina, coimbra, 2020, p. 127, ss.; Fernando

suordeM, “os estados de excepção constitucional — Problemática e regime Jurídico”, in Scientia Iuri-
dica, Lxiv, n.os 256-258 (1999), p. 245, ss.; GoMes canoTiLho, Direito Constitucional…, p. 1099, ss.;
MeLo aLexandrino, A Estruturação…, ii, pp. 436-437, n. 1840; idem, Direitos Fundamentais: Introdu-
ção Geral, 2.ª ed., Principia, cascais, 2012, pp. 142-146; GoMes canoTiLho/viTaL Moreira, Constituição
da República Portuguesa Anotada, 4.ª ed., 2 vols., 2007-2010, i, pp. 399-405; ii, pp. 210-212; crisTina

Queiroz, Direito Constitucional: as Instituições do Estado Democrático e Constitucional, coimbra
editora, coimbra, 2009, p. 345, ss.; JaiMe vaLLe, O Poder de Exteriorização do Pensamento Político do
Presidente da República, aaFdL, Lisboa, 2013, p. 437, ss.; GonçaLo BarGado, “o estado de excep-
ção constitucional — Teoria e Prática”, in O Direito, ano 152.º, ii, 2020, p. 265, ss.; caTa-
rina BoTeLho, “os estados de excepção constitucional: estado de sítio e estado de emergência”,
in c. GoMes/r. Pedro (coord.), Direito Administrativo de Necessidade e de Excepção, aaFdL, Lisboa,
2020, p. 47, ss.
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ii) impôs-se que a concretização dessas exigências constitucionais
fosse fixada por lei parlamentar [na versão original, alínea d) do
art. 167.º](27);

iii) no plano material, a verificação de um estado de excepção
dependeria da ocorrência de um destes pressupostos de facto
que justificariam a sua declaração no todo ou em parte do terri-
tório nacional(28): agressão efectiva ou iminente por forças
estrangeiras; grave ameaça ou perturbação da ordem democrá-
tica; calamidade pública [art. 137.º, n.º 1, alínea c)];

iv) no plano competencial, a declaração do estado de excepção
seria materializada num decreto aprovado pelo Presidente da
república, o qual dependeria, porém, de autorização (e não de
mera audição) do conselho da revolução e de referenda do
Governo [na versão original, arts. 137.º, n.º 1, alínea c), 141.º,
n.º 1, e 145.º, alínea c)], unindo a intervenção necessária das
legitimidades democrática e revolucionária em momentos de
crise da vida nacional(29);

v) a declaração conferiria “às autoridades competência para toma-
rem as providências necessárias e adequadas ao pronto restabe-
lecimento da normalidade constitucional” (art. 19.º, n.º 5);

vi) a declaração impediria tanto a dissolução da assembleia da
república, sob pena de inexistência do decreto que o tentasse
(na versão original, art. 175.º, n.os 2 e 3), quanto a revisão da
constituição (art. 291.º);

vii) a suspensão do exercício de direitos fundamentais só poderia
ter lugar quando a declaração especificasse quais os direitos
afectados (art. 19.º, n.º 2);

(27) Lei n.º 44/86, de 30 de setembro (Lei do regime do estado de sítio e do estado de emer-
gência — Lresee, na versão dada pela Lei orgânica n.º 1/2012, de 11 de Maio; para a sua elaboração,
Diário da Assembleia da República, 1.ª s., n.os 77, 78 e 101 (1986), p. 2912, ss., 2968, ss. e 3894, ss.

(28) arts. 8.º e 9.º da Lresee; v. BLanco de Morais, O Estado de Excepção, p. 61, ss.; BaceLar

Gouveia, O Estado…, ii, p. 781, ss.; idem, Estado…, p. 127, ss.; vieira de andrade, Os Direitos Funda-
mentais na Constituição Portuguesa de 1976, 5.ª ed., almedina, coimbra, 2012, pp. 314-315; GoMes

canoTiLho, Direito Constitucional…, pp. 1100-1103; crisTina Queiroz, Direito Constitucional…,
pp. 348-349.

(29) Por esse motivo, ficou excluída (melhor: adiada, até à extinção do conselho da revolu-
ção em 1982) a iniciativa — sugerida minoritariamente, mas até por campos ideológicos opostos —
para fazer já intervir a assembleia da república, sem prejuízo da referida competência exclusiva par-
lamentar para aprovação da lei concretizadora dos regimes de estado de sítio e de emergência.
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viii) em continuidade com a solução inscrita no n.º 6 do art. 109.º da
constituição anterior pela revisão marcelista(30), o estado de
sítio e o estado de emergência seriam diferenciados pela gravi-
dade dos seus pressupostos, que justificariam que o segundo
apenas pudesse determinar a suspensão parcial dos direitos,
liberdades e garantias (art. 19.º, n.º 4)(31);

ix) embora pudesse já determinar a suspensão total daqueles direi-
tos, nem mesmo a declaração do estado de sítio autorizaria afec-
tar os direitos à vida e à integridade pessoal (art. 19.º, n.º 3).

5. este impressivo aparato garantístico seria enriquecido nas revi-
sões subsequentes — em especial em 1982, em alteração provocada pri-
meiro pela alteração competencial decorrente da extinção do conselho da
revolução, mas também em 1989 e, em aspectos menores, em 1997. em
resultado desse processo, o quadro regulatório foi alterado para(32):

i) integrar a lei concretizadora dos regimes dos estados de excep-
ção na reserva absoluta de competência parlamentar [alínea e) do
art. 164.º], inviabilizando a possibilidade inicial de autorização
ao Governo (art. 168.º, n.º 1, do texto original)(33), vindo ade-
mais, em 1997, a subordiná-la ao regime procedimental agra-
vado de aprovação de leis orgânicas (art. 166.º, n.º 2)(34);

ii) convocar a decisiva intervenção da proporcionalidade, que não
só serve como critério de escolha de um dos dois estados mas
também obriga a declaração a limitar as suas extensão e duração
e os meios utilizados “ao estritamente necessário ao pronto resta-
belecimento da ordem constitucional” (art. 19.º, n.º 4)(35), o que

(30) a dualidade já estava parcialmente inspirada na Base xxxi da Lei n.º 2084, de 16 de
agosto de 1956, mas sem coincidência quanto à sua tipologia (com uma divisão situada entre os esta-
dos de necessidade interno e externo, distinta da acolhida na revisão de 1971) — cf. GoMes canoTiLho,
Direito Constitucional…, p. 1100.

(31) BaceLar Gouveia, O Estado…, i, pp. 681, 685, 706, ss.
(32) além de aspectos menores, como o da precisão de que um dos pressupostos da declaração

dos dois estados é o da “perturbação da ordem constitucional democrática” (novo n.º 2 do art. 19.º,
transferido do antigo art. 137.º). Para estudo detalhado dos projectos e das soluções finais de cada
revisão constitucional, BaceLar Gouveia, O Estado…, i, p. 572, ss.

(33) sobre essa solução “mais democrática e mais parlamentar”, formando um conjunto de
reservas em círculos concêntricos sucessivamente menores — trata-se de uma reserva i) total de ii) lei
iii) nacional, iv) parlamentar e v) orgânica, cf. BaceLar Gouveia, O Estado…, i, pp. 578-579 e 656-662.

(34) desde 1982, a constituição pressupôs também que caberia a essa lei determinar as condi-
ções do emprego das Forças armadas nos estados de excepção (art. 275.º, n.º 6 [actual n.º 7]).

(35) arts. 3.º a 5.º da Lresee; v. JorGe Miranda, Manual…, iv, pp. 440-441; idem, “artigo 19.º”,
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não faz esquecer as limitações implícitas baseadas nas estrutu-
ras constitucionais da universalidade e da igualdade (arts. 12.º
e 13.º) e — “até por maioria de razão” — o carácter geral, abs-
tracto e não retroactivo da declaração (art. 18.º, n.º 3)(36);

iii) Fixar um novo limite temporal de 15 dias para a sua duração,
sem prejuízo de renovações e de limites superiores em caso de
guerra (art. 19.º, n.º 5)(37);

iv) aumentar o elenco de direitos insusceptíveis de suspensão, jun-
tando à vida e à integridade pessoal a identidade pessoal, a capa-
cidade civil, a cidadania, a não retroactividade da lei criminal, o
direito de defesa dos arguidos e as liberdades de consciência e
de religião (art. 19.º, n.º 6)(38);

v) no plano competencial que mais interessa a este texto, blindar
as garantias constitucionais contra os perigos de iniciativas uni-
laterais de qualquer poder constituído, exigindo-se o exercício
de uma competência tripartida: as declarações só podem ser
emitidas pelo Presidente da república [art. 134.º, alínea d)],
após audição (não vinculativa) do Governo e autorização da
assembleia da república (art. 138.º, n.º 1)(39), e ainda sujeitas a
referenda ministerial (art. 140.º, n.º 1)(40);

pp. 411-412; viTaLino canas, O Princípio da Proibição do Excesso na Conformação e no Controlo de
Actos Legislativos, almedina, coimbra, 2019, p. 389; idem, “o império da excepção: a inevitabili-
dade do autoritarismo em democracia?”, in RFDUL, Lxi, 1, 2020, pp. 825-826. Louvando especial-
mente a premonição de BLanco de Morais (cf. O Estado de Excepção, p. 69) quando previu o relevo da
proporcionalidade como princípio geral do estado de excepção ainda antes da sua consagração
expressa em 1989, BaceLar Gouveia, O Estado…, i, p. 586; para densificação da utilização desse prin-
cípio, ibidem, ii, p. 825, ss.; idem, Estado…, p. 162, ss.

(36) JorGe Miranda, nas duas últimas obs. cits., respectivamente p. 441 e p. 412.
(37) art. 5.º, n.º 1, da Lresee.
(38) elenco este que tem de ser acompanhado, tendo em conta a sua natureza própria, pelo

direito de resistência (art. 21.º; cf. GoMes canoTiLho/viTaL Moreira, Constituição…, i, p. 404) — mais
um aspecto que se verá que a prática de 2020-2021 espantosamente ignorou — e, como o art. 6.º da
Lresee bem sublinha, pelo direito de acesso à justiça, o que permite que qualquer lesão de um
direito, liberdade ou garantia seja imediatamente justiciável (v. ibidem; JorGe Miranda, Manual…, iv,
p. 442; idem, “artigo 19.º”, p. 412), sem prejuízo, quanto a este último direito, de eventuais adaptações
de pormenor na forma do seu exercício (art. 22.º da Lresee), mas nunca ao ponto de chocar com os
limites fixados no n.º 7 do art. 19.º da constituição. Para o debate na comissão eventual para a revi-
são de 1982 quanto à selecção dos direitos a serem integrados nesta ampliação do elenco do n.º 6 do
art. 19.º, cf. Diário da Assembleia da República, 2.ª s., 5.º supl. ao n.º 108 (1981), p. 3332 (117-120).

(39) autorização que tem de ser confirmada pelo Plenário da assembleia se tiver sido dada
pela comissão Permanente, por não estar aquela reunida nem ser possível a sua reunião imediata
(n.os 1 e 2 do art. 138.º da constituição; arts. 24.º e 25.º da Lresee).

(40) arts. 10.º a 16.º e 23.º a 27.º da Lresee; acórdão do Tribunal constitucional n.º 402/
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vi) ainda nesse plano competencial, reforçar as estruturas constitu-
cionais através da limitação do alcance da declaração, sobretudo
no ponto em que se veda a sua utilização para afastar as regras
constitucionais relativas à competência e ao funcionamento dos
órgãos de soberania e de governo regional e aos direitos e imu-
nidades dos respectivos titulares (art. 19.º, n.º 7)(41).

6. daqui decorreu um modelo jurídico garantístico que, tomando
emprestada uma designação no contexto das tipologias de modelos mais
frequentemente divulgadas(42), só se admite poder ser qualificado como
suspensivo(43) na medida em que tal conceito de suspensão seja lido com
uma tripla cautela(44):

i) o modelo é regulado por normas constitucionais e é concebido
para defesa da constituição — e não de suspensão da constitui-
ção —, sendo destinado ao pronto restabelecimento da sua nor-
malidade(45), mediante exigências de proporcionalidade(46);

/2008 (Proc. 572/08); BaceLar Gouveia, O Estado…, i, pp. 576-577; ii, p. 1025, ss. e 1081; idem,
Estado…, p. 225, ss.; BLanco de Morais, Justiça Constitucional, i, pp. 84-85; idem, Curso…, i, pp. 119-
-124; GoMes canoTiLho/viTaL Moreira, Constituição…, ii, pp. 210-211; raQueL B. casTro, “direito cons-
titucional em Tempos de Pandemia: Pode a constituição sobreviver a crises sanitárias?”, in RFDUL,
Lxi, 1, 2020, p. 657, ss.; GonçaLo BarGado, “o estado…”, p. 265, ss. Todos os arestos citados do Tribu-
nal constitucional podem ser consultados na página <http://www.tribunalconstitucional. pt/tc/acordaos>.

(41) BaceLar Gouveia, O Estado…, ii, p. 950, ss.; idem, Estado…, p. 197, ss.
(42) John FereJohn/PasQuaLe PasQuino, “The Law of the exception: a Typology of emergency

Powers”, in I•CON, vol. 2, n.º 2, 2004, p. 216, ss.; Bruce acKerMan, Before the next attack, yale uni-
versity Press, new haven / London, 2006, p. 77, ss.; para um extenso panorama comparado, anna-BeT-
Tina Kaiser, Ausnahmeverfassungsrecht, Mohr-siebeck, Tübingen, 2020, pp. 184 ss.; entre nós, BaceLar

Gouveia, Estado…, p. 111, ss.; noGueira de BriTo, “Modelos de emergência no direito constitucional»,
in E-Pública, vol. 7, n.º 1, 2020, p. 7, ss.; MeLo aLexandrino, Conceito e Modelo Constitucional do
Estado de Excepção — Apontamentos, icJP, Lisboa, 2021, no prelo, pp. 4-6.

(43) noGueira de BriTo, “Modelos…”, pp. 20-23; idem, “commentary on Professor anna-Bet-
tina Kaiser’s talk The State of Exception Under German Law and the Current Pandemic: Comparative
Models and Constitutional Rights”, in E-Pública, vol. 7, n.º 3, 2020, pp. 32-33; ana raQueL Moniz,
“state of exception and covid-19 — commentary on the Key-note speech The State of Exception
under German Law and the Current Pandemic: Comparative Models and Constitutional Rights, by
Professor anna-Bettina Kaiser”, ibidem, pp. 20-24.

(44) Precisamente com esta advertência, MeLo aLexandrino, Conceito…, pp. 5-6.
(45) Pode afirmar-se que se procede à constitucionalização de uma “legalidade alternativa”

que passa a ser “incorporada”, pela qual o “sistema jurídico-positivo” aceita “digerir” ou “absorver”
um direito que deixa de ser “completamente estranho ao sistema” (PauLo oTero, Lições de Introdução
ao Estudo do Direito, i/2, Lisboa, 1999, pp. 362-363; MeLo aLexandrino, Conceito…, p. 2). Por isso,
em lugar de ser um “direito fora da constituição”, o direito de necessidade é já um “direito normativo-
constitucionalmente conformado” (GoMes canoTiLho, Direito Constitucional…, p. 1086), no âmbito de
uma verdadeira “jurisdicidade de excepção” (GonçaLo BarGado, “o estado…”, p. 260).

(46) JorGe Miranda, Manual…, iv, p. 429, ss.; idem, “artigo 19.º”, pp. 409-414; BaceLar Gouveia,
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ii) determina a suspensão de garantias inerentes ao exercício dos
direitos — e não, também, de suspensão dos próprios direi-
tos(47);

iii) afecta certos efeitos das normas de direitos fundamentais e não
suspende as próprias normas, que podem continuar a servir de
parâmetro para a regulação de comportamentos jurídicos e
materiais(48).

7. esta evolução confirma a advertência inicial, à qual se tem de dar
agora a devida ênfase: as cautelas constituintes na regulação do estado de
excepção estiveram longe de se limitar à tutela substantiva de bens jurídi-
cos fundamentais, antes incluindo uma disciplina específica no plano
organizatório e competencial(49).

com efeito, o legislador constituinte supôs, coerentemente, que os
momentos de maior crise na vida do estado — os únicos suficientemente
graves para permitir a suspensão, e não a comum restrição, dos direitos de
liberdade — teriam de carecer da intervenção combinada dos três órgãos
de soberania dotados de competência política para a formação de um acto
complexo que inclui normas atípicas da função política(50). Mas o que
mais impressiona é a circunstância de uma constituição que se caracteriza
pela “singularidade”(51) com que entregou a normalidade constitucional a
um Governo-Legislador ter, em contraste, compreendido a necessidade de
cercar o executivo nestes momentos de crise constitucional em que mais
forte seria a tentação para a destruição de bens jusfundamentais(52).

na verdade, do quadro competencial agora descrito resulta que, em
benefício de uma “proeminência presidencial”(53), o Governo foi relegado,

O Estado…, ii, p. 781, ss. e 825, ss.; idem, Estado…, p. 73, ss.; GoMes canoTiLho/viTaL Moreira, Cons-
tituição…, i, pp. 399-405; viTaLino canas, O Princípio…, p. 389; idem, “o império…”, pp. 825-826;
raQueL B. casTro, “direito…”, p. 657, ss.; MeLo aLexandrino, Conceito…, pp. 1 e 3.

(47) vieira de andrade, Os Direitos…, p. 315; caTarina BoTeLho, “os estados…”, pp. 58-59.
(48) MeLo aLexandrino, A Estruturação…, ii, pp. 436-437, n. 1840; idem, Direitos Fundamen-

tais…, p. 144; idem, Conceito…, p. 6; GonçaLo BarGado, “o estado…”, p. 284.
(49) abrange-se tanto a “constituição dos direitos” quanto a “constituição dos poderes” —

cf. acórdão do Tribunal constitucional n.º 352/2021 (a que adiante se dará devida atenção); GonçaLo

aLMeida riBeiro, “compreender o estado de excepção constitucional”, in Julgar, n.º 44, 2021, p. 150.
(50) BLanco de Morais, Justiça Constitucional, i, p. 84; idem, Curso…, i, pp. 119-120; GoMes

canoTiLho, Direito Constitucional…, p. 1101.
(51) MeLo aLexandrino, Lições…, ii, p. 251.
(52) Também com esta correcta perspectiva, raQueL casTro, “direito…”, p. 657, ss.
(53) JaiMe vaLLe, O Poder…, pp. 441-442; caTarina BoTeLho, “os estados…”, pp. 68-71; Gon-

çaLo BarGado, “o estado…”, p. 269.
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em casos de excepção, para uma postura meramente consultiva, coadju-
vante e executora dos órgãos de soberania com competências decisórias
primárias(54). a conformação das normas que suspendem direitos, liberda-
des e garantias não pode ser concluída sem a audição do Governo; mas
essa audição tem um perfil meramente opinativo, já que a constituição —
concretizada no art. 17.º da Lresee — prefere convocar o Governo para
a mera execução de decisões prévias às quais ele se não pode opor.

8. em suma, se o constituinte considerou necessário acompanhar o
regime material do estado de excepção por um pesado regime organizató-
rio, é impressivo que essa disciplina tenha tido um propósito prioritário
justamente oposto àquele que presidiu ao regime competencial em norma-
lidade constitucional: a coordenação consociativa entre três diferentes
órgãos de soberania, mas reservando sempre ao Governo o papel menos
significativo dos três, enquanto executor das opções primárias autorizadas
pela assembleia da república e aprovadas pelo Presidente da república,
isto é, enquanto responsável secundário ou derivado pela aplicação da
vontade criativa dos órgãos dotados com legitimidade democrática directa.
o mesmo Governo-Legislador que ocupa a centralidade de actividade
política em normalidade constitucional foi estrategicamente amarrado a
este papel secundário no âmbito de um estado de excepção em que os bens
jurídicos fundamentais poderiam ser submetidos a maior fragilidade.

nem seria possível censurar o constituinte português por uma even-
tual ingenuidade na crença de que um gabinete governamental poderia ser
limitado a este perfil secundário e dependente das opções de órgãos com
perfil mais pesado, porventura esquecendo que ninguém como o Governo
estaria dotado de meios ágeis de reacção contra as situações de catástrofe
que podem originar a declaração de excepção(55). a verdade é que, como
se acaba de ver, se algo caracterizou os autores da constituição Portu-
guesa foi justamente o seu realismo ou pragmatismo, revelado no ponto

(54) órgãos esses entre os quais a constituição preferiu valorizar o Presidente da república,
tendo depois a Lresee inovado de forma excessiva (sem fundamento constitucional) ao atribuir ao
Parlamento, pelo seu art. 16.º, um poder condicionador do próprio conteúdo do decreto presidencial
que a constituição nunca contemplou (sobre este problema, BLanco de Morais, Curso…, i, pp. 122-
-123). em todo o caso, existe um consenso entre a constituição e a Lresee quanto à primariedade
dos dois órgãos com legitimidade eleitoral directa e quanto à secundarização do Governo como órgão
de perfil estritamente executivo.

(55) eric Posner/adrian verMeuLe, The Executive Unbound: After the Madisonian Republic,
oxford university Press, oxford, 2010, p. 113, ss.; oren Gross, “chaos and rules: should responses
to violent crises always Be constitutional?”, in Yale Law Journal, 112, 2003, pp. 1029-1030.
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em que se mostraram dispostos a abdicar do papel mais privilegiado que
inicialmente pretendiam dar a um Parlamento democrático — e a expor-se
mesmo à acusação de cópia da herança do estado novo quanto à centrali-
dade do Gabinete(56) —, tudo para o preciso efeito de oferecer meios rápi-
dos de intervenção social ao órgão executivo que poderia legislar com
maior destreza. se os mesmos constituintes estiveram dispostos a pagar o
preço de condicionar esse órgão executivo na intervenção normativa em
situações de excepção, foi porque, conscientemente, julgaram que os peri-
gos que a intervenção de um Governo-Legislador poderia produzir nestes
casos de fragilidade do sistema jusfundamental excederiam os benefícios
derivados da actuação mais ágil contra ameaças ao regime constitucional.
numa feliz expressão, considerou-se necessário “não poupar instrumentos
para impedir que a declaração do estado de excepção constitucional possa
ser aproveitada como «parágrafo de ditadura» ou «cláusula de plenos
poderes»” em benefício de qualquer órgão constituído(57).

seja qual for a opinião discordante que os intérpretes posteriores ver-
tam sobre essa solução, ela impõe-se-lhes e deve ser por eles acatada; mas,
em qualquer caso, mesmo no plano de iure condendo, não parece com-
preensível que a sua crítica possa ser fundamentada numa suposta infanti-
lidade de um constituinte crédulo e alegadamente desconhecedor da reali-
dade.

§ 2.º

A diluição da força normativa das opções constituintes
e a criação de uma nova prática de regulação do estado

de excepção à margem da Constituição:
sequência e selecção de dois exemplos

9. Justamente perante este quadro constitucional marcado pelas
ideias-força de cautela, regulação garantística, limitação dos poderes
normativos do Executivo e prioridade à tutela de bens jurídicos funda-
mentais, o primeiro episódio do nosso constitucionalismo democrático em
que a disciplina do estado de excepção teve de ser convocada veio a reve-

(56) Para sucessiva crítica na constituinte, JorGe Miranda, Diário da Assembleia Constituinte,
n.º 118, pp. 3917-3918; e, sobretudo, n.º 128, pp. 4243-4247.

(57) GoMes canoTiLho/viTaL Moreira, Constituição…, i, p. 401.
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lar uma surpreendente insensibilidade dos órgãos constituídos para com a
generalidade das balizas constitucionais. o modo como foram preparadas,
aprovadas e executadas as sucessivas declarações de estado de emergência
para reacção e combate à pandemia da covid-19 apresenta sintomas
deveras preocupantes quanto à questão de saber até que ponto a Lei Fun-
damental é levada a sério nos momentos em que é submetida aos seus
maiores testes. e a circunstância de um sector da doutrina, acompanhado
pelos Tribunais superiores da jurisdição administrativa e pelo próprio Tri-
bunal constitucional, encarar com naturalidade a consolidação de uma
prática inconstitucional no ordenamento português, julgando que a gravi-
dade dos factos em que se sustentou a declaração do estado de excepção
justifica o pagamento do preço da derrogação de normas constitucionais
suficientemente claras e precisas, não permite pressagiar a manutenção da
efectividade da constituição perante novos testes a que venha a ser subme-
tida. os surpreendentes exercícios criativos que esvaziaram o conteúdo de
preceitos constitucionais centrais, embora motivados pela razoável inten-
ção de proteger o sistema constitucional em face de limitações que os
intérpretes pensaram ser irrealistas e inaplicáveis, desconsideram que é
precisamente em face de ameaças mais graves à segurança da comunidade
que as normas do estado de excepção são convocadas. se a gravidade des-
sas ameaças fosse uma razão suficiente para diluir o seu conteúdo norma-
tivo, então não haveria razão para manter normas como as constantes dos
arts. 19.º e 138.º da constituição, já que em nenhum outro caso elas seriam
aplicáveis senão justamente nestes momentos de perigo para a comuni-
dade(58).

não seria possível abordar num único texto todas as manifestações da
prática para-constitucional implementadas desde Março de 2020. na ver-
dade, um dos aspectos mais surpreendentes dessa prática consiste no facto
de ela ter atingido múltiplos campos de natureza formal, competencial e
substancial, parecendo existir momentos de verdadeira desorientação dos
poderes constituídos em que foram feridas praticamente todas as balizas
constitucionais que eram aplicáveis ao caso(59).

(58) advertindo bem este problema, reis novais, “direitos Fundamentais e inconstitucionalidade
em situação de crise — a Propósito da epidemia covid-19”, in E-Pública, vol. 7, n.º 1, p. 87, ss.;
raQueL casTro, “direito…”, p. 651, ss.; igualmente quanto a esta necessidade de constitucionalização
mais intensa, GoMes canoTiLho, Direito Constitucional…, p. 1086.

(59) aproveitando uma das críticas mais intensas que foi formulada a este exercício dos
órgãos constituídos, identificam-se certos momentos em que o desacerto foi tal que “quase se diria ter
havido aí a preocupação de assegurar, para lá de qualquer dúvida razoável, que estas disposições eram
mesmo inconstitucionais” (cf. reis novais, “direitos…”, p. 100).
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Por isso, só é possível seleccionar aqui dois exemplos dessa prática
para-constitucional:

i) a renúncia de competências presidenciais primárias em favor
do Governo(60), constitucionalmente projectado como órgão
secundário ou aplicativo das normas de excepção mas transfor-
mado em órgão normador primário em moldes próximos dos
que ocorreriam em casos de normalidade constitucional, sem
que, porém, se coibisse de assumir tal papel através de actos
próprios da função administrativa;

ii) a utilização de competências de declaração do estado de emer-
gência para a ratificação retroactiva de normativos inconstitu-
cionais constantes de decreto-lei(61).

§ 3.º

Primeiro exemplo: renúncia de competências presidenciais
em favor do Governo

§ 3.1. colocação inicial do problema

10. o primeiro problema detectado afecta transversalmente a ela-
boração, aprovação e execução da generalidade dos decretos que declara-
ram o estado de emergência. embora com naturais variações, a estrutura
presente desde o (primeiro) decreto do Presidente da república n.º 14-
-a/2020, de 18 de Março, até ao (décimo quinto) decreto do Presidente da

(60) os limites de extensão do texto obrigam à concentração da análise do exercício de com-
petências pelo Governo, abstraindo da situação — não menos inédita, e que implicaria um novo estudo
tão extenso quanto este — de criação de um ordenamento jurídico autónomo ao abrigo de um Direito
Regional de Excepção, que tem sido mantido em vigor ressalvados os casos (muito minoritários) sub-
metidos aos Tribunais — cf. TiaGo F. FreiTas, “a execução do estado de emergência e da situação de
calamidade nas regiões autónomas — o caso da Pandemia covid-19”, in E-Pública, vol. 7, n.º 1,
2020, p. 44, ss.

(61) Terá de ser igualmente abordado num escrito posterior uma terceira grave manifestação
dessa prática para-constitucional — que se mostra mais preocupante por ter sido já acolhido pela juris-
prudência constitucional através de pronúncia explícita, e não apenas de adesão implícita, por meio do
acórdão n.º 352/2021 —, consistente na utilização da declaração do estado de emergência para a
modificação das regras de competência dos órgãos de soberania, designadamente em matéria sancio-
natória. o sério alcance dessa solução impede a sua consideração em termos compatíveis com a exten-
são deste texto.
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república n.º 41-a/2021, de 14 de abril, assentou numa estratégia de
devolução ao Governo do conteúdo, do alcance e do modo de conforma-
ção das regras de suspensão do exercício de direitos, liberdades e garan-
tias. na prática, incumbiu-se o executivo de agir como “legislador de
emergência”(62).

é certo que, nalguns casos, o Presidente da república, como órgão
responsável pela declaração do estado de emergência nos termos da alí-
nea d) do art. 134.º da constituição, definiu e delimitou com considerável
precisão o teor e o alcance da suspensão do exercício de direitos, liberda-
des e garantias. Qualquer iniciativa adicional tomada pelo Governo nesse
contexto estaria realmente limitada à aplicação ou concretização de opções
normativas prévias, no papel de executor derivado das escolhas de um
órgão decisor primário.

Foi o que se verificou, por exemplo, no caso do direito à greve, que
desde o primeiro decreto foi declarado imediatamente “suspenso”, “na
medida em que possa comprometer o funcionamento de infraestruturas
críticas ou de unidades de prestação de cuidados de saúde, bem como em
sectores económicos vitais para a produção, abastecimento e fornecimento
de bens e serviços essenciais à população” [alínea c) do art. 4.º do decreto
n.º 14-a/2020]. Mas foi também o que se verificou — de forma inexplicá-
vel por ofender um limite consensualmente reconhecido como implícito
(devido à sua “natureza instrumental” em face dos direitos expressamente
blindados) ao n.º 6 do art. 19.º da constituição(63) — com o caso do mes-
míssimo direito de resistência [alínea g) do art. 4.º](64).

no entanto, tem de reconhecer-se que, quanto à esmagadora maioria
das normas autorizadas pela assembleia da república e aprovadas pelo
Presidente da república, estes órgãos decisores primários não chegaram a
definir — nem sequer se aproximaram disso — o teor das normas suspen-
sivas do exercício de direitos, liberdades e garantias. os decretos que

(62) Pedro LoMBa, “constituição, estado de emergência e administração sanitária: alguns
Problemas”, in E-Pública, vol. 7, n.º 1, 2020, p. 33; idem, “The constitutionalized state of emer-
gency: The case of Portugal”, in VerfBlog, disponível em <https://verfassungsblog.de/the-constitutio
nalized-state-of-emergency/>.

(63) GoMes canoTiLho/viTaL Moreira, Constituição…, i, p. 404; para desenvolvimento do papel
do direito de resistência no estado de excepção, BaceLar Gouveia, O Estado…, ii, p. 1181, ss.

(64) igualmente neste sentido crítico, rÚBen raMião, Lendo a Constituição em Estado de
Emergência, in <https://www.icjp.pt/sites/default/files/papers/lendo_a_constituicao_em_estado_de
_emergencia_3a_resposta_a_jorge_reis_novais.pdf>, pp. 14-15; suscitando dúvidas semelhantes, rui

Lanceiro, “Breves notas sobre a resposta normativa Portuguesa à crise da covid-19”, in RFDUL,
Lxi, n.º 1, 2020, p. 738. o reconhecimento de que se havia ultrapassado uma linha vermelha explicará
a retractação que levou à sua omissão nos decretos seguintes.

772 Pedro Fernández sánchez



tinham a responsabilidade de especificar os direitos, liberdades e garantias
cujo exercício ficaria suspenso, nos termos do n.º 5 do art. 19.º da consti-
tuição, realmente nunca o fizeram, visto que apenas continham uma enun-
ciação genérica de direitos que o Governo poderia vir a suspender, se,
quando e nos termos em que o considerasse necessário(65).

entre o número multitudinário de exemplos, basta recordar apenas
dois dos mais marcantes:

i) a autorização, consagrada desde a alínea a) do art. 4.º do
decreto do Presidente da república n.º 14-a/2020, para serem
“impostas pelas autoridades públicas competentes as restrições
necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medi-
das de prevenção e combate à epidemia”, utilizando-se o “confi-
namento compulsivo”, o “estabelecimento de cercas sanitárias”
ou a “interdição das deslocações” como meros exemplos não
taxativos (“incluindo”) que não esgotavam o leque de quais-
quer medidas ablativas que o Governo qualificasse como “res-
trições necessárias” e que o decreto não identificou;

ii) a autorização, consagrada desde a alínea b) do n.º 2 do art. 4.º
do decreto do Presidente da república n.º 59-a/2020, para
serem “adoptadas as medidas adequadas e indispensáveis para
garantir as condições de normalidade na produção, transporte,
distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à
actividade do sector da saúde”, em afectação “parcial” (cf. proé-
mio do art. 4.º) do exercício da liberdade de “iniciativa privada,
social e cooperativa”, sem que aqui se identificassem, nem mesmo
a título exemplificativo, quais as parcelas do direito fundamental
que estariam em causa e, em consequência, quais as parcelas que
não teriam sido afectadas pela suspensão dita “parcial”.

em qualquer desses casos, não pode sustentar-se que os decretos do
Presidente da república “contêm a especificação dos direitos, liberdades e
garantias cujo exercício fica suspenso”. na verdade, dessas normas
nenhuma suspensão resultou, mas apenas a referência à potencialidade de
que uma suspensão fosse ulteriormente aprovada pelo Governo. a suspen-
são ocorreria, e ocorreu, no momento em que o Governo aprovou decretos

(65) Poderia afirmar-se que, nestes casos, a “suspensão foi meramente nominal”, promovendo
uma “delegação quase total” da competência de suspensão do Presidente (GonçaLo BarGado,
“o estado…”, pp. 296 e 298).
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de execução — que não correspondem aos actos normativos previstos no
n.º 5 do art. 19.º da constituição — que definiram, esses sim, quais as
modalidades de exercício de direitos, liberdades e garantias que foram blo-
queadas em cada lapso temporal ou, noutros termos, as alternativas prima
facie de exercício de direitos fundamentais que deixaram de obter protec-
ção normativa.

§ 3.2. uma primeira objecção: entre o pragmatismo e a realidade
constitucional

11. à luz do conteúdo que conjugadamente se extrai do n.º 5 do
art. 19.º e da alínea d) do art. 134.º da constituição, a nossa Lei Funda-
mental parece indicar que aquela suspensão só poderia ser validamente
aprovada por actos do Presidente da república. sem o cumprimento dessa
regra competencial excepcional, mantém-se aplicável a regra geral pre-
vista na primeira parte do n.º 1 do art. 19.º da Lei Fundamental: o exercício
dos direitos, liberdades e garantias simplesmente não se encontra sus-
penso, visto que o órgão de soberania competente não o aprovou pela
forma certa(66).

contudo, a primeira dúvida que se veio a formular contra esta con-
clusão — a qual, aliás, foi já expressamente suscitada pela nossa jurispru-
dência constitucional, em virtude de formar um dos pilares argumentativos
da pronúncia do Tribunal constitucional no seu recente acórdão n.º 352/
/2021(67) — resulta da possível coordenação de competências normativas
entre o Presidente da república e o Governo.

subscrevendo o modelo de um “decreto-quadro” ou “decreto autori-
zativo”(68), dir-se-ia que o Presidente estaria a prover ao Governo a habili-
tação suficiente para os actos efectivamente concretizadores da suspensão,
visto que, numa adequada coordenação entre as competências primárias e

(66) é feliz a formulação de GoMes canoTiLho (Direito Constitucional…, p. 1106): a constitui-
ção pretendeu adoptar a “máxima enumeratio ergo limitatio. consequentemente, todos os direitos que
não foram enumerados na declaração do estado de sítio ficam fora das medidas restritivas de excepção”.

(67) Tirado no Proc. 397/2020. Quanto aos demais problemas colocados por este acórdão, que
não podem ser aqui abordados por razões de extensão do texto, remete-se para a sua crítica em Pedro

F. sánchez, “a Modificação das regras de competência dos órgãos de soberania em estado de excep-
ção: o caso exemplar da aprovação de normas sem autorização Parlamentar em Matéria Penal”, no
prelo; igualmente, Marco caLdeira, “a Pandemia e a Jurisprudência: Primeiros desenvolvimentos”, in
Revista Jurídica, aaFdL, Lisboa, 2021, no prelo.

(68) MeLo aLexandrino, Conceito…, p. 7.
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secundárias de diferentes órgãos de soberania, à luz de uma leitura consti-
tucionalmente adequada do princípio da separação de poderes, o Presi-
dente procederia à delimitação do âmbito máximo de extensão das normas
suspensivas; e o Governo, de modo executivo e não inovador, limitar-se-ia
a aproveitar ou não, em cada momento, essa habilitação para a suspensão,
sem chegar a violar a competência presidencial conjugadamente resultante
do n.º 5 do art. 19.º e da alínea d) do art. 134.º da constituição (cf. ponto 11
do acórdão). ademais, dir-se-ia que sustentar o contrário envolveria uma
desconexão da realidade, desconhecendo a necessidade de prover o
Governo, enquanto órgão dotado dos recursos técnicos e científicos para o
efeito, com uma suficiente autonomia que o Presidente da república e a
assembleia da república não poderiam consumir.

esta argumentação de recurso esbarra sucessivamente em quatro
obstáculos.

12. o primeiro deles, embora ainda não decisivo, precisa de colocar
no devido lugar esta argumentação de tipo realista. como já se explicou,
se existe censura que não pode ser lançada aos constituintes portugueses,
essa é a de que eles teriam sido irrealistas na distribuição de competências
normativas entre órgãos constitucionais. repita-se que eles estiveram dis-
postos a abdicar das suas ambições ideais justamente para tornar mais
efectivo o seu programa de reformas da ordem social. se, apesar de tudo,
insistiram em implementar uma divisão mais férrea entre as competências
normativas dos órgãos de soberania nos casos de estado de excepção, foi
porque julgaram — com a legitimidade que lhes era própria e que não
pode ser afrontada pelo intérprete discordante — que os riscos de governa-
mentalização da gestão das emergências constitucionais seriam já um
preço excessivo que não poderiam aceitar pagar. em face dessa opção, a
insistência do intérprete em recusar esta secundarização do Governo no
âmbito dos estados de sítio e de emergência reside já no domínio da pura
discordância política. Mas esse é um domínio que não é próprio do intér-
prete e aplicador da constituição.

aliás, se o intérprete manifestar essa discordância terá um problema
muito maior com que se confrontar: como há muito foi explicado entre
nós, a opção decorrente do n.º 6 do art. 19.º da constituição implica que o
constituinte prefere que o estado pereça, se necessário for (porque as
situações extremas presentes no estado de sítio podem implicar essa hipó-
tese), do que transigir na protecção de bens fundamentalíssimos cuja valia
é alçada a uma prioridade superior à própria sobrevivência do estado.
Mesmo que a suspensão do exercício do direito à vida ou à liberdade reli-
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giosa seja considerada imprescindível para a preservação da comunidade
política, a constituição dispõe-se a enfrentar as consequências de uma
proibição irredutível de afectação desses bens que são verdadeiramente
sacralizados para o estado(69).

embora esta solução deva ter o aplauso de quem adopta uma concep-
ção personalista do direito e do estado — que não autoriza o apelo a
esquemas formais como pretexto para diluir as exigências normativas de
protecção dos direitos mais incindivelmente conexos com a subsistência
da dignidade, da autonomia e da autodeterminação de cada ser humano
(Elementarrechte)(70) —, admite-se que o partidário de uma concepção
constitucional asséptica opine que o legislador constituinte terá incorrido
numa nova ingenuidade ao aceitar correr o risco de sacrificar a existência
do estado e da constituição. Mesmo que assuma essa opinião, ela será
apenas isso: uma discordância de iure condendo que não pode neutralizar
o dever de obediência a uma regra constitucional.

13. Mas o segundo obstáculo responde justamente a quem insiste
em laborar sob essa perspectiva descrita como realista, recordando a supe-
rior preparação técnica e de recursos humanos do Governo para responder
com agilidade a cada momento da calamidade pública. sob essa perspec-
tiva, pode sugerir-se que, mais do que permitida, a margem de decisão dei-
xada ao Governo seria inevitável; o chefe do estado incumbido de profe-
rir a declaração prevista no n.º 5 do art. 19.º da constituição deveria
construir um mero enquadramento a ser concretizado pelo executivo nos
termos do art. 17.º da Lresee. no dizer do acórdão n.º 352/2021 do Tri-
bunal constitucional, o modelo de organização do poder de emergência
no direito constitucional português” assenta numa “separação tão estrita
quanto possível entre o poder de declaração e o poder de execução do
estado de excepção”.

sucede que esse argumento descrito como realista simplesmente não
reproduz a realidade que efectivamente se verificou na prática portuguesa.
Por isso, não dispondo de enquadramento normativo, tão-pouco obtém
sequer enquadramento fáctico.

(69) ManueL aFonso vaz, Lei e Reserva de Lei — A Causa da Lei na Constituição Portuguesa
de 1976, 2.ª ed., coimbra editora, coimbra, 2013, pp. 201 e 334-336; BaceLar Gouveia, O Estado…, ii,
pp. 1495-1497.

(70) MarceLo reBeLo de sousa, O Valor Jurídico do Acto Inconstitucional, s.n., Lisboa, 1988,
p. 174; PauLo oTero, Legalidade…, pp. 565-566; GoMes canoTiLho, Direito Constitucional…, p. 1106;
BaceLar Gouveia, O Estado…, ii, p. 1463, ss.

776 Pedro Fernández sánchez



entende-se, com efeito, que o órgão responsável pelas competências
executivas no direito de excepção não possa ser desprovido de uma con-
siderável margem de decisão criativa na selecção de distintos instrumen-
tos de resposta às necessidades variáveis de recuperação da normalidade
constitucional(71). o próprio conceito de execução, como já foi sublinhado
entre nós, tem de ser lido com cautela(72). de outro modo, tão-pouco se
reuniriam as condições suficientes para a adopção dos diversos tipos de
“providências” que podem ser pressupostas pelo n.º 8 do art. 19.º da cons-
tituição.

o problema reside no facto de, mesmo para quem atribua às compe-
tências de “execução” do Governo um alcance mais criativo, a declaração
presidencial não ter realmente procedido a essa habilitação suficiente de
uma posterior intervenção pelo Governo.

como resulta dos exemplos acima indicados, a falta de densidade (ou
a natureza “nominal”)(73) dos decretos presidenciais na especificação dos
âmbitos jusfundamentalmente protegidos objecto da suspensão é fla-
grante, não sendo possível a qualquer intérprete antever com um mínimo
de precisão que tipo de afectações jusfundamentais poderiam ser aprova-
das até ao momento em que o Governo realmente as aprovou(74). até ao
momento em que — novamente a título ilustrativo — o Governo concebeu
e aprovou as medidas ablativas que potencialmente se teriam tido em vista
com a alínea a) do art. 4.º do decreto do Presidente da república n.º 14-
-a/2020 e com a alínea b) do n.º 2 do art. 4.º do decreto do Presidente da
república n.º 59-a/2020 (e com as suas sucessoras nos decretos subse-
quentes), ninguém poderia extrair dos decretos presidenciais os contornos
sequer aproximados da interferência normativa aprovada. seria fantasioso

(71) GonçaLo aLMeida riBeiro, “compreender…”, p. 143; GonçaLo BarGado, “o estado…”,
pp. 289-290; MeLo aLexandrino, Conceito…, p. 7; Luís Terrinha, Estado de Excepção Biopolítico e
Suspensão de Direitos Fundamentais, disponível em <https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abs-
tract_id=3592726>, pp. 18-19; com mais amplitude quanto a esta selecção de um órgão de perfil
simultaneamente político e executivo, e.-w. BöcKenForde, “The repressed state of emergency. The
exercise of state authority in extraordinary circumstances”, in Constitutional and Political Theory.
Selected Writings, i, oxford university Press, oxford, 2017, p. 129.

(72) Moniz LoPes, Derrotabilidade Normativa e Normas Administrativas — o Enquadramento
das Normas Regulamentares na Teoria dos Conflitos Normativos, ii, aaFdL, Lisboa, 2019, p. 45, ss.

(73) GonçaLo BarGado, “o estado…”, p. 296.
(74) recorde-se que esta exigência constitucional de especificação revela que “não basta a

menção de qualquer dos pressupostos das situações de necessidade”, mas “é necessária a apresentação
das suas consequências, já verificadas ou previsíveis, no plano da alteração da normalidade constitu-
cional” — JorGe Miranda, Manual…, iv, p. 438; idem, “artigo 19.º”, p. 410; identicamente, caTarina

BoTeLho, “os estados…”, p. 76.
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localizar nas alegadas normas presidenciais habilitantes qualquer densi-
dade suficiente para que se atribuísse à declaração prevista no n.º 5 do
art. 19.º da constituição — a única que pode suspender o exercício de
direitos de liberdade nos termos do n.º 1, sem a qual se mantém a sua plena
eficácia — a verdadeira autoria da suspensão.

aliás, a sustentação da tese oposta é que esbarraria com os factos e
revelaria um desajustamento em face da realidade: só por distracção seria
possível esquecer que todos os destinatários das normas suspensivas preci-
savam, quinzenalmente, de aguardar pela publicação do correspondente
decreto de execução pelo Governo para conhecer quais as regras que real-
mente regulavam os seus comportamentos diários, sendo praticamente
inútil a leitura do decreto presidencial antecedente para adivinhar essas
regras. nenhuma informação suficiente podia ser extraída do único acto
normativo previsto no n.º 5 do art. 19.º da constituição.

em suma, podia afirmar-se que o órgão responsável pela “especifica-
ção” dos direitos cujo exercício seria objecto de suspensão foi afinal trans-
formado num “órgão que se limita a declarar a emergência, conferindo
uma ampla delegação de poderes ao órgão comissarial”(75). e tudo isto
sucedeu enquanto a assembleia da república aceitava uma posição pas-
siva enquanto mera espectadora das decisões governativas, naquilo que
poderia ser reconduzido a uma omissão inconstitucional(76).

neste quadro, a tese de que os decretos presidenciais teriam proce-
dido a uma repartição de competências para habilitação de uma interven-
ção meramente executiva pelo Governo não poderia sequer ser ponderada
pelos destinatários das normas ablativas, assentando numa ficção que não
teve qualquer correspondência na realidade constitucional.

essa circunstância revela o que realmente sucedeu, independente-
mente da designação mais ou menos realista que se entendesse atribuir à
leitura adoptada: tratou-se da simples desobediência à regulação constitu-

(75) Pedro LoMBa, “constituição…”, p. 34.
(76) nestes termos, Maria da GLória Garcia, Direito em Tempo de Pandemia, universidade

católica editora, Lisboa, 2021, p. 20, n. 15; em sentido paralelo, Luís FáBrica, “os decretos de decla-
ração e de execução do estado de emergência — aspectos constitucionais e administrativos”, in
Revista do Ministério Público, número especial, 2020, p. 31; de modo não menos incisivo, Pedro Gon-
çaLves, “abdicação Parlamentar na emergência e continuação da abdicação na calamidade”, in
Observatório Almedina, disponível em <https://observatorio.almedina.net/index.php/2020/05/21/
abdicacao-parlamentar-na-emergencia-e-continuacao-da-abdicacao-na-calamidade/>; igualmente
sobre a actuação parlamentar neste período, rui Lanceiro, “Breves notas…”, p. 741; Teresa vioLanTe/
/rui Lanceiro, “The response to the covid-19 Pandemic in Portugal: a success story Gone wrong”,
in VerfBlog, disponível em <https://verfassungsblog.de/the-response-to-the-covid-19-pandemic-in-
portugal-asuccess-story-gone-wrong/>, p. 4.
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cional do estado de excepção. e a ideia de que o Presidente e o Governo
estariam a exercer conjugadamente as competências de “especificação”
dos direitos fundamentais afectados pela suspensão, provendo o primeiro
uma habilitação legitimadora da ulterior concretização dos termos da sus-
pensão pelo segundo, além de nem sequer ter tido adesão na realidade,
esbarra com o elementar problema de essa repartição de competências
nunca ter sido prevista ou autorizada pela constituição, ficando ainda bar-
rada pelo n.º 7 do seu art. 19.º(77).

é ao Presidente, mediante audição não vinculativa do Governo e
autorização vinculativa do Parlamento, que compete aprovar a “declara-
ção” que determina os termos da suspensão(78). ao Governo incumbe a
“execução” dessa declaração, nos termos do art. 17.º da Lresee. sem
ignorar o perfil flexível que deve ser reconhecido ao próprio conceito de
execução, com esta o Governo procede à concretização e atribuição de
efectividade à declaração presidencial; não lhe incumbe a definição inova-
dora ou criativa dos específicos âmbitos jusfundamentalmente protegidos
que passam a estar ou deixar de estar afectados pela suspensão.

§ 3.3. a hipótese (subsidiária) de permissão da repartição de com-
petências entre Presidente e Governo

14. Mas, em benefício do raciocínio, pode ir-se agora mais além.
num terceiro plano, labore-se agora no pressuposto — embora desprovido
de fundamento normativo — de que o n.º 5 do art. 19.º e a alínea d) do
art. 134.º da constituição autorizariam uma repartição de competências
em cujos termos (i) o Presidente se limitaria a aprovar uma habilitação que
teria o efeito específico de permitir a afectação futura (temporária) dos
efeitos de normas de direitos fundamentais, (ii) precedendo a aprovação,
em acto posterior, por outro órgão constitucional (executivo), das normas
de excepção que efectivamente materializariam essa afectação, cabendo

(77) sem nunca se esquecer a necessidade de interpretação razoável desta disposição sob pena
de ficar prejudicada “inclusivamente a própria execução do estado de emergência” (TiaGo FreiTas,
“a execução…”, p. 62), a verdade é que a total falta de densidade das normas do decreto presidencial
não deixa subsistir qualquer via para resgatar a sua conformidade com a barreira do n.º 7 do art. 19.º,
mesmo sob uma interpretação particularmente flexível. sobre o método de conjugação do n.º 7 e do
n.º 8 do art. 19.º da constituição (questão que aqui não se pode desenvolver por limitações de extensão
do texto), remete-se para Pedro F. sánchez, “a Modificação…”, no prelo.

(78) BLanco de Morais, Curso…, i, p. 122; raQueL casTro, “direito…”, p. 657, ss.; rui Lanceiro,
“Breves notas…”, pp. 739-741.
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ao segundo acto escolher, em cada momento, quais os efeitos das normas
constitucionais que ficariam paralisados.

no fundo, tendo presente que o modelo de excepção da constituição
Portuguesa, sendo especialmente garantístico, apenas se dirige a certos
efeitos de protecção da norma que enuncia o direito fundamental, e não à
norma em si mesma considerada, ao objecto ou ao conteúdo do direito(79),
poderia afirmar-se que o decreto presidencial a que se refere o n.º 5 do
art. 19.º da constituição teria meramente removido o efeito protector ofe-
recido pela norma de direito fundamental, mas aguardando pela aprovação
dos actos governamentais que efectivamente interfeririam com o exercício
do direito fundamental então (parcialmente) desprotegido.

15. sucede que a prática adoptada pelos órgãos de soberania portu-
gueses tão-pouco permitiu socorrer-se dessa explicação alternativa para a
sua adequação à constituição. Mesmo sob esta perspectiva, não é possível
esquecer que o decreto presidencial não fez mais do que paralisar — rec-
tius, autorizou que fosse paralisada, porque é isso que decorre do texto da
maioria dos preceitos dos decretos — a eficácia (parcial) de normas cons-
titucionais que protegem bens jurídicos fundamentais(80). até a aprovação
da declaração do estado de emergência, certas condutas humanas benefi-
ciavam de protecção jusfundamental por se inscreverem no âmbito da pre-
visão da norma de direito fundamental; o decreto presidencial autorizou o
afastamento dessa protecção jusfundamental.

Mas, obviamente, daí resulta o reconhecimento de que o acto presi-
dencial não procedeu à afectação negativa do direito fundamental: o afas-
tamento da proibição normativa constitucional de o estado interferir num
direito fundamental não equivale a aprovar a interferência no direito fun-
damental(81). essa interferência resultou de um acto normativo posterior
aprovado pelo Governo. Foi esse acto que realmente impediu os beneficiá-
rios das normas de direitos fundamentais de praticar condutas que, na
sequência de uma primeira permissão pelo Presidente da república, só
ficaram proibidas pelos decretos de execução.

ora, por ser assim, os actos que efectivamente delimitaram as condu-
tas permitidas, impostas ou proibidas careciam de uma credencial jurídico-

(79) BaceLar Gouveia, O Estado…, ii, p. 836; MeLo aLexandrino, A Estruturação…, ii,
pp. 436-437, n. 1840.

(80) Luís Terrinha, Estado…, pp. 10-12; Pedro Moniz LoPes, “significado e alcance da «sus-
pensão» do exercício de direitos Fundamentais na declaração de estado de emergência”, in E-
-Pública, vol. 7, n.º 1, pp. 132-133.

(81) exactamente assim, Moniz LoPes, “significado…”, pp. 130-133.
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-formal específica. se era o Governo que “definia normativamente o con-
teúdo, sentido e alcance das restrições que decidia impor”(82), então essa
regulação primária e inovadora tinha de ser plasmada em acto legislativo.
Podendo inclusivamente abstrair-se do alcance mais ou menos exigente ou
permissivo a conferir à teoria da essencialidade(83), ninguém discutirá que,
se uma afectação negativa de um direito, liberdade e garantia se encontra
sujeita a reserva de lei quando se concretize numa restrição (n.os 2 e 3 do
art. 18.º), nada existe no regime suspensivo previsto no art. 19.º da consti-
tuição que afaste essa obrigação jurídico-formal nos casos em que a afec-
tação, mesmo na sequência de uma declaração de excepção, ainda assume
uma natureza inovadora em virtude da falta de densidade do decreto sus-
pensivo(84).

16. e é exactamente este o dilema decorrente da bifurcação de que
não consegue escapar quem nega a inconstitucionalidade do esquema dua-
lista entre os decretos aprovados pelo Presidente e pelo Governo — não
tendo sido possível encontrar até ao momento quem evitasse este pro-
blema mesmo no caso de procurar diluir os demais problemas constitucio-
nais detectados.

com efeito, se fosse possível imputar aos decretos presidenciais a
responsabilidade pela interferência nas posições jurídicas fundamentais
(cabendo eventualmente ao Governo a mera concretização de uma afecta-
ção cujos traços essenciais já se encontrassem predefinidos), seria aceitá-
vel que os actos de execução da declaração do estado de emergência assu-
missem uma forma não legislativa, não sendo problemático o recurso à
forma regulamentar para a simples execução de uma normação inovadora
já concluída.

ao invés, se se supõe que o n.º 5 do art. 19.º da constituição ainda
pode ser cumprido através de uma declaração presidencial que apresenta

(82) reis novais, “direitos…”, p. 91; Pedro LoMBa, “constituição…”, pp. 34 e 39; Moniz LoPes,
“significado…”, p. 139.

(83) reis novais, As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas
pela Constituição, coimbra editora, coimbra, 2003, p. 823, ss.; idem, Princípios Estruturantes de
Estado de Direito, almedina, coimbra, 2019, p. 257, ss.; Moniz LoPes, Derrotabilidade…, ii, p. 518, ss.

(84) isto sem esquecer o reconhecimento de que pode “a própria suspensão implicar ou envol-
ver a restrição de certos direitos, liberdades e garantias” (MeLo aLexandrino, “devia o direito à Liber-
dade do artigo 27.º da constituição Ter sido suspenso?”, in Revista do Ministério Público, número
especial, 2020, pp. 89-90); mas, para o raciocínio do texto, basta por agora abstrair dessa circunstância
e ter em mente que o problema indicado surge em qualquer situação de afectação negativa de um
direito fundamental aprovada por norma jurídica inovadora sem forma legislativa. Para a distinção
entre suspensão e restrição, idem, Direitos Fundamentais…, p. 143, ss.
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um conteúdo lacunar e que transfere a responsabilidade pela maioria das
afectações jusfundamentais para actos subsequentes — vindo o intérprete
sustentar que nada de errado existe em confiar ao Governo a responsabili-
dade inovadora pela proibição de condutas que o Presidente autorizou
proibir, mas que ele próprio não proibiu —, então essas afectações norma-
tivas posteriores têm de obter credencial legislativa.

17. Porém, num novo episódio de desorientação constitucional —
que explica que já se tenha dito acima ser difícil encontrar uma área de
intervenção dos órgãos de soberania em que se não tenha incorrido em
alguma inconstitucionalidade —, o Governo entendeu aprovar os auto-
intitulados decretos de execução, mas verdadeiramente actos normativos
de afectação negativa inovadora de direitos fundamentais, através da
forma de decreto simples(85).

nem sequer se podia afirmar que a forma de decreto corresponderia
a uma escolha neutra para veicular normas atípicas da função política,
que a doutrina correctamente reconhece caracterizar a disciplina dos esta-
dos de sítio e de emergência(86). é que também aí o Governo se encarre-
gou de anular essa linha argumentativa por invocar, desde o decreto n.º 2-
-a/2020, o fundamento habilitante constante da “alínea g) do art. 199.º
da Constituição”, assumindo a natureza regulamentar da disciplina que
aprovou(87).

o problema, como é de ver, é que a proibição temporária de condutas
de fruição de bens jurídicos fundamentais, escolhida pelo Governo nos ter-
mos por si especificamente determinados, em caso algum poderia ser qua-
lificada como regulamentar — o que nem mesmo os partidários das visões
mais permissivas dos decretos governamentais puderam negar(88).

daqui decorre (mais) uma inconstitucionalidade inapelável, por vio-
lação da reserva de lei decorrente dos n.os 2 e 3 do art. 18.º da constituição,
ainda para quem negasse a violação do n.º 5 do art. 19.º e da alínea d) do

(85) sobre esta inexplicável inconstitucionalidade, reis novais, “direitos…”, pp. 115-116;
também em sentido crítico, MeLo aLexandrino, Conceito…, p. 7.

(86) BLanco de Morais, Curso…, i, p. 120.
(87) sublinhando esse ponto, Luís Terrinha, Estado…, pp. 30-31.
(88) embora essa via não fosse suficiente para afastar a inconstitucionalidade (porque conti-

nuaria a estar em causa um acto regulamentar em matéria de reserva de lei), não houve sequer o ensejo
de apelar à figura do decreto regulamentar nos termos do n.º 6 do art. 112.º da constituição; pelo con-
trário, a circunstância de a alínea b) do art. 134.º submeter à assinatura do Presidente “os restantes
decretos do Governo” foi suficiente para impressionar os órgãos de soberania em causa com a possibi-
lidade de contar com a assinatura presidencial e, com isso, fazer esquecer os problemas que decorre-
riam do recurso à forma de decreto simples.

782 Pedro Fernández sánchez



art. 134.º da constituição, decorrente da estratégia dualista de suspensão
bifásica do exercício de direitos fundamentais pelo Presidente da repú-
blica e pelo Governo.

§ 3.4. omissão de especificação de direitos fundamentais cujo exer-
cício seria suspenso: o problema do direito de liberdade

18. não fosse isso suficiente, um quarto obstáculo impossibilitaria
adicionalmente esta tese. como é hoje bem conhecido, os primeiros episó-
dios de declaração do estado de emergência revelaram uma surpreendente
— e, de novo, absolutamente escusada — obstinação na omissão de espe-
cificação de direitos fundamentais que precisariam de ser afectados para
combate à pandemia, a começar pelo óbvio caso do direito de liberdade
previsto no n.º 1 do art. 27.º da constituição. não é, ainda hoje, mesmo por
quem considerasse dispensável a especificação expressa da suspensão do
exercício do direito de liberdade, explicável o motivo dessa obstinação
que, na melhor das hipóteses para os seus defensores, prejudicaria a segu-
rança jurídica e criaria a dúvida sobre a constitucionalidade de medidas
incidentes sobre a liberdade individual(89). daí que se compreenda a ver-
dadeira retractação confessada a partir do decreto do Presidente da repú-
blica n.º 51-u/2020, cujo art. 4.º já aderiu a esta necessária especificação
da referência ao direito de liberdade.

em todo o caso, o certo é que, até essa retractação, o Governo não dis-
punha — fosse sob que perspectiva fosse, e mesmo para quem aderisse à tese
da possibilidade de intervenção criativa do Governo com base numa habilita-
ção com densidade mínima através de uma norma presidencial prévia
(esquecendo os problemas que já resultariam do recurso à forma regulamen-
tar) — de qualquer apoio constitucional para a suspensão do direito geral de
os cidadãos se movimentarem para fora de um espaço físico reduzido.

Tal como foi explicado entre nós(90), para a viabilidade dessa suspen-
são à luz da “especificação” exigida no n.º 5 do art. 19.º da constituição

(89) a única explicação plausível que se sabe ter sido apresentada, decorrente dos perigos que
poderiam estar envolvidos na suspensão expressa do exercício do direito à liberdade, assenta num
lapso manifesto: por equívoco supôs-se que os n.os 2 e 3 do art. 27.º da constituição estariam exclusi-
vamente associados ao foro penal (noGueira de BriTo, Pensar no Estado da Excepção na sua Exigên-
cia, disponível em <https://observatorio.almedina.net/>; Moniz LoPes, “significado…”, pp. 151-152),
bastando, todavia, verificar o elenco de excepções aí previstas, que incluem as alíneas e) e h) do n.º 3,
para desfazer o lapso.

(90) reis novais, “direitos…”, p. 92, ss.
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não bastaria ao decreto presidencial habilitante referir-se à suspensão do
exercício do direito de “deslocação e fixação em qualquer parte do territó-
rio nacional”, protegido pelo art. 44.º da constituição, sendo imprescindí-
vel a especificação do direito previsto no art. 27.º da constituição, que tem
como objecto principal a liberdade física contra os constrangimentos à
movimentação sem ser aprisionado ou confinado a um determinado
espaço(91).

19. contra esta conclusão, foram especialmente aventadas três
réplicas. Principiando com as duas primeiras, esta crítica desconsideraria,
por um lado, a relação de implicação lógica entre as condutas reguladas
pelos arts. 26.º, 27.º e 44.º da constituição, ignorando que o direito a não
ser aprisionado ou confinado num certo espaço pressupõe uma liberdade
de movimentação pelo território nacional(92). Por outro lado, esta crítica
também apagaria a distinção entre os conceitos de direito fundamental e
norma de direito fundamental, despercebendo que cada direito fundamen-
tal pode ser o produto de uma norma, de uma parcela de uma norma ou da
confluência de uma pluralidade de normas, pelo que o decreto presiden-
cial que procede à especificação do direito cujo exercício é suspenso não
tem de referir-se a todas as normas das quais o direito deflui(93).

estas duas réplicas, aliás já respondidas(94), não oferecem suficiente
explicação para a suspensão da protecção jusfundamental concretamente
atribuída, pela positiva, ao exercício activo da conduta que consiste na
movimentação de ou para um lugar, mas também, pela negativa, à proibi-
ção de confinamento ou aprisionamento num lugar específico, que não é
conhecida nem abrangida pelo programa normativo do art. 44.º da consti-
tuição(95). é essa suspensão que não é permitida sem uma prévia especifica-
ção, pela forma exigida no n.º 1 e no n.º 5 do art. 19.º da constituição(96), de
que a declaração do estado de emergência inclui o exercício de um certo
âmbito do direito de liberdade previsto no art. 27.º da constituição.

(91) cf. acórdãos n.os 479/94, 663/98, 471/2001, 71/2010, 181/2010, 54/2012 e 463/2016;
José LoBo MouTinho, “artigo 27.º”, in JorGe Miranda/rui Medeiros, Constituição…, i, p. 638; GoMes

canoTiLho/viTaL Moreira, Constituição…, i, p. 478.
(92) Moniz LoPes, “significado…”, p. 145, ss.
(93) rÚBen raMião, O Direito à Liberdade e o Estado de Emergência numa Releitura de Alf

Ross (2.ª Resposta a Jorge Reis Novais), icJP, Lisboa, 2020, disponível em <http://www.icjp.pt/sites/
default/files/papers/direito_a_liberdade_e_o_estado_de_emergencia.pdf>; idem, Lendo…, pp. 5-7.

(94) reis novais, “direitos…”, p. 87, ss.
(95) sobre este programa, que não abrange, nem mesmo por implicação lógica, esta dimensão

negativa, JorGe Miranda, “artigo 44.º”, in JorGe Miranda/rui Medeiros, Constituição…, i, pp. 939-941.
(96) caTarina BoTeLho, “os estados…”, p. 76.
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naturalmente, a atribuição de um direito fundamental por uma dada
constituição pode resultar de uma combinação de uma pluralidade mais
ou menos ampla de normas jurídicas, vertidas num texto de forma explí-
cita ou até implícita. no entanto, quando de uma norma concreta resulta a
delimitação de um âmbito jusfundamentalmente protegido como aquele
que deflui do n.º 2 do art. 27.º — privação total ou parcial da liberdade
através do confinamento a um reduzido espaço físico —, o bloqueio da
produção de efeitos da norma que proíbe essa afectação tem de ser especi-
ficado pela declaração prevista no n.º 5 do art. 19.º da constituição, sob
pena de tal exigência de “especificação” deixar de produzir qualquer efeito
útil(97). e isso é tanto mais evidente quanto se sabe que o art. 19.º entendeu
regulamentar esta figura suspensiva por referência ao direito fundamental
como um todo, e não a uma parcela de posições jurídicas nele integra-
das(98), o que força a declaração de excepção a identificar quais são os fei-
xes de direitos fundamentais que se permite deixar sujeitos à afectação
negativa.

nenhuma relação de implicação lógica que pressuponha uma sobre-
posição parcial com o programa normativo essencial de outro direito fun-
damental afasta esse dever de especificação formal — tal como o decreto
do Presidente da república n.º 51-u/2020 veio a reconhecer, sem que
então se verificassem quaisquer dos cenários ad terrorem que haviam sido
apresentados como justificação possível para a renitência inicial em incluir
nos decretos presidenciais a referência ao direito de liberdade.

a diluição da obrigação de especificação de um direito concreto cujo
exercício é suspenso traduz-se, pois, num exercício criativo que visa evitar
a aplicação de uma consequência (inconstitucionalidade) que se reputa de
indesejável.

§ 3.5. Idem: um problema autónomo decorrente da distinção entre
regras e princípios

20. Mas a terceira réplica que se coloca a este obstáculo de incons-
titucionalidade é mais séria e tem de ser considerada autonomamente,
visto que, se uma parte dos seus proponentes projecta os seus efeitos

(97) recorde-se ainda a intenção inerente à já mencionada opção de adopção da “máxima enu-
meratio ergo limitatio”, deixando excluídos da suspensão “todos os direitos que não foram enumera-
dos na declaração” pelo órgão presidencial nomeado pela constituição para este efeito (GoMes canoTi-
Lho, Direito Constitucional…, p. 1106).

(98) advertindo este ponto, MeLo aLexandrino, Direitos Fundamentais…, pp. 145-146, n. 457.
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exclusivamente sobre o programa normativo do art. 27.º da constituição,
outros procedem ao seu alargamento em termos que afectam transversal-
mente a concepção do que é uma constituição e a garantia da sua força
normativa. na verdade, como se verá, quando adoptada esta última pers-
pectiva transversal, nela se encontra o mais decisivo argumento de fundo
que tem estado presente nos esforços de justificação da maioria dos actos
inconstitucionais aprovados durante o estado de emergência.

de acordo com esta réplica, a crítica à falta de especificação da sus-
pensão do exercício do direito de liberdade ignora a basilar distinção
entre a estrutura das normas-regra e das normas-princípio em que se
apoiam os contemporâneos sistemas de direitos fundamentais(99).
segundo esta visão, exigir aquela suspensão especificada como condição
necessária para privação da liberdade física de movimentação, sob pena
de inconstitucionalidade por violação do art. 27.º da constituição, equiva-
leria a ignorar que o n.º 1 desse art. 27.º contém um princípio carente de
ponderação, o qual pode ser derrotado se uma outra norma se apresentar
com um peso superior no caso concreto que justifique a sua preferência
aplicativa. sendo evidente a relevância que o direito à saúde (e o dever do
estado de a proteger) assume no presente caso, aqui residiria o funda-
mento principiológico bastante para fazer derrotar o princípio que enun-
cia o direito à liberdade. daí a desnecessidade de recurso a um quadro de
suspensão de direitos fundamentais como método legitimador daquilo
que poderia ser resolvido através de uma comum ponderação entre nor-
mas-princípio.

como se antecipou, os problemas suscitados por este conjunto de
réplicas têm de ser correctamente divididos entre (i) os que incidem sobre
a interpretação específica do art. 27.º da constituição (o que implica que
os efeitos negativos que resultem dessa interpretação têm, apesar de tudo,
um escopo mais limitado) e (ii) os que assentam numa visão específica da
normatividade constitucional que produz danos transversais sobre a efecti-
vidade da constituição.

21. Quanto à primeira tese (de âmbito específico) — que se
debruça sobre o programa normativo concretamente decorrente do art. 27.º
—, ela arranca de um correcto exercício de aferição do conteúdo protegido
que inclui a verificação da sua génese histórica e que compreende os

(99) Moniz LoPes, “significado…”, p. 148, ss.; numa outra perspectiva que parte do afasta-
mento dos critérios tradicionais de distinção entre regras e princípios mas que, no que aqui releva,
adere ao apelo a uma ponderação entre normas conflituantes, rÚBen raMião, Lendo…, p. 2, ss.
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demais elementos objectivos e actualistas de interpretação jurídica(100), em
conformidade com a metodologia que o autor destas linhas também tem
perfilhado como adequada para a interpretação constitucional. Julga-se,
porém, ser detectado um problema na determinação do conteúdo emer-
gente do n.º 2 do art. 27.º da Constituição.

naturalmente, a distinção entre normas-regra e normas-princípio
forma hoje um pilar da interpretação constitucional (e da própria ciência
do direito), não sendo justificado regressar neste ponto aos esclarecimen-
tos sobre a sua importância para a correcta concretização do sistema de
direitos fundamentais. no entanto, ninguém desconhece que o constituinte
precisa de potenciar a efectividade de um considerável número de direitos
fundamentais como um todo (als Ganzes) através da fixação de feixes de
direitos que decorrem de um único preceito e que dão origem a pretensões
jurídicas individuais(101). Quando recorre a essa técnica, é somente natural
que algumas dessas normas apresentem uma maior genericidade(102) e
careçam de ser enunciadas com uma feição de princípio (aliás, sob pena de
serem totalmente irrealizáveis) e que, diferentemente, o constituinte deter-
mine a feição de regra para outras. Trata-se de um fenómeno tão comum
como aquele que permite distinguir, dentro do direito à vida como um
todo, o princípio da inviolabilidade da vida humana e a regra da proibição
de pena de morte ou, dentro do direito à integridade pessoal como um
todo, o princípio da inviolabilidade da integridade física ou moral e a regra
da proibição da tortura (arts. 24.º e 25.º). como é bom de ver, ninguém se
oporia à conclusão de inconstitucionalidade de uma lei instituidora da tor-
tura com fundamento de que o crítico dessa lei teria despercebido que a
norma que consagra a inviolabilidade da integridade pessoal é um princí-
pio que pode ser sujeito a ponderação e é susceptível de ser derrotado:
existe adicionalmente uma regra que não pode ser ponderada porque o
constituinte a fixou justamente com o propósito de excluir tal ponderação.

é este equívoco que parece ressaltar da leitura do art. 27.º. Para quem
atribua ao direito à liberdade previsto no seu n.º 1 um alcance expansivo

(100) com este exercício metodologicamente irrepreensível, incluindo as origens genéticas e a
evolução do art. 27.º da constituição, MeLo aLexandrino, “devia…”, p. 83, ss.

(101) roBerT aLexy, Theorie der Grundrechte, 3.ª ed., suhrkamp, Frankfurt am Main, 1996,
p. 224; reis novais, As Restrições…, pp. 128-133; sérvuLo correia, Direitos Fundamentais: Sumários,
Lisboa, 2002, pp. 130-131; idem, O Direito De Manifestação — Âmbito de Protecção e Restrições,
almedina, coimbra, 2006, p. 50; MeLo aLexandrino, Direitos Fundamentais…, p. 26.

(102) Por todos, Moniz LoPes, “The syntax of Principles: Genericity as Logical distinction bet-
ween rules and Principles”, in Ratio Juris, 30, n.º 4, 2017, p. 471, ss.; idem, Derrotabilidade…, i,
aaFdL, Lisboa, 2019, p. 157, ss.
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que incorpore uma liberdade geral de acção com o perfil germânico (loca-
lizando-a aqui e não no direito ao desenvolvimento da personalidade con-
sagrado no art. 26.º)(103), é indesmentível que a norma aí prevista apre-
senta uma indeterminação de conteúdo que impõe a sua ponderação para
determinação das suas possibilidades fácticas e jurídicas(104). sem a sua
compressão perante normas opostas que apresentem um peso superior no
caso concreto, o seu âmbito ideal seria irrealizável.

Todavia, a estrutura inerente ao n.º 2 do mesmo artigo não pode ser-
-lhe assimilada e obter um tal alcance genérico: a constituição, ao deter-
minar que “ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade”,
torna inconfundível para o intérprete, com base no leque de excepções pre-
sentes no final desse n.º 2 e no n.º 3 do art. 27.º, que se refere aqui a um
direito específico de movimentação irrestrita entre diferentes espaços físi-
cos e de proibição de confinamento ou aprisionamento que apenas pode
ser afectado nos casos que a própria constituição identifica.

com efeito, não se trata, sublinhe-se, da questão de recorrer a uma
“especulação metafísica”(105) para inferir do leque de excepções previstas
na constituição a conclusão de que o constituinte só pretendia prever essas
excepções e não outras. independentemente do problema envolvido na
identificação dessas excepções, a questão aqui discutida é outra: o elenco
de excepções efectivamente previstas permite ao intérprete discernir, pelo
menos, qual é o âmbito da regra geral que seguidamente é excepcionada.
antes de saber se o elenco de excepções será ou não taxativo, importa des-
cobrir primeiro o alcance da norma jurídica que essas excepções visam
derrogar. e é desse elenco — decorrente da referência a “pena de prisão ou
aplicação judicial de medida de segurança” no n.º 2 e de um numeroso
conjunto adicional de excepções no n.º 3 que se referem também, e sem-
pre, a um confinamento num determinado espaço físico — que o intérprete
obtém os depoimentos suficientes para confirmar que o direito previsto na
parte inicial do n.º 2 tem o conteúdo específico de protecção contra apri-

(103) Para o desenvolvimento desse debate que aqui não pode caber, PauLo MoTa PinTo,
“o direito ao Livre desenvolvimento da Personalidade”, in aa.vv., Portugal — Brasil Ano 2000,
coimbra, 1999, p. 200, ss.; reis novais, As Restrições…, pp. 591-593; MeLo aLexandrino, A Estrutura-
ção…, ii, p. 495, ss.; david duarTe, A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa, almedina,
coimbra, 2006, p. 761, ss.; eduardo correia BaPTisTa, Os Direitos De Manifestação e de Reunião no
Direito Português, almedina, coimbra, 2006, p. 52, ss.; rui Medeiros/anTónio corTês, “artigo 26.º”, in
JorGe Miranda/rui Medeiros (org.), Constituição…, i, p. 611, ss.; sousa Pinheiro/BriTo Fernandes,
Comentário à IV Revisão Constitucional, aaFdL, Lisboa, 1999, p. 111.

(104) GonçaLo BarGado, “o estado…”, pp. 303-304.
(105) Moniz LoPes, “significado…”, p. 149.
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sionamento ou confinamento num espaço físico específico que impeça a
movimentação do titular do direito.

Por ser assim, não é possível identificar no n.º 2 do art. 27.º uma pre-
visão normativa que abranja “todas as situações de qualquer género”(106)
de uma dada conduta humana — o que, se tivesse ocorrido, teria implicado
a impossibilidade fáctica e jurídica de atribuição de protecção efectiva
com uma amplitude equivalente ao âmbito de protecção ideal que a cons-
tituição proclamaria prima facie, impondo, então sim, a carência de uma
ponderação. Pelo contrário, ela traduz uma previsão de condutas específi-
cas, já delimitadas em termos definitivos por um legislador constituinte
que preferiu antecipar as ponderações potencialmente emergentes deste
direito e predeterminar os casos e termos em que ele seria derrotado.

Também por isso, longe de se estar perante um problema decorrente
da difícil aplicação da exigência prevista no n.º 2 do art. 18.º (exigência de
previsão constitucional expressa de qualquer restrição a um direito funda-
mental), aqui se identifica o problema mais específico da fixação de uma
norma-regra, aplicável numa lógica de tudo ou nada, para a qual a própria
constituição fixa os critérios excepcionais que permitem a derrota daquela
regra geral.

não obstante a estranheza que isso pode causar em quem observou o
recente surgimento de propostas que procuraram resgatar a constituciona-
lidade das declarações iniciais do estado de emergência, essa representava,
até então, a formulação consensual de uma doutrina e uma jurisprudência
nacionais que consideravam pacífica a natureza deontológica do n.º 2 do
art. 27.º da constituição e a natureza taxativa do elenco de excepções pre-
vistas nesse artigo(107).

Portanto, para este direito concreto integrado no direito de liberdade
como um todo, não pode ser mobilizado o apelo a uma ponderação com
princípios opostos que derrotem o direito de liberdade — pelo menos não
sem uma suspensão especificada que os órgãos de soberania inicialmente
julgaram poder dispensar(108).

(106) david duarTe, A Norma…, p. 749.
(107) sucessivamente, abstraindo agora da jurisprudência já citada e referindo apenas exem-

plos do consenso doutrinário, recordem-se GoMes canoTiLho/viTaL Moreira, Constituição…, i, p. 479;
reBeLo de sousa/MeLo aLexandrino, Constituição da República Portuguesa Comentada, Lex, Lisboa,
2000, p. 113; sousa Pinheiro/BriTo Fernandes, Comentário…, p. 114.

(108) na verdade, o Professor MeLo aLexandrino acaba por deixar implícito no seu raciocínio o
problema que prejudicaria a viabilização dos decretos governamentais em apreço com fundamento na
existência de um princípio susceptível de ponderações quando, no ponto em que equipara “o art. 27.º,
n.º 1”, ao “art. 24.º, n.º 1 (que garante o direito à vida)”, ao “art. 25.º, n.º 1 (que garante o direito à inte-
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22. contudo, como se tinha advertido, o problema mais sensível
para a normatividade constitucional não decorre desta discussão específica
sobre a estrutura do art. 27.º da constituição — sustentada por quem parte
de uma perspectiva metodologicamente correcta da interpretação constitu-
cional(109), apenas se divergindo aqui quanto à leitura específica de uma
dada norma jusfundamental.

o problema resulta, antes, das perspectivas metodológicas que só
permitem derrotar os deveres normativos previstos no art. 27.º pela mesma
razão que permitiriam a derrota de quaisquer outras normas jurídicas
(constitucionais ou não): está em causa o apelo a uma visão transversal das
normas jurídicas que as coloca sob a precariedade decorrente da contínua
subordinação à ponderação de um intérprete que exige receber o poder de
rever a decisão normativa aprovada pela autoridade competente e, conse-
quentemente, de recriar a solução aplicável a cada caso concreto.

sob esta perspectiva que tem agora um alcance transversal, a discus-
são juridicamente pertinente já não é a de saber se “os constituintes «qui-
seram» fazer”, em cada preceito que aprovaram, “todas as ponderações”
sobre a afectação de um direito fundamental. é que “a questão relevante,
aliás, não é sequer se o «quiseram» fazer. é, ao invés, se tinham sequer
«possibilidades naturalísticas» para tal. importa saber se os constituintes,
assim mitificados, eram seres omniscientes que, à data de 1976 (e das revi-
sões constitucionais subsequentes) tudo previram (incluindo o covid-19) e
tudo regularam através de hierarquizações abstractas de normas constitu-
cionais conflituantes”(110). daí a insistência na imprescindibilidade de uma
ponderação que pode atingir normas dotadas de qualquer perfil estrutu-
ral(111).

23. é esta perspectiva que tem de ser devidamente enquadrada sob
pena de redundar na diluição da eficácia de qualquer norma jurídica, cons-
titucional ou não. compreende-se que seria impossível abordar aqui os

gridade pessoal)” e ao “art. 26.º, n.º 1 (que, entre outros, garante o direito ao desenvolvimento da per-
sonalidade)”, afirma certeiramente que “o art. 27.º, n.º 1, está para cada um desses direitos enunciados
em princípios, como o art. 27.º, n.os 2 e 3, está para os arts. 24.º, n.º 2, ou 25.º, n.º 2, cuja natureza de
normas-regra não é objecto de discussão” (cf. “devia…”, p. 88 — destaque acrescentado). é precisa-
mente esse o ponto: a estrutura do n.º 2 do art. 27.º, objecto de afectação pelos decretos governamen-
tais, apresenta um perfil deontológico, o que implica o afastamento da ponderação que apelaria a
outros bens jusfundamentais como suporte da afectação negativa.

(109) MeLo aLexandrino, “devia…”, p. 83, ss.
(110) Moniz LoPes, “significado…”, p. 149.
(111) rÚBen raMião, Lendo…, pp. 2-3.
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méritos inerentes e as cautelas a adoptar no reconhecimento da caracterís-
tica da derrotabilidade das normas jurídicas(112). e também é claro que
qualquer norma jurídica tem como traço distintivo a susceptibilidade de
ser derrotada se outra norma sobre ela prevalecer à luz dos critérios de
resolução de antinomias reconhecidos no ordenamento jurídico onde se
insere. o que se discute é, porém, quais os tipos de normas que também
podem ser derrotadas, independentemente da verificação de critérios de
resolução de antinomias de natureza lógica, hierárquica, cronológica ou de
especialidade, em virtude de o intérprete se abalançar para uma pondera-
ção e encontrar uma razão de peso que afirma ser prevalecente, invocando
essa razão de peso como fundamento para a não aplicação de uma estatui-
ção não obstante a verificação da sua previsão.

é justamente neste ponto que a vontade normativa da autoridade com-
petente para decretar a solução aplicável a um universo de casos tem de for-
necer o critério para definir as condições de derrota de cada norma vigente.
através de uma operação hermenêutica, a responsabilidade do intérprete
é a de identificar os elementos comprovativos de que o autor da norma
(i) decidiu submetê-la a uma reserva de ponderação para a determinação
das suas possibilidades fácticas e jurídicas ou (ii) escolheu, inversamente,
excluí-la dessa ponderação e predefinir as condições da sua aplicação, inde-
pendentemente de qualquer razão de peso contrária que o intérprete enten-
desse invocar.

Tão-pouco se desconhece que, mesmo neste último caso, não pode
ser descartada a hipótese de a autoridade normativa incorrer num erro e
prever uma norma-regra cujas condições de aplicação são física ou logica-
mente irrealizáveis. nem é de excluir, evidentemente, uma interpretação
ab-rogante lógica. Porém, essa hipótese não é confundível com os casos
em que o intérprete propõe a derrota de uma norma, não porque descobre
ser impossível a sua aplicação, mas porque discorda das condições da sua
aplicação, porventura invocando até argumentos que julga convincentes
para a substituição dos efeitos normativos pretendidos pelo legislador,
nomeadamente a sua alegada imprevidência ou a sua incoerência com cer-
tos vectores fundamentais do sistema.

a esta discordância, e à consequente derrota valorativa e não lógica
de uma norma aprovada pelo legislador, não pode ser atribuída a designa-
ção de interpretação jurídica. Trata-se, antes, de um exercício legiferante

(112) Por todos, para um estimulante desenvolvimento, Moniz LoPes, Derrotabilidade…, i,
p. 213, ss.; idem, “implicazioni derivanti dalla Genericità nella (in)coerenza e nella (in)completezza
dei sistemi Giuridici”, in Diritto & Questione Pubbliche, xvii, 2017, n.º 1, p. 275, ss.
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que representa — numa feliz expressão usada há cerca de 15 anos entre
nós — a “expressão da altivez do intérprete” que pretendia denunciar a
“alegada soberba do constituinte”(113).

(113) expressão de MeLo aLexandrino, A Estruturação…, ii, pp. 451-452. sendo evidente que
a discussão sobre qual é o verdadeiro alcance da derrotabilidade de normas-regra obrigaria a um
desenvolvimento autónomo que se mostra incompatível com a extensão deste texto, importa pelo
menos deixar claro, para esclarecimento dos pressupostos dos quais se parte, que não se considera
acertada — e, quando estiverem em causa normas constitucionais, menos ainda compatível com uma
metódica constitucionalmente adequada — a ideia (com as múltiplas reformulações a que foi sujeita
desde a proposta inicial de harT) de que a susceptibilidade de derrota de regras também inclui o resul-
tado de ponderações do intérprete que substituiriam ou reveriam as ponderações já realizadas pela
autoridade normativa, não se limitando à resolução dos critérios hierárquicos, lógicos, cronológicos ou
de especialidade na resolução de antinomias. não é suficiente afirmar que as regras se limitam a mos-
trar uma particular resistência à derrota no contexto de uma ponderação. isso equivaleria a afirmar que
o intérprete ainda se pode considerar autorizado a rever a decisão escolhida pela autoridade normativa,
apresentando razões de peso distintas para alcançar a solução que ele não aceitou. é claro que se pode-
ria replicar que a própria exigência de obediência à autoridade normativa deriva de normas que são,
elas próprias, princípios sujeitos a ponderação, tais como os princípios da constitucionalidade, da lega-
lidade ou da democracia. Mas, curiosamente, quem propõe essa tese não logra mostrar em que casos e
mediante que princípios opostos se justificaria derrotar os próprios princípios da constitucionalidade,
da legalidade e da democracia que impõem a obediência às ponderações já fixadas pela autoridade nor-
mativa. e não é por acaso que os mesmíssimos exemplos mais clássicos que são apresentados com a
intenção de demonstrar a necessidade de revisão e derrota das ponderações expressas em regras são
exemplos aparentes, porque revelam justamente que as regras em causa teriam sido afastadas através
de critérios tradicionais de resolução de antinomias, sendo um equívoco apresentá-las como derrotadas
porque sujeitas a ponderações com normas-princípio (Moniz LoPes, “The syntax…”, p. 471, ss.). está
em causa, por exemplo, o conflito entre duas normas-regra que proíbem parar um veículo junto de uma
instalação militar e que proíbem deslocar o veículo com o semáforo vermelho (ibidem), tendo o desti-
natário dessas regras que se depara com um sinal vermelho junto de uma instalação militar que derro-
tar uma delas, não porque um princípio oposto o imponha, mas porque ambas se enfrentam numa con-
tradição lógica irresolúvel sem o apelo aos princípios que lhes subjazem. o intérprete procede a uma
ponderação porque as regras incorrem num conflito lógico; a necessidade de recorrer à ponderação é o
efeito desse conflito e não a causa da derrota de uma regra (aliás, sobre o significado dessa contradição
lógica que se traduz na impossibilidade fáctica de realizar as condutas prescritas sobre ambas as nor-
mas, Moniz LoPes, Derrotabilidade…, ii, p. 312). e está igualmente em causa o conflito entre a regra
que proíbe a circulação de veículos num jardim e a o princípio que obriga uma ambulância a irromper
no jardim para recolher e, ou, transportar um doente em estado grave. abstraindo aqui da questão da
incerteza de linguagem que originalmente levou harT a propor este exemplo (o que é um problema
totalmente distinto daquele que aqui se trata — cf. The Concept of Law, 2.ª ed., clarendon Press,
oxford, 1994, pp. 128-129), também não é coincidência que quem propõe esse conflito aceite que a
sua resolução tem de levar em conta, naturalmente, o superior peso relativo da norma-princípio que
consagra os direitos à vida ou à integridade física sobre a norma-princípio que protege o direito ao
ambiente (Moniz LoPes, Derrotabilidade…, ii, p. 172). esse depoimento coloca a nu o verdadeiro sig-
nificado desse conflito: a regra infra-constitucional (legal ou regulamentar) que proíbe a circulação
num jardim é derrotada perante a superior força hierárquica de uma ou mais normas constitucionais
que se impõem neste conflito. e essas normas-princípio serão ponderadas com a norma que protege o
direito ao ambiente porque a regra que proíbe a circulação num jardim se confronta com normas hie-
rarquicamente superiores. em nenhum dos casos se verifica, pois, a permissão para que o intérprete
reveja e repondere a ponderação já realizada por uma autoridade normativa que decretou duas ou mais
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24. Tem de reconhecer-se, de forma realista, que uma parcela das
soluções doutrinárias e jurisprudenciais que foram apresentadas para res-
gatar a prática constitucional de 2020-2021 incorre neste perigo que
ameaça a força normativa da constituição. Mesmo quando alega apoiar-se
numa metodologia interpretativa que se proporia distinguir a estrutura dos
diferentes tipos de normas jurídicas, a leitura oferecida ignora justamente
as consequências que decorreriam dessa estrutura e aventura-se a ponderar
o mérito ou a razoabilidade de uma solução que, segundo uma dogmática
constitucionalmente adequada, deveria ter sido identificada como defini-
tiva e excluída de ponderações à luz da vontade da autoridade legítima
para aprovar a norma que se procura derrotar.

não é possível exagerar o alcance dos efeitos perniciosos que esta
solução produz para a degradação da própria credibilidade da constitui-
ção. a razoável intenção de partida, que consistiria na atribuição de uma
protecção adequada aos diversos bens jurídicos em jogo, redunda num
efeito colateral de violentação da vontade constituinte.

o problema ainda mais sério resulta, contudo, da falta de percepção
da caixa de Pandora aberta com este raciocínio. continuando ainda com o
exemplo da derrogação do n.º 2 do art. 27.º da constituição — mas agora
como mero exemplo, já que este raciocínio se repetirá quanto ao problema
seguinte que afecta uma tentativa de ratificação retroactiva de normas
inconstitucionais também ensaiada em 2020(114) —, a fundamentação em
que se apoia reside na imprevisão ou mesmo no aventureirismo que teria
de ser imputado ao legislador constituinte que entendeu esgotar as ponde-
rações na norma constitucional e consagrar uma regra definitiva e insus-
ceptível de ponderação adicional pelo intérprete. na prática, sustenta-se
que o intérprete tem de pressupor que o constituinte só pode ter querido
aprovar uma norma carente de ponderação, e não uma norma definitiva —
apesar de quaisquer depoimentos que indiquem o contrário, incorrendo-se,
agora sim, numa “especulação metafísica”(115) —, porque, se assim não

normas equiordenadas. aí se encontram os limites da (obviamente ainda existente) derrotabilidade de
normas-regra. Pelo contrário, a metodologia que agora se critica procede à extensão indevida dessa
característica das normas jurídicas, alargando-a para usá-la como fundamento para derrotar normas
jurídicas em condições que a autoridade que as decretou não permitia que elas fossem derrotadas.
e justamente porque o objecto dessa falha metodológica consistiu aqui, especificamente, em normas
de estalão constitucional, ela deriva igualmente na subscrição de uma metódica constitucional desade-
quada, cujos efeitos são visíveis nos resultados alcançados desde o início de 2020, que revelaram uma
dramática debilitação da própria credibilidade da constituição e da sua força normativa.

(114) v., infra, § 4.º.
(115) Moniz LoPes, “significado…”, p. 149.
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fosse, teria de concluir-se que ele não decidiu bem, já que o intérprete aca-
baria por identificar outras razões de peso pertinentes que obrigariam a
derrotar a norma que a autoridade constituinte legítima não aceitaria que
fosse derrotada.

Por isso, o intérprete deveria puramente ignorar os indícios normati-
vos daquilo que “os constituintes «quiseram» fazer”, porque tal metodolo-
gia só poderia ser empregue por quem acreditasse que os legisladores são
“seres omniscientes”; pelo contrário, visto que o intérprete tem de assumir
que eles são “pessoas normais e que não previram mais do que o que con-
seguiam prever”(116), aqueles indícios da vontade normativa não são obstá-
culo à eleição de novas razões de peso que derrotem a norma aprovada
pelo legislador.

25. esta metodologia de revisão substitutiva de normas vigentes
não terá considerado o real alcance do seu raciocínio — daí a referência
feita à caixa de Pandora de derrogação global das normas constitucionais
que por ele é aberta. na realidade, esta linha argumentativa empreendida
por quem, bem-intencionadamente, procura salvaguardar bens fundamen-
tais afectados pela actual situação de calamidade pública é rigorosamente
adaptável, sem esforço, por quem pretenda a supressão da dignidade pes-
soal ao serviço de derivas anti-constitucionais.

não existe qualquer exagero nesta sugestão:

i) se o constituinte entendeu proibir a pena de morte porque consi-
derou insuficiente a afirmação do princípio da inviolabilidade
da vida humana e entendeu ser decisiva a exclusão daquela proi-
bição de qualquer ponderação adicional (n.º 2 do art. 24.º), pode
o intérprete replicar que o constituinte se arvorou em ser mitoló-
gico e não anteviu a necessidade de salvaguardar a pena de
morte para situações de estado de guerra em que um cidadão
atraiçoe a Pátria em termos tais que coloque em causa a sua
sobrevivência — podendo sossegar-se o intérprete por garantir
que essa ponderação apenas terá lugar em casos excepcionais e
devidamente limitados para impedir o seu arbítrio —, devendo
supor-se que o constituinte teria autorizado essa excepção se a
tivesse imaginado;

ii) se o constituinte também entendeu proibir penas com carácter
perpétuo (n.º 1 do art. 30.º), pode sugerir-se que apenas o fez

(116) Ibidem.
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porque redigiu o preceito num momento em que não poderia
suspeitar da dimensão que atingiriam crimes tão degradantes
como a pedofilia ou, noutro plano, da ameaça que o terrorismo
representaria para as sociedades contemporâneas, então ainda
não perceptível; contudo, o intérprete actual, sabendo aquilo
que o constituinte não sabia, poderá agora ponderar se ele dese-
jaria ou não ter previsto uma excepção ao n.º 1 do art. 30.º no
caso de ter legislado à data de hoje, determinando, em caso posi-
tivo, o reconhecimento de uma nova regra excepcional que der-
rota a regra constitucional num caso que nela não foi previsto,
mas sempre com o devido fundamento numa norma principioló-
gica em que a nova excepção se baseia;

iii) num exemplo distinto, se o constituinte julgou que o chefe do
estado não poderia ser reeleito para um terceiro mandato conse-
cutivo ou que o mandato dos juízes do Tribunal constitucional
não é renovável (n.º 1 do art. 123.º e n.º 3 do art. 222.º), apenas
o fez porque laborou tendo em vista o perfil de um cidadão
médio e desconsiderando a possibilidade de surgir uma persona-
lidade adequada que, fruto das suas qualidades ímpares, justifi-
caria a consagração de uma norma excepcional que derrotasse
aquelas regras gerais; mas o intérprete, tendo presente as novas
circunstâncias, pode adequar a ponderação limitada do consti-
tuinte não omnisciente à luz dos dados presentes.

os exemplos multiplicar-se-iam, mas eles foram escolhidos proposi-
tadamente para clarificar que os efeitos da permissão desta metodologia
recreativa das normas jurídicas abalariam os alicerces do princípio da
constitucionalidade e do princípio da legalidade democrática a que se refe-
rem o n.º 3 e o n.º 2 do art. 3.º da constituição, porquanto poderiam ser
reproduzidos para contestar qualquer norma de qualquer perfil (material,
procedimental ou organizatório) constante de qualquer acto (constitucio-
nal, legal ou regulamentar). e, sobretudo, destruiriam a utilidade das
garantias decorrentes de ponderações predefinidas pelo constituinte tam-
bém nos próprios casos em que elas visavam proteger bens fundamentalís-
simos mais conexos com as facetas pessoais da dignidade humana.

26. nem seria possível objectar que este paralelismo não teria sen-
tido em virtude de consistir numa extrapolação de um raciocínio que foi
agora usado, numa situação de calamidade sem precedentes na história
mais recente, e que não poderia ser repetível noutros casos. os fundamen-
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tos apresentados para derrotar as ponderações predefinidas pelo consti-
tuinte, embora sustentados na preocupação de proteger interesses relevan-
tes para a comunidade, podem ser substituídos por quaisquer outros que
um intérprete futuro entenda aproveitar como justificação convincente
para derrotar uma opção constituinte prévia.

nem, por sua vez, se pode escapar do problema por se argumentar
que esta crítica estaria a exagerar os perigos de uma tal concepção norma-
tiva, desconsiderando que sempre existirão no sistema da constituição os
pontos de apoio suficientes para identificar os limites a uma ponderação
não autorizada pelo constituinte, impedindo os resultados ad terrorem
agora denunciados. sucede que esses são os exactos limites que tal con-
cepção já destruiu, visto que — aliás num momento de crise constitucional
como o actual — acaba de demonstrar a sua disposição para continuar a
procurar argumentos para desdizer as balizas normativas vigentes quando
delas discorda por considerar equivocadas as ponderações já realizadas
pela autoridade normativa. nos casos em que o constituinte fixa as condi-
ções de derrotabilidade de uma norma fundante do sistema, o intérprete
encontra-se pronto para asseverar que essas condições não podem ser lidas
do modo como se encontram fixadas e precisam de ser recriadas num exer-
cício não sancionado em parte alguma do sistema constitucional.

se esse exercício é possível num caso, então é possível em todos os
demais casos abstractamente equacionáveis na vida constitucional, por-
que a fronteira passa a residir, não nas ponderações já fechadas pelo
constituinte, mas na opinião do intérprete quanto às ponderações que
devem ou não encontrar-se encerradas de acordo com a sua própria
escala de valores. visto que o intérprete não dispõe de autoridade norma-
tiva, ele não pode impedir que qualquer outro intérprete posterior apre-
sente uma escala opinativa distinta, revendo também as balizas que no
presente se alega estarem fechadas à ponderação e colocando em crise
qualquer outra norma que discorde do seu próprio sistema ponderativo
pessoal, o que pode incluir tanto limites competenciais quanto bens jurí-
dicos fundamentais.

numa metodologia constitucional adequada, o intérprete não poderia
admitir que as ponderações definitivamente previstas pelo constituinte
sejam neutralizadas e revistas por razões materiais — isto é, sendo a sua
derrota admitida logo que as razões de peso invocadas sejam substancial-
mente relevantes —, devendo entender, ao invés, que elas seriam vedadas
por razões estruturais — isto é, em razão da estrutura da norma que evi-
denciou que o constituinte proibiu a ponderação, independentemente da
força material das razões de peso invocadas.
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Mas no caso em que essa metodologia é recusada e se aceita a revisão
da escolha constituinte por motivos materiais que o intérprete escolheu
segundo a sua escala pessoal de valores, fica aberta a porta para que futu-
ras razões materiais que se mostrem suficientemente convincentes sejam
novamente invocadas para derrotar qualquer outra norma constitucional,
seja qual for a sua importância para o ordenamento jurídico. a única bar-
reira eficaz contra essa tentação é a da adopção de uma metodologia que
identifique, por via interpretativa, os casos que a legítima autoridade cons-
tituinte entendeu submeter a uma reserva de ponderação ou excluir dessa
reserva e blindar numa regra definitiva. Qualquer outro exercício abre a
porta para a tentação de revisão criativa das normas constitucionais que
destrói a sua normatividade(117).

§ 4.º

Segundo exemplo: a utilização de competências de
declaração do estado de emergência para a ratificação

retroactiva de actos inconstitucionais

27. como também se antecipou, este último problema de desres-
peito pela estrutura das normas constitucionais e pela efectividade da sua
vigência é que subjaz ao segundo exemplo que foi seleccionado para este
estudo para ilustrar os problemas de constitucionalidade envolvidos no
exercício dos poderes normativos do Governo no contexto do estado de
emergência.

esse problema resulta da opção inscrita desde o art. 7.º do decreto do
Presidente da república n.º 14-a/2020, e reiterada nos dois decretos sub-

(117) num claro exemplo, rÚBen raMião fez um esforço para relativizar os perigos desta con-
cepção debilitante da normatividade constitucional por esclarecer que não pretendia sustentar “que não
existam normas inderrotáveis, porque elas existem”, apresentando como ilustração “a norma que
consta do enunciado «em caso algum haverá pena de morte»”, que “é uma norma que não se pode der-
rotar, a não ser que se substitua a constituição por outra, uma nova constituição” (cf. Lendo…, p. 4).
o problema reside precisamente no facto referido no texto: a argumentação (baseada em argumentos
certamente ponderosos) que foi recrutada para neutralizar as ponderações definitivamente previstas
pelo constituinte no n.º 5 do art. 19.º, no n.º 2 do art. 27.º ou na alínea d) do art. 134.º da constituição,
uma vez admitida por razões materiais — isto é: sendo admitida desde que as razões de peso sejam
substancialmente relevantes —, pode passar a ser usada para qualquer outra norma que o intérprete
creia ser hoje inderrotável, a qual não resistirá amanhã a novas razões ponderosas que não foram por
agora antevistas.
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sequentes, segundo os quais “são ratificadas todas as medidas legislativas
e administrativas adoptadas no contexto da presente crise, as quais
dependam da declaração do estado de emergência”.

não é difícil identificar o alcance desta disposição: no dizer da nossa
doutrina, ela procurou assegurar que “todas as medidas restritivas adopta-
das anteriormente ou que venham posteriormente a ser adoptadas e que
pressupusessem ou pressuponham a declaração do estado de emergência,
mas tivessem sido ou sejam aprovadas à sua margem, são «ratificadas»”
— numa palavra, atribuindo à declaração de excepção “o poder de sanar,
por decreto, inconstitucionalidades ocorridas no passado, no presente ou
no futuro”, desde que elas fossem cometidas “no contexto da presente
crise”(118).

uma tal iniciativa mostra-se tão anómala para o contexto de um
estado de direito que mesmo entre as sensibilidades tendencialmente dis-
postas a resgatar outras soluções inconstitucionais dos decretos presiden-
ciais e governamentais foi difícil encontrar quem aceitasse justificar esta
inédita ratificação. uma significativa excepção na nossa doutrina que pro-
curou justificar essa solução apoiou-se na própria natureza do estado de
excepção, atendendo aos bens jurídicos que ele visa tutelar — que natural-
mente o torna um método de garantia da constituição e não um fenómeno
de ruptura com a constituição —, que tornaria inevitável a necessidade de
permitir a viabilização constitucional de medidas que hajam sido aprova-
das com eficácia imediata sem poder aguardar pela declaração de excep-
ção. adicionalmente, numa ponderação constitucionalmente adequada, em
favor da ratificação retroactiva também poderia ser invocada a razão de
peso do princípio da igualdade, impedindo diferenciações injustificadas
entre quem foi lesado antes e depois da declaração de excepção(119).

28. o motivo pelo qual se preferiu iniciar este estudo por identificar
os problemas atinentes às inconstitucionalidades por violação material de
normas de direitos fundamentais é que o tipo de justificações empregues
para justificar essas inconstitucionalidades é equivalente ao que é agora
usado neste ponto. os preocupantes efeitos de derrogação da força norma-
tiva da constituição são transversais em qualquer deles. o que está em
causa é, em todos os casos, a invocação do bem comum que o direito da

(118) Formulação crítica de reis novais, “direitos…”, p. 94, n. 15.
(119) rÚBen raMião, A Eficácia Retroactiva do Estado de Emergência (Resposta a Jorge Reis

Novais), icJP, Lisboa, 2020, in <https://www.icjp.pt/sites/default/files/papers/a_eficacia_retroativa_
do_estado_ de_emergencia_resposta_a_jorge_reis_novais_0.pdf>.
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excepção visaria prosseguir como razão de peso para derrotar regras jurí-
dicas que o constituinte, num caso, considerou inderrotáveis e, noutros
casos, definiu que só poderiam ser derrotadas em hipóteses que não
incluem a desejada pelo intérprete.

29. a primeira norma-regra em causa tem ainda um alcance limi-
tado e insuficiente para responder à questão, mas não deixa de colocar um
problema a que a doutrina mais permissiva ainda não respondeu. sendo
ostensiva a preocupação do constituinte pela limitação temporal do estado
de excepção — fixando-o, como bem se sabe, em 15 dias, nos termos do
n.º 5 do art. 19.º —, não foi explicado como atribuir à declaração do estado
de emergência uma vigência simultaneamente retrospectiva e prospectiva
que, é claro, ultrapassa em absoluto esse limite temporal. na verdade, ao
pressupor que o decreto de excepção tem a virtualidade de restaurar a
validade e aplicabilidade de normas inconstitucionais previamente aprova-
das, esta interpretação tem de assentar na premissa de que o decreto pro-
duziu efeitos na data da aprovação dessas normas, o que implica que a
declaração do estado de emergência (que só foi renovada 15 dias depois)
vigorou, no mínimo, por cerca de três semanas (desde que as primeiras
normas restritivas começaram a ser aprovadas)(120).

30. em todo o caso, perante a insuficiência dessa primeira regra
(com um alcance formal) para uma resposta dogmaticamente robusta, as
duas seguintes normas-regra cuja vigência o intérprete gostaria que não
existisse — pelo menos com o alcance que a autoridade constituinte enten-
deu impor — fundamentam-se no n.º 3 do art. 3.º e no n.º 1 do art. 277.º da
constituição, em cujos termos (i) a validade dos actos jurídico-públicos
depende da sua conformidade com a Constituição, (ii) sendo essa confor-
midade apurada tanto com o disposto na constituição quanto com os prin-
cípios nela consignados, sob pena de inconstitucionalidade.

como sempre sucede para a concepção que aqui se critica, apressada-
mente se dirá que existiria um equívoco na invocação dessas normas cons-
titucionais, visto que a indeterminação com que ela é prevista denunciaria
a sua natureza principiológica, sujeitando-a novamente à susceptibilidade
de ponderação com outras razões de peso que encontrassem suporte na
constituição — nomeadamente aquelas que o intérprete considerar úteis
para derrotar a solução positivada no texto.

(120) Quanto a esse problema, viTaLino canas, “o império…”, p. 822.
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Trata-se, porém, do mesmo equívoco anteriormente detectado. é evi-
dente que ao enunciado do n.º 3 do art. 3.º da constituição também subjaz
uma norma-princípio de elevada indeterminação — o princípio da consti-
tucionalidade —, que encontra múltiplas refracções no ordenamento e que
explica, desde logo, o sistema de fiscalização construído nos arts. 277.º e
seguintes da constituição. Pela ambição do seu âmbito normativo ideal, o
princípio da constitucionalidade tem de ser sujeito a significativas ponde-
rações que lhe impõem a cedência perante outros princípios constitucio-
nais — o que se detecta, para não ir mais longe, no respeito pela segurança
jurídica, pela equidade ou por outros interesses públicos identificados nos
n.os 3 e 4 do art. 282.º ou no respeito por compromissos internacionais nos
termos do n.º 2 do art. 277.º(121).

contudo, não é (ou não é só) essa norma-princípio que é afectada pela
ratificação retroactiva agora proposta. esta ofende, antes do mais, as regras
— e não o princípio — que condicionam a validade de um acto jurídico-
público à sua conformidade com a constituição. Quando o constituinte
entende submeter o princípio da constitucionalidade a uma ponderação que
o faz ceder perante outros interesses jurídicos, não coloca em causa esta
regra de validade; apenas aceita restringir os efeitos que resultariam de
uma declaração de inconstitucionalidade, admitindo que actos inconstitu-
cionais vejam os seus efeitos de facto juridificados em atenção à protecção
necessária a certos bens suficientemente relevantes. isso não equivale a
transformar em válido aquilo que é inválido e a branquear como conforme
com o ordenamento aquilo que este declarou ser desconforme(122).

31. Pelo contrário, ao supor que o bem comum inerente ao “con-
texto da presente crise” justifica a ratificação de “todas as medidas legis-
lativas e administrativas”, o direito de excepção aprovado entre nós pro-

(121) rui Medeiros, Os Efeitos da Decisão de Inconstitucionalidade, universidade católica
editora, Lisboa, 1999, p. 546, ss. e 676, ss.; BLanco de Morais, Justiça Constitucional, ii, 2.ª ed, coim-
bra editora, coimbra, 2011, p. 209, ss. e 337, ss.

(122) a nossa doutrina já há muito esclareceu que o ordenamento, ao salvaguardar certos efei-
tos de facto produzidos ao abrigo da norma inconstitucional, não se projecta sobre esta mas sim sobre a
aparência jurídica que pode ter produzido uma confiança que cumpre proteger: a lei inconstitucional
não produz efeitos jurídicos, mas uma mera aparência (putatividade) que pode ter de ser salvaguardada;
e mesmo no caso de ressalva de casos julgados, nem então é a lei inconstitucional a produzir efeitos,
mas sim o ordenamento que decide “salvaguardar juízos precedentes sobre a inconstitucionalidade”
que são distintos do juízo que finalmente identificou a inconstitucionalidade — MiGueL GaLvão TeLes,
“inconstitucionalidade Pretérita”, in JorGe Miranda (org.), Nos Dez Anos da Constituição, incM, Lis-
boa, 1987, pp. 329-330; JorGe Miranda, Manual…, vi, 3.ª ed., pp. 106-107; saLGado de MaTos, A Fisca-
lização Administrativa da Constitucionalidade, almedina, coimbra, 2004, pp. 252-253.
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fere um comando normativo que expressa uma intenção de produção de
um efeito convalidante sobre normas jurídicas nascidas inconstitucionais.
admite-se que um universo de normas aprovadas em momento anterior ao
decreto de excepção terá sido produzido em desconformidade com a
constituição, razão pela qual ficou sujeito à estatuição que determina o seu
desvalor nos termos do n.º 3 do art. 3.º e do n.º 1 do art. 277.º da Lei Fun-
damental — independentemente de se determinar (em momento logica-
mente ulterior) se a ponderação envolvendo o princípio da constitucionali-
dade permitiria ou não a consolidação de alguns dos seus efeitos fácticos.
Porém, os referidos decretos impõem a solução oposta: naquele que já foi
apelidado como um “retorno à figura dos bills de indemnidade”(123), eles
julgam-se constitucionalmente autorizados pelos interesses envolvidos
num estado de excepção a emitir um juízo retroactivo de validade de nor-
mas que se admite terem nascido inválidas. em resultado disso, supõe-se
que um universo de normas que entrou no ordenamento estando ferido por
uma cominação constitucional de invalidade pode ser purificado como
válido depois da aprovação de um acto de excepção.

é isso mesmo que o nosso ordenamento não aceita(124): as específicas
normas-regra que (também) emergem do n.º 3 do art. 3.º e do n.º 1 do
art. 277.º da constituição — que se relacionam com a norma-princípio da
constitucionalidade mas que se não confundem com esta — não conhecem
na Lei Fundamental uma outra norma jurídica, seja ou não a propósito do
regime do estado de excepção previsto no art. 19.º, que seja reconhecida
como vigente entre nós e que permita derrotar as primeiras. naturalmente,
seria a quem pretendesse alegar a possibilidade de identificar uma norma
derrogatória das referidas regras que caberia o ónus de provar a sua exis-
tência. Mas esse ónus nunca foi satisfeito porque ele é inexequível: tam-
bém neste caso, o constituinte entendeu proceder a todas as ponderações
que considerou pertinentes e blindar as regras emergentes do n.º 3 do
art. 3.º e do n.º 1 do art. 277.º com uma estrutura definitiva que não é
sujeita a ponderações ulteriores.

de resto, sabe-se bem que a sugestão de identificação de casos em
que seria permitida a ratificação de normas inconstitucionais — a qual
encontra conhecidas raízes centenárias entre nós(125) — nunca obteve ade-

(123) na formulação crítica de noGueira de BriTo, “Modelos…”, p. 25.
(124) viTaLino canas, “o império…”, pp. 820-822; rui Lanceiro, “Breves notas…”, pp. 734-735.
(125) Marnoco e souza, Direito Politico…, pp. 746-747 e 784-788; aFonso cosTa, Lições…,

pp. 61-64; JorGe Miranda, “a ratificação no direito constitucional Português”, in Estudos sobre a
Constituição, iii, Petrony, Lisboa, 1979, p. 598; idem, Manual…, i/2, 10.ª ed., 2014, p. 48.
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são nesses termos pela jurisprudência constitucional, que a recusou em
geral(126) e apenas revelou um entendimento flexível em casos limitados
no plano orgânico, sem nunca se imaginar a hipótese da sua retroactivi-
dade(127). ela não pode ser equacionada quando se procura a ressurreição
da validade de soluções materialmente inconstitucionais, sobretudo por
terem ofendido o conteúdo de bens jusfundamentais.

32. Mas esta conclusão impõe um esclarecimento adicional. Tal
como a doutrina tem sublinhado, é fácil identificar um terceiro funda-
mento de inconstitucionalidade de uma suspensão retroactiva do exercício
de direitos fundamentais, o qual decorre dos limites implícitos à declara-
ção do estado de sítio ou emergência: se o n.º 3 do art. 18.º da constituição
não consente que uma restrição de um direito fundamental seja desprovida
de carácter geral e abstracto ou tenha carácter retroactivo, não se entenderá
que a suspensão do seu exercício se encontre dispensada dos mesmos
requisitos, tanto mais quando o art. 19.º não procede a qualquer dis-
pensa(128). uma vez mais, tem de sublinhar-se que incumbe a quem sus-
tenta que o estado de excepção permite a afectação retroactiva de direitos
fundamentais o ónus de identificar o fundamento normativo para impor a
solução distinta daquela que resulta do n.º 3 do art. 18.º.

Todavia, perante a réplica de que é exactamente a natureza de último
recurso inerente ao estado de excepção que torna justificável uma permis-
são de retroactividade que é desconhecida para as leis restritivas(129), o
esclarecimento a ter em mente é que não é sequer possível apresentar o
direito de excepção como o fundamento real para uma alegada pondera-
ção susceptível de comprimir a proibição de retroactividade das afectações
negativas jusfundamentais. o problema reside, novamente, na tendência
transversal que acima se notou: na visão muito específica de toda a norma-
tividade constitucional que submete qualquer prévia ponderação aprovada
pelo constituinte a uma nova revisão do intérprete, a quem incumbe pers-
crutar se não existirão interesses inerentes à sua concepção de bem comum
que neutralizem as escolhas positivadas pela autoridade legitimada para o
efeito. e essa visão é mantida, naturalmente, também em normalidade
constitucional.

(126) acórdãos n.os 190/85 (Proc. 166/84); 78/86 (Proc. 23/84); 63/91 (Proc. 588/88).
(127) acórdãos n.os 786/96 (Proc. 445/92); 368/2002 (Proc. 577/98); 563/2003 (Proc. 578/98);

321/2004 (Proc. 792/03); 602/2005 (Proc. 514/05); 490/2011 (Proc. 784/09).
(128) JorGe Miranda, “artigo 19.º”, p. 412; caTarina BoTeLho, “os estados…”, p. 80.
(129) rÚBen raMião, A Eficácia…, pp. 5-6.
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Para comprovar esta conclusão, basta recordar a conhecida circuns-
tância de a disposição consagrada a partir do art. 7.º do decreto do Presi-
dente da república n.º 14-a/2020 não representar qualquer exclusivo pró-
pria da declaração de emergência, antes reiterando a técnica paralela
utilizada pelo legislador ordinário, através da Lei n.º 1-a/2020, de 19 de
Março, cujo artigo inicial anunciou que o seu primeiro propósito, antes de
qualquer outro, era o da ratificação das medidas ablativas previamente
aprovadas num decreto-lei não autorizado (o decreto-Lei n.º 10-a/2020,
de 13 de Março). Foi nesses termos que o art. 2.º da Lei n.º 1-a/2020 apro-
vou uma retroactiva “ratificação de efeitos”, em cujos termos “o conteúdo
do decreto-Lei n.º 10-a/2020, de 13 de Março, é parte integrante da pre-
sente lei, produzindo efeitos desde a data de produção de efeitos do refe-
rido decreto-lei”.

como é sabido, esse decreto governamental, aprovado no dealbar da
crise pandémica, impôs medidas que incidiram sobre a generalidade dos
sectores da actividade jurídica e económica, incluindo a afectação nega-
tiva de múltiplos direitos fundamentais como aqueles envolvidos na sus-
pensão de actividades lectivas, não lectivas e formativas (art. 9.º), na
mobilização de trabalhadores (art. 10.º), na proibição de certas desloca-
ções dentro e fora do território nacional (como as viagens de finalistas pre-
vistas no art. 11.º), na suspensão do acesso ao público de estabelecimentos
de restauração e bebidas e demais estabelecimentos comerciais (art. 12.º),
na restrição do acesso a edifícios e serviços públicos (art. 13.º), para não
falar do método caótico com que os arts. 14.º e 15.º regularam a suspensão
de diligências processuais e procedimentais em afectação do direito de
acesso à justiça e de diversos direitos dos administrados(130).

ninguém objectaria que este elenco normativo produziu multitudiná-
rios efeitos restritivos sobre um universo de normas jusfundamentais,
estando totalmente descoberto de qualquer credencial parlamentar decor-
rente da alínea b) do n.º 1 do art. 165.º da constituição(131). Portanto, não se
imaginaria que alguém negasse que o decreto-Lei n.º 10-a/2020, quando
entrou em vigor, se mostrava ferido de invalidade nos termos do n.º 3 do
art. 3.º e do n.º 1 do art. 277.º da constituição.

é neste quadro que a Lei n.º 1-a/2020 se propõe reintroduzir no sis-
tema jurídico português uma já extinta figura da “ratificação”, não se limi-
tando a adoptar como suas as normas constantes do decreto-Lei n.º 10-

(130) Para um estudo desenvolvido desse regime no plano jurídico-administrativo, José duarTe

coiMBra/Marco caLdeira/TiaGo serrão, Direito Administrativo da Emergência, almedina, coimbra, 2020.
(131) rui Lanceiro, “Breves notas…”, pp. 734-735.
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-a/2020 mas determinando a sua eficácia retroactiva (“desde a data de
produção de efeitos do referido decreto-lei”).

Portanto, o intérprete ficaria condenado a um de dois efeitos:

i) ou se lê o art. 2.º da Lei n.º 1-a/2020 no sentido de que ele pre-
tende declarar a validade (convalidação por acto infra-constitu-
cional) de normas que nasceram inválidas à luz da constituição;

ii) ou, pelo menos — e é esse o sentido que mais literalmente
decorre do seu enunciado —, pretende o legislador que aquelas
normas sejam aplicáveis como parte da própria lei parlamen-
tar, e não do anterior decreto-lei, beneficiando da credencial
própria de um acto parlamentar.

o problema é que, mesmo neste segundo caso, isso não implica mais
do que atribuir às normas restritivas constantes da lei parlamentar uma
eficácia retroactiva, em grosseira violação do disposto no n.º 3 do art. 18.º
da constituição(132).

e é por isso que, como se advertiu, nem mesmo o mecanismo do
estado de excepção salva a sua constitucionalidade: ainda para quem
entendesse (em petição de princípio, sem encontrar um fundamento nor-
mativo para tanto) que a suspensão do exercício de direitos fundamentais a
que se refere o art. 19.º da constituição pode ter efeito retroactivo, é claro
que os decretos presidenciais nunca abrangeram o universo massivo de
direitos fundamentais restringidos pelo decreto-Lei n.º 10-a/2020 e,
aquando da incorporação deste, pela Lei n.º 1-a/2020 — a começar pelas
vultuosas afectações de direitos de natureza processual e procedimental
aprovadas pelo legislador ordinário.

Foi, pois, para responder a este dilema que os decretos presidenciais
aceitaram subscrever aquela formulação tão inédita para um estado de
direito: eles propuseram declarar “ratificadas todas as medidas legislati-
vas e administrativas adoptadas no contexto da presente crise”, tendo pre-
sente que nem mesmo a suspensão do exercício de direitos fundamentais
especificados cobriria o alcance das normas restritivas aprovadas pelo
legislador.

Mas, como é de ver, essa ratificação global, própria de um modelo
pré-constitucional e desconhecida dos nossos modelos constitucionais,
não se coaduna minimamente com as exigências de “especificação” pre-
vistas no n.º 5 do art. 19.º da constituição.

(132) viTaLino canas, “o império…”, pp. 820-822.
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33. Portanto, mesmo para quem julgasse possível a declaração
retroactiva do estado de excepção, o fenómeno aqui identificado tão-
pouco consegue encontrar fundamento no art. 19.º da Lei Fundamental.
esse fundamento é, antes, imputável à concepção para-constitucional que
se vem relatando, a qual foi sendo adoptada, desde Março de 2020, de
modo transversal pelos decretos de excepção, pela legislação ordinária e
pelos actos governamentais sob forma regulamentar.

essa concepção traduz-se, em suma, na crença de que qualquer
norma jurídica (constitucional ou infra-constitucional), de qualquer perfil
(deontológico ou principiológico), incidindo sobre qualquer matéria mais
ou menos significativa (protecção de direitos, repartição de competências
ou definição de procedimentos), está sujeita a uma reserva de ponderação
que pode culminar na sua derrota no caso de o intérprete conseguir iden-
tificar interesses juridicamente relevantes que, à luz de uma concepção
adequada de bem comum, devam prevalecer sobre as normas positivadas.
deve, para tanto, presumir-se que o constituinte teria acolhido essa revisão
das soluções que escolheu se tivesse sido confrontado com os novos dados
apresentados pelo intérprete.

numa palavra: trata-se da substituição da vigência da constituição
normativa por um common good constitutionalism(133), que entende deixar
“em quarentena” a própria constituição(134). não parece aconselhável que
o referido modelo garantístico de tipo suspensivo adoptado pela nossa
constituição(135), estritamente pensado para defesa da ordem constitucio-
nal e para o seu pronto restabelecimento em respeito pelo domínio da pro-
porcionalidade e do controlo mútuo entre órgãos constituídos(136), deva ser
sujeito a essa proposta substitutiva.

(133) adrian verMeuLe, “Beyond originalism”, in The Atlantic, disponível em <https://www.
theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/common-good-constitutionalism/609037/>; para a devida apre-
ciação das suas consequências, eric Posner/adrian verMeuLe, The Executive…, p. 113, ss.; e, antes,
naturalmente, cLinTon rossiTer, Constitutional Dictatorship, Princeton university Press, Princeton,
1979, p. 298, ss.

(134) chiara TriPodina, “La costituzione al tempo del coronavirus”, in Costitutiozalismo.it,
n.º 1, 2020, p. 83; e, com crítica mais desenvolvida, david dyzenhaus, “schmitt v. dicey: are states of
emergency inside or outside the Legal order?”, in Cardozo Law Review, 27, 2006, p. 2005, ss.; para
censura entre nós, raQueL casTro, “direito…”, pp. 647-648.

(135) noGueira de BriTo, “commentary…”, pp. 32-33; ana raQueL Moniz, “state…”, pp. 20-24.
(136) JorGe Miranda, Manual…, iv, p. 429, ss.; idem, “artigo 19.º”, pp. 409-414; BaceLar

Gouveia, O Estado…, ii, pp. 781, ss. e 825, ss.; MeLo aLexandrino, A Estruturação…, ii, pp. 436-437,
n. 1840; idem, Direitos Fundamentais…, pp. 142-146; idem, Conceito…, p. 6; GoMes canoTiLho/viTaL

Moreira, Constituição…, i, 399-405; crisTina Queiroz, Direito Constitucional…, p. 346.
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HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM:
o direiTo de reGresso na seQuência

de condenação do esTado PeLo Tedh
Por vioLação do direiTo

a uM Processo eQuiTaTivo

Pelo Prof. doutor ricardo Pedro

Para o João, que nasceu no interlúdio decorrido entre escrita
e a publicação das presentes linhas.

SUMáRIO:

1. introdução. 2. Quadro geral do direito de regresso do estado. 3. admi-
nistração da justiça e reparação razoável. 4. o direito de regresso na
sequência de condenação do estado português pelo Tedh por violação do
direito a um processo equitativo.

1. Introdução

I. o presente (breve) estudo foi despertado pela leitura de um recen-
tíssimo acórdão do Tribunal europeu dos direitos humanos (“Tedh”) —
aresto de 25.02.2020, n.º 78108/14, Paixão Moreira Sá Fernandes c. Portu-
gal(1). neste acórdão o estado português foi condenado por violação do
“dever de administrar a justiça de modo efetivo” ou, na linguagem dos
direitos humanos de foro internacional, direito a um processo equitativo(2).

(1) Todos os acórdãos do Tedh citados encontram-se disponíveis em: <https://echr.coe.int/
Pages/home.aspx?p=caselaw&c=>.

(2) aa. vv., Comentário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e do Protocolos
Adicionais, i, org. e pref. de Paulo Pinto de albuquerque, 2019, p. 877, ss.



a questão que se coloca (e só esta!); aliás, facilmente perceptível pelo
cidadão comum, é a de uma vez condenado o Estado, se não deverá ter lugar
uma nova acção para apurar em que medida os servidores da administração
da justiça agiram de forma censurável. ou seja, face à gravidade que repre-
senta a condenação do estado português por uma instância internacional por
má ou ineficiente administração da justiça(3) soam ou devem soar sinais de
alerta (lembre-se que a administração da justiça é um pilar fundamental do
estado de direito) — Houston, we have a problem — e apurar-se no sentido
de se perceber as razões do mau funcionamento (desde logo, no sentido de
apurar se foram estruturais, conjunturais ou pontuais) e, sobretudo, para o que
interessa neste estudo, apurar o comportamento dos servidores públicos, de
modo a determinar o grau de censurabilidade do seu comportamento.

naturalmente, que uma jurisprudência à flor da pele, sobretudo, em
tempos de cólera na administração da justiça levaria a uma resposta ime-
diata num sentido positivo e, como é de fácil percepção, uma leitura exclu-
sivamente assente na ideia de independência e autonomia das magistratu-
ras poderia levar a uma conclusão oposta.

importa perceber qual a resposta que o nosso ordenamento jurídico
oferece, em particular, quando a condenação resulta de uma instância inter-
nacional — Tedh — em que está em causa um regime de responsabilidade
internacional que visa sobretudo a censura do estado pelo não cumprimento
do estipulado na convenção europeia de direitos humanos (“cedh”)(4),
isto é, enquanto estado signatário daquela convenção e sujeito de direito
internacional Público(5).

em síntese, assumindo que o direito internacional Público não cuida
de quem no interior da pessoa colectiva estado foi o causador do dano, dei-
xando a questão para eventual tratamento pelo direito interno(6), importa

(3) sobre o mau funcionamento da administração da justiça, cf. ricardo Pedro, Responsabili-
dade civil do Estado pelo mau funcionamento da administração da justiça: fundamento, conceito e
âmbito, 2016, p. 287, ss.

(4) convenção para a Liberdade dos direitos do homem e das Liberdades Fundamentais assi-
nada em roma, em 4 de novembro de 1950 e seus protocolos adicionais, vulgarmente designada por
convenção europeia dos direitos do homem, introduzida na ordem jurídica nacional pela Lei
n.º 65/78, de 13 de outubro. apesar de se discutir o seu valor hierárquico na ordem jurídica nacional
existe uma tendência maioritária da doutrina no sentido da supra legalidade e infra constitucionali-
dade. neste sentido, rui ManueL Gens Moura raMos, A Convenção Europeia dos Direitos do Homem —
sua posição face ao ordenamento jurídico português, 1981, pp. 117 e 144; José JoaQuiM GoMes canoTi-
Lho/viTaL Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, I, 2007, p. 260, e ireneu caBraL

BarreTo, Convenção Europeia dos Direitos do Homem Anotada, 2010, p. 35.
(5) JorGe Miranda, Curso de direito internacional público, 2002, p. 189, ss.
(6) sobre o tema em geral, cf. JorGe Miranda, Curso de direito internacional público, 2002,

p. 323, ss.
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perceber qual a resposta que se pode colher das normas que se dedicam a
responder a problemas deste tipo.

ou seja, qual a valia do direito de regresso para responder ao referido
problema?

II. repare-se que as referidas condenações do estado português
emergem não apenas perante um bloco normativo distinto, mas ainda de
um ordenamento jurídico autónomo. referimo-nos ao ordenamento jurí-
dico do conselho da europa enquanto organização europeia, cujos objec-
tivos são essencialmente de carácter político, constituindo uma comuni-
dade ideológica baseada no triplo pilar da democracia parlamentar, do
estado de direito e do respeito pelos direitos humanos(7).

no âmbito da actividade(8) do conselho da europa(9) destaca-se a pro-
tecção internacional dos direitos humanos, nomeadamente pelo desenvolvi-
mento de convenções, cartas, recomendações e outros documentos jurídicos.
Para a matéria que nos interessa, cumpre analisar os documentos que se refe-
rem ao domínio jurídico(10) e judiciário, nomeadamente os que tratam, direc-
tamente ou indirectamente, da administração da justiça, maxime, cedh.

Tornou-se uma passagem comum a afirmação de que o sistema de
protecção de direitos humanos que se criou e se foi desenvolvendo no
âmbito do conselho da europa é o sistema mais aperfeiçoado e eficaz que
existe hoje no plano internacional(11). Tal deve-se, sobretudo, à implemen-
tação da cedh e seus protocolos adicionais(12) e à sua aplicação e inter-
pretação pelo órgão jurisdicional competente, isto é, o Tedh(13).

(7) cf. Jose JusTe ruiz/Mireya casTiLLo daudí, Lecciones de Derecho Internacional Público,
2005, p. 390.

(8) sobre a estrutura orgânica e a actividade do conselho da europa, entre nós, cf. MarGarida

saLeMa d’oLiveira MarTins/aFonso d’oLiveira MarTins, Direito das Organizações Internacionais, 1996,
pp. 267-298; JorGe Miranda, Curso de Direito Internacional Público, 2006, pp. 311-322; andré Gon-
çaLves Pereira/FausTo de Quadros, Manual de Direito Internacional Público, 2011, pp. 595-601, e JorGe

BaceLar Gouveia, Manual de Direito Internacional Público, 2013, pp. 578-584.
(9) Portugal aderiu em 1976.
(10) este é um dos domínios de incidência do conselho da europa. cf. art. 1.º-b) do estatuto

do conselho da europa, publicado no diário da republica, série i, de 22 de novembro de 1978.
(11) entre muitos, anTónio henriQues GasPar, “a influência da cedh no diálogo interjurisdi-

cional — a perspectiva nacional ou o outro lado do espelho”, Julgar, p. 34, e everT aLBerT aLKeMa,
“access to justice under the echr and judicial policy: a netherlands view” in Afmælisrit Þor Vilh-
jálmsson, 2000, p. 21.

(12) os protocolos, na medida em que tenham sido subscritos pelos estados, apresentam o
mesmo regime da cedh. entre outros, van diJK/van hooF/a. van riJn/Leo zwaaK, Theory and Prac-
tice of European Convention on Human Rights, 1998, p. 3. desde 1 de Junho de 2010 que a cedh
inclui 14 protocolos.

(13) a cedh e a jurisprudência do Tedh transcendem o próprio conselho da europa, não só,
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de entre os direitos reconhecidos por aquele diploma encontra-se um
conjunto de direitos referentes à administração da justiça que os estados
devem assegurar(14).

no caso de se verificar a violação per se desses direitos e o estado
incumpridor não permitir obviar às consequências dessa violação, o
Tedh atribui à parte lesada uma reparação razoável, se necessário.

Por fim, será de referir que o referido bloco normativo nada dispõe
sobre o direito de regresso.

2. Quadro geral do Direito de Regresso do Estado

III. associado ao regime da responsabilidade civil do estado e
demais entidades públicas está a possibilidade/obrigatoriedade de existir
direito de regresso sobre os funcionários ou agentes causadores dos danos
ou sobre o estado, caso aqueles tenham satisfeito a indemnização.

o direito/dever/poder de regresso surge, na nossa opinião, como uma
concretização do dever de justa repartição de encargos à luz da concreta
imputabilidade, para além de poder contribuir para o saudável funciona-
mento dos serviços públicos(15).

Mais do que um dever de defesa do património público, interessa à
ordem jurídica que o património de determinado ente, público ou privado,
não sirva para satisfazer uma indemnização que não lhe é imputável. Por
estes motivos, e pela imposição constitucional a seguir referida, temos mui-
tas dúvidas da opção jurídica que permita que as entidades públicas possam
suportar custos de prémios de seguros feitos a favor de certos funcionários
públicos para cobertura dos danos resultantes do exercício de funções.

IV. a figura do direito de regresso está prevista, ao nível constitu-
cional, no art. 271.º, e surge em vários preceitos do rrcee. o art. 6.º do

por exemplo, pela recepção que esta tem tido na jurisprudência do Tribunal de Justiça da união euro-
peia, como pela prevista adesão da ue à cedh (cf. art. 6.º/2 do Tratado da união europeia). como se
verá mais adiante, a jurisprudência do Tedh tem tido grande influência na jurisprudência dos tribu-
nais nacionais, potenciando o diálogo interjurisdicional entre o Tedh e as instâncias nacionais.

(14) é afirmação recorrente do Tedh, que “Numa sociedade democrática, na acepção da
Convenção, o direito a uma boa administração da justiça mantém um lugar tão proeminente que uma
interpretação restritiva do artigo 6.º/1 não corresponde ao objectivo e o propósito dessa disposição”.
cf., entre outros, ac. do Tedh de 1970-01-17, proc. n.º 2689/65, Delcourt c. Bélgica.

(15) orioL Mir PuiGPeLaT, “Funcionaris responsables. La responsabilitat civil del personal al
servei de l’administració”, Revista Jurídica de Catalunya, n.º 4, 2000, p. 1027.
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rrcee prevê o exercício do direito de regresso obrigatório nos casos pre-
vistos neste regime.

o facto de esta disposição se encontrar no capítulo dedicado às dispo-
sições gerais leva o intérprete a entender que se aplica a todas as modali-
dades de responsabilidade, na medida em que seja compatível com a acti-
vidade estadual em causa. ou seja, se entendermos o direito de regresso
como um instituto de geometria variável (o que está de acordo com o prin-
cípio de solidariedade expresso no art. 22.º da constituição) que se ajusta
à natureza da função estadual sobre a qual incide a responsabilidade,
somos levados a defender que sempre que o direito de regresso é possível
de um ponto de vista factual é obrigatório.

acresce que, como a doutrina reconhece, só através desta obrigato-
riedade se garante a efectivação da solidariedade da responsabilidade(16).
a discussão fica, desta forma, mais facilitada, pois centra-se em saber
quando é que o direito de regresso pode existir de facto.

V. no que toca à função administrativa, parecem não residir dúvidas
quanto à sua possibilidade(17), desde logo, pelo tratamento constitucional
que lhe é dedicado e pela reafirmação que é feita, no que toca à responsabi-
lidade por factos ilícitos, pelo art. 8.º/3, e, no que tange à responsabilidade
pelo risco, pelo art. 11.º/1 (ambos do rrcee).

deve ainda apresentar-se uma pequena nota para o facto de o
art. 6.º/2 apresentar uma norma operacional no que tange à efectivação do
direito de regresso, impondo que a secretaria do tribunal que tenha conde-
nado a pessoa colectiva remeta certidão da sentença, logo após o trânsito
em julgado, à entidade ou às entidades competentes para o exercício do
direito de regresso.

VI. as dúvidas começam quando se presta atenção à actividade dos
principais actores da função de administração da justiça. se, por um lado,
é claro que os funcionários e agentes que actuam na órbitra dos tribunais
estão sujeitos ao dever de regresso na mesma medida em que estão aqueles
que actuam na função administrativa, por outro, mais dúvidas surgem no
momento de saber se esta solução também se aplica aos magistrados judi-
ciais e do Ministério Público, porquanto o disposto no art. 14.º/2 do

(16) diana eTTner, “o exercício obrigatório do direito de regresso“, in Gomes, carla amado/
/raimundo, Miguel (org.), Novos temas da responsabilidade civil extracontratual das entidades
publicas, e-book, 2013, p. 75.

(17) sobre o tema e para outros desenvolvimentos, cf. TiaGo serrão, Natureza e regime do
direito de regresso na responsabilidade administrativa, 2015, passim.
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rrcee esclarece que a decisão de exercer o direito de regresso sobre os
magistrados cabe ao órgão competente para o exercício do poder discipli-
nar, a título oficioso ou por iniciativa do Ministro da Justiça.

o direito de regresso desempenha aqui uma função essencial, na
medida em que, de acordo com o art. 14.º/1, não é permitida a responsabi-
lidade civil directa dos magistrados. no entanto, a doutrina divide-se sobre
a obrigatoriedade do direito de regresso dos magistrados(18).

Para nós, face ao critério que adoptámos — se tal dever é possível
então o direito/dever de regresso é obrigatório — a conclusão, tendo em
conta a sua admissibilidade expressa pelo art. 14.º/2, é de que este direito
de regresso sobre os magistrados é obrigatório para os servidores públicos
referidos neste artigo.

VII. Mais difícil é a compreensão do papel do direito de regresso
na responsabilidade civil do estado pelo exercício da função legisla-
tiva(19). se pretendermos aferir da possibilidade do direito de regresso
sobre a actividade daqueles que têm competência legislativa, topamos com
o disposto no art. 157.º/1 da constituição que prevê imunidades em maté-
ria de votos e opiniões que os deputados emitam no exercício das suas
funções.

no entanto, estas normas parecem não afastar, em absoluto, tal dever
de regresso. Face aos constrangimentos constitucionais, que não se esten-
dem a outros titulares de cargos políticos, alguma doutrina defende a apli-
cação (na medida em que se admite a sua possibilidade) do dever de
regresso sobre o conselho de Ministros, mas já não sobre os deputados(20).

VIII. é pacífica a admissão do direito de regresso do estado sobre
o servidor público; mas já é mais dúbia a admissão do direito de regresso
do servidor público que satisfez a indemnização sobre o estado(21).

(18) a favor, entre muitos, eLizaBeTh Fernandez, “responsabilidade do estado por erro judiciá-
rio: perplexidade e interrogações“, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 88, Julho-agosto de 2011,
p. 10. contra, carLos aLBerTo Fernandes cadiLha, Regime da responsabilidade extracontratual do
Estado e demais entidades públicas — Anotado, 2011, p. 234.

(19) Maria da GLória F. P. d. Garcia, “a responsabilidade civil do estado e das regiões autóno-
mas pelo exercício da função político-legislativa e responsabilidade civil do estado e demais entidades
públicas pelo exercício da função administrativa”, Revista do CEJ, n.º 13, 1.º semestre de 2010, p. 313.

(20) José carLos vieira de andrade, “a responsabilidade do estado pelo exercício da função
legislativa”, Revista de Legislação e de Jurisprudência, n.º 3980, Maio Junho de 2013, p. 300.

(21) a favor PauLo oTero, “responsabilidade civil pessoal dos titulares de órgãos, funcionários
e agentes da administração do estado”, in Luis Martínez López-Muñiz/antónio calonge velázquez,
(org.), La Responsabilidad Patrimonial de los Poderes Públicos — III Colóquio Hispano-Luso
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se é verdade que esta última hipótese se pode tornar necessária, por
um lado, face à abertura da responsabilidade directa dos servidores públi-
cos, prevista no art. 8.º/1 do rrcee; por outro, considerando que a função
pública é sempre da titularidade do estado, não se pode olvidar que, tendo
o servidor público respondido por dolo ou culpa grave, se torna difícil o
juízo prático-normativo de aferir que parcela de responsabilidade deverá
caber ao estado e não à actuação culposa do servidor público.

IX. a falta absoluta de efectivação do direito de regresso em Portu-
gal, permite, por referência ao passado, a sua adjectivação como um
“bonito florero jurídico”(22). no entanto, a previsão expressa da obrigato-
riedade do direito de regresso, no rrcee, perspectiva, por um lado, uma
maior utilidade desta figura e, por outro, convoca à consideração novos
problemas que já começam a ser sinalizados pela doutrina, desde logo, a
questão de saber se o montante do direito de regresso a exercer sobre o ser-
vidor público é o montante total satisfeito pelo ente público ou se apenas
parcial em função do grau de culpa daquele(23).

o direito de regresso apenas é exigido após o trânsito em julgado da
sentença e quando algum dos condenados tenha satisfeito o pagamento
parcial ou total da indemnização. é essencial, à luz do rrcee, para que
haja direito de regresso, que tenha existido dolo ou culpa grave do servidor
público.

3. Administração da Justiça e reparação razoável

X. Para melhor compreensão da matéria que nos ocupa, importa
ainda referir que o direito de regresso surge na sequência de uma condena-
ção do Tedh, tendo em vista a reparação razoável, à luz do disposto no
art. 41.º da cedh, e que no caso em referência tem por base a violação do
disposto no art. 6.º/1 da cedh(24).

de Derecho Administrativo, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 501. contra PauLo veiGa e Moura, A priva-
tização da função pública, 2004, p. 191.

(22) Juan José díez sánchez, “Las aciones de regreso contra autoridades y funcionarios públi-
cos”, in, Juan antonio Moreno Martínez (org.), La responsabilidad civil y su problemática atual, 2007,
p. 306.

(23) rui Medeiros, “anotação ao artigo 6.º”, in Comentário ao Regime da Responsabilidade
Civil do Estado e Demais Entidades Públicas, 2013, p. 164.

(24) cf. infra xii.
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ou seja, como já deixámos expresso de modo mais desenvolvido em
outro lugar(25), de entre as normas que os estados devem assegurar com
vista a garantir uma boa administração da justiça(26), são de destacar os
direitos previstos nos arts. 6.º/1 e 13.º da cedh.

o art. 6.º/1 institui o direito a um processo equitativo(27). a interpre-
tação que o Tedh tem feito deste normativo exerceu, por um lado, uma
tremenda pressão sobre os sistemas judiciais de alguns países(28) e, por
outro, provocou a condenação de alguns estados pela incapacidade de
assegurar em concreto este direito nas várias dimensões que ele comporta.
é sobretudo este último ponto de vista que nos interessa abordar.

Trata-se, genericamente, de um direito que visa assegurar a cada indi-
víduo, para a defesa da sua pessoa ou do seu património, a garantia de um
processo equitativo e efectivo(29) ou, dito de outro modo, de uma boa

(25) ricardo Pedro, Responsabilidade civil do Estado pelo mau funcionamento da administra-
ção da justiça: fundamento, conceito e âmbito, 2016, p. 89, ss.

(26) assim e para outros desenvolvimentos, Jochen a. Frowein/woLFGanG PeuKerT, Europäis-
che Menschenrechtskonvention: EMRK-Kommentar, 2009, p. 107, ss.

(27) Trata-se de uma figura que deve ser apreciada à luz das circunstâncias do caso concreto.
neste sentido, ireneu caBraL BarreTo, Convenção Europeia dos Direitos do Homem Anotada, 2010,
p. 165, e jurisprudência aí citada. o direito a um processo equitativo apresenta-se como um direito não
absoluto. assim, ac. do Tedh de 1998-10-30, proc. n.º 60/1998/963/1178, F.E. c. França; ac. do
Tedh de 1975-02-21, proc. n.º 4451/70, Golder c. Reino Unido; ac. do Tedh de 1985-05-28, proc.
n.º 8225/78, Ashingdane c. Reino Unido; ac. do Tedh de 1994-09-21, proc. n.º 17101/90, Fayed c.
Reino Unido, e ac. do Tedh de 1996-10-23, proc. n.º 21920/93, Levages Prestations de Services c.
França.

(28) a propósito do impacto desta jurisprudência sobre o sistema judicial francês, MiTcheL de

s.-o.-L´e. Lasser, Judicial Transformations, The Rights Revolution in the Courts of Europe, 2009,
p. 91-115. Também entre nós a jurisprudência do Tedh tem apresentado uma influência importantís-
sima na conformação do nosso sistema judicial. importa não esquecer a jurisprudência deste Tribunal
que a partir do ac. do Tedh de 1996-02-20, proc. n.º 15764/89, Lobo Machado c. Portugal se fir-
mou, segundo a qual o direito a um processo equitativo inclui “o direito a um processo contraditó-
rio”. neste processo, a comissão considerou, por 14 votos contra 9, que “‘tendo em conta a impor-
tância atribuída pela jurisprudência dos órgãos da Convenção às aparências e à sensibilidade
acrescida do público às garantias de uma boa justiça‘ não se poderia considerar como neutra do
ponto de vista das partes a intervenção do Ministério Público, uma vez que ao pronunciar-se no sen-
tido do não provimento do recurso ‘tinha agido como adversário objectivo do recorrente’, havendo,
por consequência, uma ‘ruptura da igualdade das armas’”. nesta sequência veja-se o ac. do Tc de
2001-05-10, proc. n.º 67/01, Mota Pinto, que declarou inconstitucional, com força obrigatória geral,
a norma do art. 15.º da Lei de Processo nos Tribunais administrativos que permitia a intervenção do
Ministério Público nas sessões do supremo Tribunal administrativo e do Tribunal central adminis-
trativo. sobre esta jurisprudência, cf. José ManueL sérvuLo correia, “a reforma do contencioso admi-
nistrativo e as funções do Ministério Público” in Estudos em homenagem a Cunha Rodrigues, 2001,
pp. 295-329.

(29) deve incluir-se no conceito de processo equitativo o dever dos estados de execução dos
acórdãos transitados em julgado, sob pena das garantias do art. 6.º da cedh serem meramente ilusó-
rias. assim, ac. do Tedh de 2004-04-08, proc. n.º 71503/01, Assanidzé c. Geórgia, considerandos
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administração da justiça(30). esta garantia impõe uma obrigação de resul-
tados(31) aos estados e uma garantia de carácter positivo (facere)(32/33),
desdobrando-se em múltiplas concretizações, como sejam, no direito de
acesso à justiça(34), no direito ao contraditório(35), no direito a uma decisão
em prazo razoável, no direito a um julgamento público(36), no direito de

n.os 181 e 182. Para uma referência à sinonímia deste termo em vários países, cf. sTeFan TrechseL,
Human rights in criminal proceedings, 2006, p. 82.

(30) assim, Jean-cLaude soyer/MicheLe de saLvia, “article 6.º” in La Convention européenne
des droits de l’homme: commentaire article par article, 1995, p. 240; di Mario chiavario, “(art. 6)”
in Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, 2001, p. 154, e danieL sarMienTo/Luis Javier Mieres Mieres/MiGueL á. Presno Linera, Las Sentencias
Básicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2007, p. 51, ss.

(31) os resultados desta garantia desdobram-se numa administração da justiça num prazo
razoável, a decorrer perante um tribunal independente e imparcial, ao abrigo de um processo contradi-
tório, cabendo aos estados escolher os meios para garantir estes direitos. neste sentido, ac. do Tedh
de 1985-02-12, proc. n.º 9024/80, Colozza c. Itália, considerando n.º 30, e eLena andreevsKa, “The
european convention on human rights and the rights to good administration of justice: article 6”,
Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu, p. 439.

(32) exige-se a prestação de uma boa administração da justiça, sendo a inércia dos estados
censurada, nomeadamente, quando não estiver assegurado, em processo penal, o auxílio necessário
para uma efectiva defesa. veja-se, a este propósito, ac. do Tedh de 1980-05-13, proc. n.º 6694/74,
Artico c. Itália.

(33) neste sentido, Jean-cLaude soyer/MicheLe de saLvia, “article 6.º” in La Convention euro-
péenne des droits de l’homme: commentaire article par article, 1995, p. 245.

(34) este direito, como muitas das outras dimensões do direito a um processo equitativo, não
se encontra expressamente previsto no art. 6.º/1. no entanto, o Tedh tem-no deduzido daquele nor-
mativo. sobre este direito, entre outros, ac. do Tedh de 1975-02-21, proc. n.º 4451/70, Golder c.
Reino Unido; ac. do Tedh de 1998-02-19, proc. n.º 28028/95, Edificaciones; ac. do Tedh de 2000-
-02-15, proc. n.º 38695/97, Garcia Manibardo c. Espanha, e ac. do Tedh de 2003-10-28, proc.
n.º 55524/00, Stone Court Shipping Company c. Espanha. encontram-se na jurisprudência do Tedh
algumas decisões sobre as limitações deste direito. a este propósito veja-se, P. van diJK, “access to
court” in The European system for the protection of human rights, 1993, pp. 374 e 375. Tais limitações
devem sempre respeitar o princípio da proporcionalidade. neste sentido, andrew GroTrian, Article 6 of
the European Convention on Human Rights: the right to a fair trial, 2000, p. 31.

(35) a jurisprudência do Tedh sobre o princípio do contraditório varia consoante se refere a
processo penal ou a processo civil, apresentando um standard mais exigente em processo penal. sobre
este princípio pode ver-se: ac. do Tedh de 1989-12-19, proc. n.º 9783/82, Kamasinski c. áustria; ac.
do Tedh de 1993-06-23, proc. n.º 12952/87, Ruiz-Mateos c. Espanha; ac. do Tedh de 2000-02-16,
proc. n.º 27052/95, Jasper c. Reino Unido, e ac. do Tedh de 2003-06-24, proc. n.º 39482/98, Dowsett
c. Reino Unido.

(36) ac. do Tedh de 1983-12-08, proc. n.º 7984/77, Pretto e O. c. Itália; ac. do Tedh de
1987-04-23, proc. n.º 9273/81, Ettl e Outros c. áustria; ac. do Tedh de 1997-04-23, proc. n.º 14696/
/89 e 14697/89, Stallinger e Kuso c. áustria; ac. do Tedh de 2000-04-25, proc. n.º 29544/95, Entleit-
ner c. áustria, e ac. do Tedh de 2011-07-05, proc. n.º 19808/08, Moreira Ferreira c. Portugal. asso-
ciado às exigências de publicidade está a chamada “teoria das aparências”, por via da qual o Tedh
sanciona os julgamentos secretos e insiste que “Justice is not only to be done, but to be seen to be
done”. entre outros, ac. do Tedh de 1984-10-26, proc. n.º 9186/80, Cubber c. Bélgica, considerando
n.º 26.
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defesa(37), na igualdade de armas(38) e no direito a uma decisão fundamen-
tada(39).

Para além do disposto no art. 6.º/1 que apresenta um carácter geral,
encontram-se nos números 2 e 3 do mesmo artigo especificações relativas
ao processo penal(40). o direito a um processo equitativo em processo
penal tem de respeitar os seis direitos previstos no número 3 (direitos míni-
mos da pessoa que enfrenta um processo crime) e o direito previsto no
número 2 (presunção de inocência)(41).

Por sua vez, o art. 13.º obriga a que os estados disponham de um
mecanismo nacional de controlo das violações da cedh, independente do
controlo europeu, que garanta a efectividade de um recurso(42), tanto na lei

(37) este direito tem sido objecto da atenção do Tedh, cf., entre outros, ac. do Tedh de
1997-04-23, proc. n.º 21363/93, Van Mechelen e Outros c. Holanda; ac. do Tedh de 1999-03-25,
proc. n.º 25444/94, Pélissier e Sassi c. França, e ac. do Tedh de 2000-07-25, proc. n.º 23969/94,
Mattoccia c. Itália. no ac. do Tedh de 2011-07-05, proc. n.º 19808/08, Moreira Ferreira c. Portugal,
o estado português foi condenado por falta de audição de umas partes pelo Tribunal da relação.

(38) apesar da proximidade deste princípio com o princípio do contraditório, a jurisprudência
do Tedh tem alinhavado esta subtil distinção, como se pode ver no ac. do Tedh de 2001-10-02,
proc. n.º 44069/98, G.B. c. França; ac. do Tedh de 2002-02-26, proc. n.º 36515/97, Frette c. França
e ac. do Tedh de 2005-02-15, proc. n.º 68416/01, Steel and Morris c. Reino Unido. o Tedh não
apresentou um conceito abstracto, no entanto, desenvolveu um conjunto de princípios que podem daí
derivar. sobre estes dois princípios, oLivier JacoT-GuiLLarMod, “right related to good administration of
Justice (article 6)” in The european system for the protection of human rights, 1993, pp. 392-393.

(39) sobre este dever, que impende sobre os tribunais nacionais, cf. ac. do Tedh de 1984-04-
-19, proc. n.º 16034/90, Van de Hurk c. Holanda, e ac. do Tedh de 1994-12-09, proc. n.º 18064/91,
Hiro Balani c. Espanha.

(40) sobre estas garantias, oLivier JacoT-GuiLLarMod, “right related to good administration of
Justice (article 6)” in The european system for the protection of human rights, 1993, pp. 398-403, e
andrew GroTrian, Article 6 of the European Convention on Human Rights: the right to a fair trial,
2000, pp. 43-51.

(41) assim, ac. do Tedh de 1989-11-20, proc. n.º 11454/85, Kostovski c. Países Baixos, con-
siderando n.º 39, e MałGorzaTa waşeK-wiadereK, The principle of “equality of arms” in criminal proce-
dure under article 6 of the European Convention on Human Rights and its functions in criminal justice
of selected European countries, a comparative view, 2000, p. 22.

(42) utiliza-se aqui o termo legal — recurso — que é o previsto na tradução nacional das ver-
sões (autênticas) francesa (recours effectif) e inglesa (effective remedy), esclarecendo-se que este não
deve ser identificado com o conceito restrito de recurso usado no direito processual, mas antes como
um conceito mais amplo, isto é, um meio jurídico efectivo perante um tribunal. Muito crítico em rela-
ção à tradução nacional da cedh, nomeadamente quanto a este aspecto veja-se, FausTo de Quadros,
“o princípio da exaustão dos meios internos na convenção europeia dos direitos do homem e a
ordem jurídica portuguesa”, ROA, p. 129. é interessante verificar que alguns autores, confrontando as
duas versões oficiais, não deixam de procurar uma interpretação mais rica no confronto do termo
“recour” com o termo “remedy”, adiantando que, por causa deste último, o artigo 13.º garante não
somente a existência de um recurso, mas igualmente de um direito à reparação. assim, andrews

drzeMczewsKi/crisTos GiaKouMoPouLos, “article 13.º” in La convention européenne des droits de
l’homme: commentaire article par article, 1995, p. 467, e, menos consistente, di andrea PerTici/
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como na prática(43/44). desde o ano 2000 que o Tedh(45) entende que este
normativo assume um papel autónomo, devendo ser analisado nas situa-
ções em que seja denunciada a violação, nomeadamente do art. 6.º/1.

XI. como já se referiu, a cedh estabelece um mecanismo de repa-
ração de danos causados à parte lesada (art. 41.º), que apenas opera no
caso de algum dos direitos previstos pela convenção se encontrar violado
e o direito interno não oferecer meios adequados para obviar às conse-
quências resultantes dessa violação(46).

Trata-se de um mecanismo que visa não só a protecção do recorrente
individual, mas que se apresenta como um ponto fundamental para o bom
funcionamento de todo o sistema da convenção(47). este mecanismo
parece presumir que um sistema de reparação de danos já existe no orde-
namento interno(48), só intervindo o Tedh, por via da atribuição de uma

/roBerTo roMBoLi, “(art. 13)” in Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, 2001, p. 395.

(43) ac. do Tedh de 2005-06-14, proc. n.º 61444/00, Krasuski c. Polónia, considerando n.º 65.
(44) a obrigação dos estados é de disporem de um recurso efectivo ou útil, cabendo-lhes

organizarem como entenderem os seus meios processuais. assim, M. J. veLu, “elements essentiels
d`un regime de responsabilité publique pour les actes jurisdictionnels” in Pouvoir judiciaire et res-
ponsabilité publique pour les actes juridictionnels: actes du quinzième colloque de droit européen,
1986, p. 98.

(45) o ac. do Tedh de 2000-10-26, proc. n.º 30210/96, Kudla c. Polónia marca a viragem do
Tedh na interpretação do artigo 13.º, por via da sua autonomização; até este aresto, estando em causa,
por exemplo, os arts. 6.º/1 e 13.º, considerava-se que aquele consumia este (cf., entre outros, ac. do
Tedh de 1989-12-19, proc. n.º 9783/82, Kamasinski c. áustria). Por isto, alguns autores chegam a
afirmar que, durante muito tempo, o art. 13.º surgia como uma “twilight zone” nos precedentes dos
órgãos da convenção. neste sentido, cLare ovey/roBin whiTe, Jacobs and White: The European Con-
vention on Human Rights, 2006, p. 459. apesar de o ponto de viragem ter ocorrido apenas no
ano 2000, importa ter em conta os sinais dados no ac. do Tedh de 1978-09-06, proc. n.º 5029/71,
Klass e O. c. Alemanha, e no ac. do Tedh de 1983-05-25, proc. n.º 5947/72, Silver e O c. Reino
Unido.

(46) são muitos os estudos dedicados a este mecanismo, sobretudo à luz da anterior redac-
ção prevista pelo art. 50.º. Para além das obras que se citarão, entre outros, cf. Pierre de GasQueT,
Essai d’interprétation de l’article 50 de la Convention Européenne des Droits de l’ Homme, 1983,
passim.

(47) neste sentido, die FredriK sunBerG, “(art. 41)” in Commentario alla convenzione europea
per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 2001, p. 670. o bom funcionamento da
cedh basta-se, muitas das vezes, com a atribuição de uma reparação razoável, sobretudo, quando
outras medidas não permitem a restituição integral do direito violado, nomeadamente, medidas como
o recurso da revisão nacional. a este propósito, cf. nuno Piçarra, “recurso de revisão de que “decisões
inconciliáveis” com a convenção europeia dos direitos do homem? — ac. do Tca norte
de 8.7.2011, P. 5/04.0BePrT-a”, CJA, pp. 49-65.

(48) neste sentido, entre outros, Jochen a. Frowein/woLFGanG PeuKerT, Europäische Menschen-
rechtskonvention: EMRK-Kommentar, 2009, p. 107, ss.
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reparação razoável, se tal se demonstrar necessário, isto é, quando a resti-
tutio in integrum não foi possível no direito interno(49).

Tal poderá ter lugar nos casos em que o direito interno não tenha pre-
visto uma reparação completa e quando, dada a natureza da infracção, não
seja possível restabelecer a situação anterior(50).

apenas para efeitos contextuais, importa deixar a referência de que
para além da norma constante do art. 41.º da cedh, que se aplica a todos os
direitos garantidos pela cedh, incluindo, naturalmente, os referentes à
administração da justiça, encontra-se no art. 5.º/5 uma norma referente ao
dever de indemnizar por prisão preventiva indevida e no art. 3.º do proto-
colo n.º 7 anexo à cedh, uma norma relativa ao erro judiciário. aquele
dever de indemnização surge com a infracção de qualquer das obrigações
previstas no art. 5.º/1/2/3/4 e este, desde que verificados os vários requisitos
adiantados pela norma, é imposto só por si sem que tenha de ser chamado à
colação o art. 41.º(51). no entanto, não se deve descartar o complemento que
representa o mecanismo previsto neste artigo na satisfação equitativa de
qualquer dano resultante da violação da convenção(52). esta indemnização
deverá ser assegurada pelos tribunais nacionais, servindo-se da interpreta-
ção das normas e dos princípios fixados pelo Tedh em casos análogos.

a corte de estrasburgo já esclareceu que inexiste entre o art. 5.º/5 e o
art. 41.º (antigo art. 50.º) uma relação de especialidade, em que aquele pre-
valeceria sobre este. o disposto no art. 5.º/5 apresenta uma norma substan-
tiva que garante um direito individual que deve ser observado primeiro
pelas autoridades dos estados. Já o disposto no art. 41.º estabelece uma
regra de competência que permite expressamente que o tribunal conceda à
“parte lesada” uma reparação sob certas condições(53). o que não pode

(49) a reparação pode satisfazer-se com a mera constatação da violação. neste sentido, pela pri-
meira vez, ac. do Tedh de 1975-02-21, proc. n.º 4451/70, Golder c. Reino Unido, considerando n.º 46.

(50) neste sentido e para mais desenvolvimentos, van diJK/van hooF/a. van riJn/Leo zwaaK,
Theory and Practice of European Convention on Human Rights, 1998, p. 245 e ss, e J. L. sharPe,
“article 50.º” in La Convention européenne des droits de l’homme: commentaire article par article,
1995, p. 811.

(51) neste sentido, ac. do Tedh de 1983-04-25, proc. n.º 7906/77, Van Droogenbroeck c.
Bélgica, e ireneu caBraL BarreTo, Convenção Europeia dos Direitos do Homem Anotada, 2010, p. 140.

(52) neste sentido, J. L. Murdoch, L’ article 5 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme: la protection de la liberté et de la sureté de la personne, 1994, p. 56. Para alguns autores o
direito previsto no art. 5.º/5 vai além do disposto no art. 41.º, na medida em que no primeiro se usa, na
versão inglesa, o termo “compensation” e no segundo apenas se refere a “just satisfaction”. neste sen-
tido, sTeFan TrechseL, “Liberty and security of Person” in The european system for the protection of
human rights, 1993, p. 342.

(53) assim, ac. do Tedh de 1968-06-27, proc. n.º 1936/63, Neumeister c. áustria, conside-
rando n.º 30.
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ocorrer é uma dupla indemnização pelo mesmo facto. Por este motivo, o
Tedh tem em conta a indemnização atribuída pelas autoridades nacionais
ao abrigo do art. 5.º/5, de modo a reduzir a reparação permitida pelo
art. 41.º, caso esta tenha lugar(54).

XII. uma vez referidos os principais artigos contidos na cedh
que visam, num plano de subsidiariedade, a boa administração da justiça
dos estados subscritores deste diploma, importa agora centrar a atenção
nas várias normas contidas no art. 6.º, que são, por alguns autores, consi-
deradas como um dos vértices de todo o sistema europeu de garantia de
direitos(55). Por isso, não deve surpreender a abundância e riqueza da juris-
prudência referente às várias dimensões daquele direito, bem como, a
jurisprudência sobre a reparação dos danos causados pela sua violação(56).

a jurisprudência do Tedh sobre reparação dos danos causados pela
administração da justiça está longe de se esgotar no título de imputação
prazo (ir)razoável, apesar de este ser o título de imputação mais comum(57).
aliás, muito pelo contrário, estende-se, como não poderia deixar de ser, a
todas as dimensões reconhecidas pelo Tedh ao direito a um processo
equitativo, nomeadamente, à violação do direito de acesso aos tribunais,
ao direito ao contraditório, ao direito a um julgamento público, ao direito
de defesa, à igualdade de armas e ao direito a uma decisão fundamentada.

no contexto da jurisprudência anteriormente referida, o Tedh vem
afirmando que, quando uma condição processual seja excessivamente gra-
vosa para o interessado, chegando ao ponto de obstaculizar o acesso a um
tribunal, esta deve ser considerada contrária ao disposto no art. 6.º da

(54) neste sentido, renée KoerinG-JouLin, “article 5.º/5” in La Convention européenne des
droits de l’homme: commentaire article par article, 1995, p. 236.

(55) neste sentido, oLivier JacoT-GuiLLaMod, “right related to good administration of Justice
(article 6)” in The european system for the protection of human rights, sd, p. 342, e danieL sar-
MienTo/Luis Javier Mieres Mieres/MiGueL á. Presno Linera, Las Sentencias Básicas del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, 2007, p. 51, ss.

(56) Para além das decisões do Tedh que se citarão infra, pode-se ver uma lista das decisões
que foram objecto de uma reparação razoável do Tedh referentes ao período de 1972 a 1990 em J. L.
sharPe, “article 50.º”, in La Convention européenne des droits de l’homme: commentaire article par
article, 1995, pp. 827-842. Tenha-se em conta que muitas delas são referentes à violação do dever de
administração da justiça nos termos dos direitos impostos pela cedh.

(57) sobre este regime e respectiva jurisprudência, cf. ricardo Pedro, Contributo para o estudo
da responsabilidade civil extracontratual do Estado por violação do direito a uma decisão em prazo
razoável ou sem dilações indevidas, Lisboa, aaFdL, 2011, p. 39, ss., e ricardo Pedro, “anotação aos
artigos 12.º e 13.º do regime da responsabilidade civil do estado e demais entidades públicas”, aa.
vv., in O regime da responsabilidade civil do Estado e demais entidades públicas: comentários à luz
da jurisprudência, carla amado Gomes, ricardo Pedro e Tiago serrão (coord.), 2017, pp. 659-703.
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cedh, podendo implicar a condenação dos estados que não assegurem o
direito de acesso a um tribunal(58).

a violação do princípio do contraditório (previsto no art. 6.º da
cedh), nomeadamente, quando este não esteja assegurado em processo
penal, tem levado o Tedh a sancionar este comportamento com a repara-
ção de danos não patrimoniais, correspondendo, em alguns casos, essa
reparação à simples constatação da violação da convenção(59). Próximo
do princípio do contraditório situa-se o direito de defesa, que consagra
uma das garantias essenciais de uma boa administração da justiça do
estado democrático, pelo que, se não respeitado pelos estados, implica a
violação do disposto no art. 6.º/1 da cedh (e.g. quando não ocorra a
devida comunicação de um despacho do juiz às partes)(60).

outro dos princípios de boa administração da justiça que os estados
devem assegurar é a igualdade de armas, que exige uma igualdade entre as
partes(61). caso as partes de um processo não vejam assegurado este
direito, o estado incorre em violação do disposto no art. 6.º/1 da conven-
ção. a esta violação da cedh, nomeadamente por falta de apoio judiciá-
rio(62), a corte de estrasburgo tem associado o reconhecimento do dever
de reparação de danos.

como já referido, o disposto no art. 6.º/1 da cedh obriga os tribunais
a motivar as suas decisões. Trata-se de um dever cujo cumprimento tem de
ser analisado à luz das circunstâncias do caso concreto, mas que uma vez
declarada a violação do dever de fundamentar as decisões judiciais, implica
que o estado pode incorrer no dever reparar os danos causados(63).

a necessidade de assegurar uma audiência pública, em cumprimento
do imposto pelo art. 6.º/1 da cedh, tem levado o Tedh a sindicar o cum-
primento deste direito. neste âmbito, o Tedh já concluiu pela sua viola-
ção e, consequente, atribuiu uma indemnização por danos não patrimo-
niais(64) ou pela simples constatação da violação da cedh, consagrando
esta constatação já uma reparação razoável(65).

(58) ac. do Tedh de 2003-10-28, proc. n.º 55524/00, Stone Court Shipping Company c.
Espanha, e ac. do Tedh de 2010-03-23, proc. n.º 15869/02, Cudak c. Lituânia.

(59) ac. do Tedh de 2003-06-24, proc. n.º 39482/98, Dowsett c. Reino Unido.
(60) assim, ac. do Tedh de 2007-06-21, proc. n.º 25053/05, Ferreira Alves (n.º 3), e ac. do

Tedh de 2009-04-14, proc. n.º 30381/06, Ferreira Alves (n.º 5).
(61) neste sentido, andrew GroTrian, Article 6 of the European Convention on Human Rights:

the right to a fair trial, 2000, p. 41.
(62) ac. do Tedh de 2005-02-15, proc. n.º 68416/01, Steel and Morris c. Reino Unido.
(63) ac. do Tedh de 1994-12-09, proc. n.º 18064/91, Hiro Balani c. Espanha.
(64) ac. do Tedh de 2011-07-05, proc. n.º 19808/08, Moreira Ferreira c. Portugal.
(65) ac. do Tedh de 1997-04-23, proc. n.º 14696/89 e 14697/89, Stallinger e Kuso c. áustria.
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Para além de outras, o dever de reparar os danos da administração da
justiça imputáveis aos estados contratantes da cedh pode ainda resultar
da violação de deveres de investigação(66) e da violação do direito de
acesso à justiça por denegação de apoio judiciário(67).

no aresto acima referido, o Tedh considerou que houve uma viola-
ção do art. 6.º, n.º 1, da cedh, devido: (i) “à condenação do requerente
em segunda instância, sem avaliação directa das provas”; (ii) “à falha de
raciocínio seguido pelo Tribunal da relação de Lisboa quando este decidiu
sobre a culpa do requerente”; (iii) “à falta de imparcialidade do Tribunal
da relação de Lisboa quando se pronunciou, em segunda instância, sobre
a pena aplicada”.

4. O Direito de Regresso na sequência de condenação do
Estado Português pelo TEDH por violação do direito
a um processo equitativo

XIII. como se percebe do acima referido apenas está em causa o
tema da tutela secundária promovida pelas acções de responsabilidade
civil, em particular, o tema do direito de regresso.

como também acima foi sinalizado, a particularidade do tema em
apreciação — acções de regresso do estado na sequência de condenações

(66) cf. JorGe Miranda/rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, III, 2007, pp. 140-
-141. veja-se que diMiTris xenos, The positive obligations of the State under the European Convention
of Human Rights, 2012, p. 198, ss, não deixa de chamar à atenção para a necessidade de ter em conta
as garantias exigidas pelo Tedh na investigação criminal. aliás, à luz do que se referiu sobre a neces-
sidade do estado assegurar o direito à tutela jurisdicional efectiva sem lacunas não se vê como este
direito possa ser respeitado sem que um standard adequado de protecção da investigação criminal seja
assegurado. ainda no sentido de que os deveres de investigação criminal devem respeitar os direitos
humanos previstos na cedh, cf. Merris aMos, Human rights law, 2006, p. 280, ss.

(67) veja-se, a este propósito, ac. do Tedh de 1984-06-28, proc. n.º 7819/77 e 7878/77,
Campbell and fell c. Reino Unido; ac. do Tedh de 2012-05-31, proc. n.º 58103/08 e 58158/08, Socie-
dade de Construção Martins e Vieira, Lda e O. c. Portugal (n.º 4); Merris aMos, Human rights law,
2006, p. 338, ss, e aa.vv., Access to justice as a human right, 2007, p. 201. entre nós, cf. carLos

aLBerTo Fernandes cadiLha, Regime da responsabilidade extracontratual do Estado e demais entidades
públicas — Anotado, 2011, p. 244. o direito ao apoio judiciário está previsto, nomeadamente, no
art. 20.º/2 da constituição e no art. 6.º/3 da cedh. a violação deste direito pode ter várias causas
(e.g. falta de intérprete e impossibilitação de acesso ao processo). Tendemos a considerar que apenas
os danos que se verifiquem por mau funcionamento e que tenham por causa a falta do devido apoio
judiciário devem ser tidos em causa. Trata-se de uma garantia que se reflecte, em regra, no regular
andamento do processo, a posteriori, por via de não se assegurar, nomeadamente, o acesso ao tribunal
ou o direito de igualdade de armas.
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pelo Tedh por violação do direito a um processo equitativo — emerge do
facto de a condenação do estado português ter resultado de um tribunal
internacional e não de um tribunal nacional e, mais em particular, de estar
em causa um regime de responsabilidade internacional(68) não totalmente
coincidente com o regime de responsabilidade civil do estado e demais
entidades públicas previsto pelo rrcee. Podendo, neste cenário, colocar-
se a dúvida se o regime do direito de regresso previsto no referido diploma
se aplica a este tipo de condenações, desde logo, porque a cedh não trata
deste tema.

XIV. como se referiu, o direito de regresso está previsto ao nível
constitucional, no art. 271.º, sendo esta disposição entendida pela doutrina
como uma norma de aplicabilidade directa limitativa da discricionarie-
dade legislativa na definição dos pressupostos da imputação da responsa-
bilidade, ficando vedada a exclusão, pura e simples, da imputação de res-
ponsabilidade aos funcionários(69).

de notar que a ideia de solidariedade, prevista no art. 22.º da consti-
tuição, também aponta no sentido de em certas situações (naturalmente as
mais gravosas) o servidor público ser responsável civilmente, surgindo o
estado nestas situações como responsável solidário. ora, admitida a res-
ponsabilidade solidária, importa apurar quais os patrimónios que respon-
dem: estado/servidor público, só estado ou só servidor público. Tal apura-
mento ou ocorre na própria acção de indemnização intentada pelos lesados
ou ocorre em acção própria intentada pelo estado contra os servidores
públicos — acção de regresso.

acresce que o rrcee nunca exclui o dever de regresso, nomeada-
mente, dos magistrados — o que prevê é uma norma especial no que tange à
efectivação da responsabilidade civil (art. 14.º, n.º 1), isto é, os magistrados
(ao contrário dos restantes servidores públicos da administração da justiça)
não podem ser demandados directamente pelos lesados(70), apenas podendo

(68) JorGe Miranda, Curso de direito internacional público, 2002, p. 318, ss.
(69) J. J. GoMes canoTiLho/viTaL Moreira, Constituição da República Portuguesa anotada, i,

2010, p. 853.
(70) sobre a possibilidade de os magistrados poderem intervir na acção proposta pelo lesado

contra o estado, cf. PauLa cosTa e siLva/FiLiPa LeMos caLdas/TiaGo serrão, “anotação ao artigo 14.º do
regime da responsabilidade civil do estado e demais entidades públicas”, aa. vv., in O regime da res-
ponsabilidade civil do Estado e demais entidades públicas: comentários à luz da jurisprudência, carla
amado Gomes, ricardo Pedro e Tiago serrão (coord.), 2017, p. 724, ss.; e num sentido mais restri-
tivo, cf. carLos aLBerTo Fernandes cadiLha, Regime da responsabilidade extracontratual do Estado e
demais entidades públicas — Anotado, 2011, p. 235.
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ser demandado o estado que, posteriormente, pode/deve exercer o direito de
regresso sobre o magistrado de modo a apurar a responsabilidade deste,
desde logo, em função do seu grau de culpa (maxime, ilicitude culposa).

Mesmo que se entendesse que estaria em causa no art. 14.º, n.º 2, do
rrcee uma norma que prevê um direito de regresso facultativo(71), tal
opção (rectius, decisão administrativa) só pode ser tomada depois de devi-
damente analisado o acórdão condenatório do estado português(72) por
parte do conselho superior de Magistratura, do conselho superior dos
Tribunais administrativos e Fiscais, conselho dos Julgados de Paz ou pelo
conselho superior do Ministério Público consoante estejam em causa res-
pectivamente, juízes comuns, juízes administrativos, juízes de paz ou
magistrados do Ministério Público ou, alternativamente, pelo Ministro da
Justiça (art. 14.º, n.º 2, do rrcee).

Para além do elemento formal, que resulta da cedh ter sido introdu-
zida na ordem jurídica nacional pela Lei n.º 65/78, de 13 de outubro,
devem ter-se em conta os fundamentos do direito de regresso, isto é, o
direito de regresso surge como uma concretização do dever de justa repar-
tição de encargos à luz da concreta imputabilidade, para além de poder
contribuir para o saudável funcionamento dos serviços públicos.

XV. em síntese, os diferentes argumentos invocados e ainda a ideia
de igualdade de tratamento, de justiça e a unidade do ordenamento jurídico
impõem que os respectivos órgãos disciplinares sejam notificados pelo
representante do estado português junto do Tedh(73) para que aqueles
possam (isto é, para aqueles que entendem que o dever de regresso é facul-
tativo) ou, melhor, devam desencadear um procedimento administrativo de
modo a decidir sobre a proposição da acção de regresso contra os alegados
responsáveis pelos danos causados por violação do direito a um processo
equitativo, sejam estes magistrados, oficiais de justiça ou privados partici-
pantes da administração da justiça (e.g. agentes de execução)(74).

(71) sobre a nossa posição, cf. ricardo Pedro, “Breve introdução ao regime da responsabili-
dade civil extracontratual pública”, in Estudos sobre administração da justiça e responsabilidade
civil do Estado, 2016, p. 33, ss.

(72) deve ser desenvolvido um procedimento administrativo para tal. ou seja, deve ter lugar
um processo de investigação, cf. rui Medeiros, “anotação ao artigo 6.º”, in Comentário ao Regime da
Responsabilidade Civil do Estado e Demais Entidades Públicas, 2013, p. 152.

(73) sobre este, cf. FiLiPa araGão hoMeM, O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e o sis-
tema de protecção de direitos fundamentais nacional: estudo sobre a aplicação do princípio da subsi-
diariedade no caso português, 2019, p. 174.

(74) ricardo Pedro, Responsabilidade civil do Estado pelo mau funcionamento da administra-
ção da justiça: fundamento, conceito e âmbito, 2016, p. 498, ss.
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o regime substantivo a aplicar para determinar a verificação da res-
ponsabilidade civil pessoal do servidor público deve ser o previsto no
rrcee, em particular, deve apurar-se a verificação dos requisitos: ilici-
tude, culpa, dano e nexo de causalidade(75). Para além do referido regime,
assume especial importância o disposto no art. 8.º do rrcee, referente à
responsabilidade em caso de dolo ou culpa grave, não tendo aplicação o
disposto no art. 8.º, n.º 4, do rrcee quando estejam em causa magistra-
dos, tal como resulta do art. 14.º daquele diploma.

Por fim, a acção de regresso deve ter lugar no prazo de 3 anos, nos
termos do disposto no art. 5.º do rrcee, sob pena de prescrição. apesar
do referido prazo, o princípio da boa administração e da manutenção da
prova impõem que o direito de regresso deva ser accionado num prazo
curto.

(75) sobre estes requisitos, entre muitos, cf. ricardo Pedro, “Breve introdução ao regime da
responsabilidade civil extracontratual pública”, in Estudos sobre administração da justiça e respon-
sabilidade civil do Estado, 2016, p. 16, ss.
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a ação de anuLação na Lav 2011
(e a sua duvidosa conJuGação coM

o recurso da decisão arBiTraL):
aLGuMas noTas PráTicas

Pela dra. sara nazaré(1)

SUMáRIO:

Introdução. I. Mise en scène: apresentação do atual quadro impugna-
tório regulado na LAV (o artigo 46.º). 1. requisitos formais — a junção de
cópia certificada e de tradução para português da sentença arbitral. 2. a tra-
mitação do pedido de anulação de acordo com o artigo 46.º, n.º 2 da Lav.
II. A conjugação da ação de anulação da decisão arbitral e do recurso:
um casamento instável. 1. notas prévias. 2. uma proposta de solução efi-
ciente quanto à interposição/proposição; 3. a adequação formal por parte do
juiz. 4. o resultado do processo impugnatório. Conclusão.

Introdução

como nota José roBin de andrade, “a nova lei de arbitragem voluntá-
ria não teve uma génese “normal” (…), não foi preparada nos gabinetes
ministeriais”(2/3). Pelo contrário, o Governo(4) delegou a sua preparação

(1) advogada. deixa-se aqui um agradecimento sentido a Filipe Gomes, advogado estagiário,
que tornou possível a publicação destes pensamentos.

(2) Fá-lo no prefácio da 1.ª edição da Lei da Arbitragem Voluntária Anotada da associação
Portuguesa de arbitragem, autora do anteprojeto da Lav (dário Moura vicenTe (coord.), Lei da Arbi-
tragem Voluntária Anotada, 2.ª ed., rev. e at., almedina, coimbra, 2015, p. 9).

(3) sobre as circunstâncias históricas da elaboração do projeto da Lav apresentado, vide
anTónio saMPaio caraMeLo, “a reforma da Lei da arbitragem voluntária”, Temas de Direito da Arbi-
tragem, coimbra editora, coimbra, 2013, pp. 201 a 205.

(4) xvii Governo constitucional.



na aPa, convidando-a a elaborar um anteprojeto que aproximasse o qua-
dro legislativo português das mais recentes e consolidadas práticas arbi-
trais internacionais; com esse fim em vista, a nossa lei foi, em larga
medida, inspirada na Lei Modelo(5).

em matéria de impugnação (challenge) de decisões arbitrais, a Lei
Modelo vai, ela própria, beber inspiração à convenção de nova iorque,
que trata do reconhecimento e da execução de sentenças arbitrais estran-
geiras(6). nela se estabelece, no artigo iii, uma obrigação geral(7) de reco-
nhecimento das decisões arbitrais estrangeiras proferidas nos outros esta-
dos contratantes, que apenas pode ser afastada(8) caso se verifique algum
dos fundamentos elencados no seu artigo v(9). são esses mesmos funda-
mentos replicados no art. 36.º da Lei Modelo e que foram, depois, impor-
tados pela Lav como alicerces do pedido de anulação da decisão arbitral.
Mas ao contrário da Lei Modelo, o art. 39.º, n.º 4 da Lav salvaguarda a
possibilidade de as partes terem acordado, numa arbitragem interna(10), a
possibilidade de impugnar a decisão arbitral também por via do recurso.
é importante ter presente a fonte legal de inspiração da Lav para se com-
preender alguns dos problemas que hoje se colocam quanto ao tema da
impugnação da decisão arbitral — e que anteriormente, na vigência da
Lav 86, não existiam.

a Lav 86 contava com três artigos no capítulo dedicado à impugna-
ção da decisão arbitral, dispondo o n.º 3 do seu art. 27.º que os fundamentos
da anulação da decisão só poderiam ser apreciados no âmbito do recurso,
sempre que este fosse admissível e efetivamente interposto. a Lav não só
não conservou norma semelhante, como acrescentou alguns preceitos ao
seu art. 46.º que vieram dificultar a tarefa do intérprete, principalmente

(5) as fontes de inspiração do anteprojeto da Lav de 2011 podem ser consultadas na página
oficial da aPa.

(6) ao contrário do que sugere a sua epígrafe, trata também, no artigo ii, do reconhecimento
da convenção de arbitragem.

(7) Gary Born, International Commercial Arbitration, wolters Kluwer, estados unidos da
américa, 2021, p. 3716 e na doutrina portuguesa, analisando a jurisprudência portuguesa sobre a con-
venção de nova iorque, veja-se duarTe GorJão henriQues, “a convenção de nova iorque sobre o
reconhecimento e execução de sentenças arbitrais de 1958 na Jurisprudência Portuguesa”, disponí-
vel em <www.arbitragem.pt>.

(8) sobre o âmbito desta afirmação, v. Gary Born, op. cit., p. 2554.
(9) e que correspondem praticamente à totalidade dos litados no art. 46.º, n.º 3 da Lav, com

exceção dos incisos vi) e vii) da alínea a) desse preceito.
(10) sobre a dicotomia arbitragem interna/arbitragem internacional na admissibilidade da

impugnação de mérito da decisão arbitral por via do recurso em direito comparado, veja-se Luís de

LiMa Pinheiro, A Arbitragem Transnacional — A determinação do estatuto da arbitragem, almedina,
coimbra, 2005, pp. 281 e 282.
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quanto a esta matéria de concertação de regimes. com efeito, a grande
maioria das questões a que procuraremos dar resposta surge da inexistên-
cia de norma conciliadora dos regimes previstos para cada um daqueles
meios impugnatórios, semelhante ao art. 27.º, n.º 3 da Lav 86 e presente
noutros regimes arbitrais(11) estrangeiros.

a história da autonomia da arbitragem no panorama jurisdicional
português (em relação aos tribunais estaduais) veio conhecendo um retro-
cesso, sobretudo se considerarmos que a composição de diferendos pela
via arbitral surgiu antes da imposição da justiça estatal como reguladora de
diferendos(12). importa, assim, não perder de vista que qualquer concilia-
ção que se procure entre o pedido de anulação e o recurso da decisão arbi-
tral poderá, em parte, contribuir para determinar o grau dessa autonomia,
com as inerentes implicações da conclusão a retirar quanto à posição de
Portugal como um país (mais ou menos) arbitration friendly. a determina-
ção dessa autonomia é um exercício conclusivo interessante do estudo do
regime da arbitragem num determinado país.

no rescaldo da aprovação da antecessora da atual lei da arbitragem, a
Lav 86, PauLa cosTa e siLva já perguntava se era então possível afirmar-se
que vigorava em Portugal o princípio da autonomia do tribunal arbitral
face aos tribunais judiciais(13) — e isto num quadro legal em que o recurso
só seria afastado por vontade das partes(14). concluiu que o legislador
“tirava com uma mão, aquilo que havia dado com a outra”, ao permitir um
controlo muito amplo das decisões arbitrais por parte dos tribunais judi-
ciais(15). numa outra perspetiva, a solução da Lav 86 fazia impender
sobre a justiça estatal uma enorme responsabilidade quanto ao sucesso da
arbitragem como meio (efetivamente) alternativo de resolução de lití-
gios(16).

e hoje? em que ponto do espetro da autonomia da arbitragem nos
encontramos? Para dar resposta a estas questões, começaremos por disse-

(11) em França, por exemplo, os artigos do code de Procédure civile que regulam o direito da
arbitram tramitam conjuntamente, e de forma harmonizada, o recurso e a ação de anulação (cf. arti-
gos 1494 a 1498 e, inclusivamente, o art. 1493). o mesmo se passa no reino unido, nos §67 a 71 do
arbitration act 1996.

(12) aGosTinho PPereira de Miranda e céLia Ferreira MaTias, “Regresso ao Futuro: apontamen-
tos sobre a história da arbitragem”, in revista internacional de arbitragem e conciliação, almedina,
coimbra, 2008, p. 33.

(13) PauLa cosTa e siLva, “anulação e recursos da decisão arbitral”, in roa 52, 1992, p. 894.
(14) Por força do art. 29.º, n.º 1 da Lav 86.
(15) PauLa cosTa e siLva, op. cit., p. 1015.
(16) Luís de LiMa Pinheiro, “apontamentos sobre a impugnação da decisão arbitral”, in

roa 67, 2007.
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car o regime da Lav sobre a tramitação da ação de anulação da sentença
arbitral(17), para então aí procurarmos enquadrar, de forma tão eficiente
quanto possível, a interposição de recurso (quando seja previsto)(18). Fica-
rão por tratar matérias como a oposição à execução (enquanto fundamento
impugnatório), as particularidades das decisões interlocutórias neste con-
texto, a possibilidade de recorrer ordinariamente do acórdão do Tribunal
da relação e Tribunal central administrativo que seja proferido (e, desde
logo, o valor da ação para esse efeito)(19), bem como os recursos extraordi-
nários e o recurso para o Tribunal constitucional(20).

I. Mise en scène: apresentação do atual quadro impugnató-
rio regulado na LAV (o artigo 46.º)

1. Requisitos formais — a junção de cópia certificada e de
tradução para português da sentença arbitral

é isento de dúvida, parece-nos, que existe na Lav uma clara e evidente
predominância, como meio impugnatório da decisão arbitral, da anulação
face ao recurso. desde logo, e à cabeça, porque o art. 39.º, n.º 4 da Lav só
admite a revisão de mérito da decisão arbitral em caso de expressa(21) previ-
são das partes nesse sentido(22) (o que vem confirmado no art. 46.º, n.º 1,

(17) Fica de fora o estudo sobre os seus fundamentos, matéria aliás largamente mais tratada pela
doutrina (entre outros, anTónio saMPaio caraMeLo, A Impugnação da Sentença Arbitral — Comentário aos
artigos 46.º, 51.º e 54.º da Lei da Arbitragem Voluntária, coimbra editora, coimbra, 2014, ManueL

Pereira Barrocas, Manual de Arbitragem, 2.ª ed., almedina, coimbra, 2013, pp. 520 a 535, Mariana

França Gouveia (coord.), Análise de Jurisprudência sobre Arbitragem, almedina, coimbra, 2011, pp. 201
a 230, rui Ferreira, “anulação da decisão arbitral. Taxatividade dos Fundamentos de anulação”).

(18) e que, fora os casos de previsão pelas partes, é imposto por exemplo pelo art. 3.º, n.º 7 da
Lei n.º 62/2011 e (em sentido contrário ao disposto na Lav) pelo art. 8.º, n.º 1 da Lei do Tribunal arbi-
tral do desporto.

(19) PauLa cosTa e siLva, “valor da causa e causas do valor nos processos arbitrais”, Estudos de
Direito da Arbitragem em Homenagem a Mário Raposo, universidade católica editora, Lisboa, 2015,
pp. 199 a 209.

(20) anTónio Pedro PinTo MonTeiro, “do recurso de decisões arbitrais para o Tribunal consti-
tucional”, in Themis ix, n.º 16, 2009, 185-223.

(21) sobre a expressa manifestação de vontade das partes quanto à recorribilidade da decisão
arbitral, vide Mário esTeves de oLiveira (coord.), Lei da Arbitragem Voluntária — Comentada, alme-
dina, coimbra, 2014, pp. 473 e 474.

(22) é curioso notar como certas ordens jurídicas admitem o erro grosseiro na interpretação do
direito como causa de anulação da decisão arbitral (por exemplo, na Lei de arbitragem da república
Popular da china).
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in limine) — e de onde resulta, em geral, a sua inadmissibilidade. em
segundo lugar, a acrescer, porque o direito a requerer a anulação da decisão
arbitral é, por seu lado, irrenunciável: assim impõe o n.º 5 do art. 46.º(23).

considerando que a arbitragem voluntária se encontra regulada num
diploma próprio — a Lav —, só, claro, o meio de impugnação próprio da
arbitragem se encontra aí previsto e tramitado. essa regulação do processo
do pedido de anulação está concentrada no art. 46.º(24), mas dispersa por
vários números: em traços gerais, o n.º 2 inclui a maioria das regras de tra-
mitação e o n.º 6 define o prazo para a sua apresentação.

detenhamo-nos, primeiro, sobre o corpo do art. 46.º, n.º 2.

1.1. a junção de cópia certificada de sentença arbitral

1.1.1. Fundamentos

o introito do preceito começa por estipular que o pedido de anulação
deve ser acompanhado de uma cópia certificada da sentença arbitral anu-
landa e da sua tradução para português (não necessariamente certifi-
cada)(25) caso a mesma esteja redigida em língua estrangeira.

a exigência de certificação da cópia da sentença arbitral surge, em
grande parte, pelo facto de o pedido de anulação ser apresentado no pró-
prio tribunal que dele conhecerá e não no tribunal que proferiu a decisão,
ao contrário daquele que é o regime recursório geral (civil, administrativo,
penal ou mesmo constitucional)(26). nesses casos, o tribunal que recebe a
interposição do recurso diligencia pela preparação da sua subida, reme-
tendo os originais ao tribunal superior.

(23) o n.º 4 do art. 46.º, ao contrário do que parece sugerir o n.º 5 do mesmo artigo, não corres-
ponde a uma renúncia ao direito de requerer a anulação da sentença arbitral, mas antes a uma preclusão
desse direito por falta de invocação atempada da violação verificada, correspondendo antes a uma san-
ção processual aplicada à parte inerte [neste sentido, dário Moura vicenTe (coord.), op. cit., p. 127].

(24) diz-se do “processo do pedido de anulação” porque é no art. 59.º que se fixa a competên-
cia para o conhecimento do pedido de anulação e os graus de recurso disponíveis.

(25) Parecendo só dever ter de o ser nos casos previstos no art. 134.º, n.º 2 do cPc. 
(26) respetivamente, art. 673.º, n.º 1 do cPc, art. 145.º do cPTa (ou, se considerarmos que tal

preceito não regula a matéria de forma expressa mas apenas a contrario sensu, art. 140.º do mesmo
diploma que manda aplicar subsidiariamente o disposto na lei processual civil), art. 414.º, n.º 3 do
código de Processo Penal (ou, se novamente se considerar não existir norma expressa, art. 4.º desse
mesmo código, que manda observar as normas do processo civil) e art. 76.º da Lei do Tribunal cons-
titucional.
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no contexto arbitral, e considerando que a prolação da sentença final
implica o término do processo arbitral (art. 44.º, n.º 1, primeira parte da
Lav), término esse que por sua vez determina a cessação das funções do
tribunal arbitral (art. 44.º, n.º 3)(27/28), outra parece que não poderia ser a
solução. Mas quando seja prevista a recorribilidade da decisão arbitral, a
Lav não regula onde deve o recurso ser interposto, nem se esta regra da
apresentação do pedido de anulação no tribunal competente para dele
conhecer se altera de alguma forma. Já regressaremos a estes temas lacu-
nares(29).

1.1.2. competência certificatória

os termos simplistas com que a Lav regula a necessidade de a cópia
da decisão arbitral ser certificada parece sugerir que tal certificação possa
ser executada por qualquer pessoa que, nos termos da lei notarial, tenha
competência para emitir certificações de cópias. referimo-nos, portanto,
não apenas aos notários, mas também aos advogados(30). neste caso,

(27) a terminologia empregue pelo art. 44.º da Lav está longe de ser uniforme, o que pode
gerar algumas confusões concetuais. o art. 44.º tem por epígrafe “encerramento do processo”, o que
sugeriria que abrangeria todas as realidades que determinam tal encerramento. Mas no n.º 1 parece
sugerir que o “término do processo arbitral” só se d com a prolação da sentença final (o que represen-
taria uma consequência automática da obtenção da finalidade do processo arbitral — e que é, tipica-
mente, a resolução do litígio), enquanto a figura do “encerramento” estaria reservada aos casos elenca-
dos no n.º 2 e que representam fins anormais do processo (anormais no sentido em que o diferendo não
foi resolvido por decisão final de mérito, mas por um outro facto diferente da resolução de mérito do
litígio, função última dos árbitros). a ser assim, a previsão do seu n.º 3, de que cessam as funções do
tribunal quando se dá o encerramento do processo, não ocorreria caso o processo findasse em virtude
do seu término decorrente da prolação da decisão arbitral. não nos parece que tal interpretação literal
possa ser acolhida. e a correta solução estará, assim o cremos, precisamente na natureza do comando
que põe fim ao processo arbitral. Ter-se-á de considerar que o processo arbitral encerra em qualquer
um dos casos, mas que no caso da primeira parte do n.º 1 do art. 44.º o encerramento se dá de forma
automática, enquanto no segundo ele é ordenado pelo tribunal, não obstante não ser proferida uma
decisão final de mérito. notando as discrepâncias terminológicas do preceito, mas numa outra perspe-
tiva, vide Mário esTeves de oLiveira (coord.), op. cit., pp. 519 a 521 e 523 a 524.

(28) é igualmente curioso que o processo arbitral encerre com a prolação de uma decisão —
seja uma decisão final de mérito, seja uma decisão que ordene o seu encerramento e que pode, inclusi-
vamente, revestir a natureza de decisão homologatória — mas que, até à sua notificação às partes, ela
não produza efeitos (art. 42.º, n.º 6 da Lav). Poder-se-á então, em teoria, configurar um hiato temporal
em que não existe processo arbitral, nem decisão jurisdicional eficaz.

(29) Infra, capítulo ii. B.
(30) neste sentido, ManueL Pereira Barrocas, Lei de Arbitragem Comentada, almedina, coim-

bra, 2013, p. 170, dário Moura vicenTe (coord.), op. cit., p. 123 e MarTa aLves vieira, “a competência
dos Tribunais estaduais na arbitragem — anotação ao artigo 59.º da Lav”, obra inédita, p. 37.
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poderia colocar-se aqui o problema da violação do dever de sigilo imposto
a todos os intervenientes processuais, por força do art. 30.º, n.º 5 da Lav.
Mas considerando que tal certificação se destinará a instruir um pedido de
anulação (cabendo, portanto, em parte na exceção da necessidade para
defesa dos direitos das partes), que ficará posteriormente ademais sujeito à
publicidade geral do regime civil constante dos arts. 162.º e 163.º do cPc,
não vemos — salvo casos patológicos de certificações requeridas engano-
samente para instrução de um pedido de anulação — que o problema se
coloque em termos práticos.

Também somos da opinião que o presidente do tribunal arbitral — e,
por maioria de razão, o tribunal arbitral enquanto órgão colegial — man-
tém essa competência(31), que pode ser delegada no secretário (se existir),
seguindo um entendimento semelhante ao plasmado no art. 170.º do cPc.
sendo os tribunais arbitrais considerados como uma categoria de tribunais
por força do art. 209.º, n.º 2 da crP, não vemos que não lhe fossem conce-
didas essas mesmas competências(32).

1.2. a junção de tradução para português da sentença arbitral redi-
gida em língua estrangeira — um requisito justificável?

uma outra exigência formal se encontra no introito do art. 46.º, n.º 2:
a apresentação de tradução para português de decisão redigida em língua
estrangeira. vai esta exigência em parte ao encontro do art. 134.º do cPc
(que se manteve inalterado em relação ao art. 140.º do seu antecessor) e
que dispõe que o juiz ordena ao apresentante de um documento escrito em
língua estrangeira que junte a sua tradução para português, quando “care-
çam de tradução”(33).

no caso da decisão arbitral anulanda, é evidente que as partes enten-
dem a língua em que a sentença esteja redigida, uma vez que, em princí-
pio, a terão escolhido. Mesmo que não a tenham escolhido, seja na con-

(31) sendo uma tal certificação de natureza que se pode considerar autêntica.
(32) o que, como veremos, não contendo com o art. 44.º da Lav (cf. capítulo ii, 2.2. abaixo).
(33) o código de Processo civil de 1939 era mais permissivo (mais moderno?) ao admitir que

a tradução para português de documentos redigidos em língua estrangeira ficasse na discricionariedade
do juiz, que podia ordenar a sua junção, oficiosamente ou a requerimento da parte contrária, ou dis-
pensá-la caso todos os intervenientes (o próprio juiz e as partes) estivessem familiarizados com a lín-
gua em causa. Vide, José aLBerTo dos reis, Comentário ao Código de Processo Civil, vol. 2.º, coimbra
editora, coimbra, 1945, p. 41.
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venção de arbitragem, seja em escrito posterior, cabe essa escolha ao tribu-
nal arbitral, que deverá ter em conta as circunstâncias do caso e a conve-
niência das partes(34/35). e mesmo que assim não fosse, i.e., mesmo que o
tribunal arbitral entendesse, numa cenário pouco verosímil, escolher como
língua do processo uma língua totalmente estranha às partes (ou apenas a
uma delas) e com a(s) sua(s) expressa(s) oposição(ões), sempre seria tal
facto justificativo de um pedido de anulação, por violação dos princípios
contidos no art. 30.º, n.º 1 da Lav. seja como for, trata-se de uma hipótese
remota e mesmo rocambolesca — mas que, a existir, encontraria conforto
numa solução legal.

serviu esta breve incursão, no entanto, para demonstrar que a neces-
sidade de apresentação de tradução da decisão arbitral surge um pouco dis-
tanciada daquela que é hoje — e vai sendo cada vez mais — a realidade do
domínio linguístico plural da generalidade dos operadores jurídicos. não
se pretende com isto dizer que a tradução deva ser sempre dispensada, mas
sugerir apenas que o juiz a pudesse dispensar. na verdade, a apresentação
de uma tradução — que, note-se, não tem de ser certificada(36), ainda que
seja previamente acordada com a parte contrária, ou sequer aprovada pelo
tribunal — pode inclusivamente levantar problemas (de incorreções termi-
nológicas potencialmente irrelevantes, por exemplo, mas que façam prote-
lar o andamento do processo) que não existiriam caso todo o processo de
anulação se fundasse num documento único(37). e nada impediria que,
mesmo num caso de dispensa de apresentação de tradução por parte do
juiz, uma das partes requeresse a sua junção por sentir que o documento
não estaria a ser devidamente apreendido.

1.3. consequências do incumprimento

Perguntamo-nos, quanto às exigências de junção de cópia certificada
da decisão arbitral e da apresentação da sua tradução para português quando

(34) Mário esTeves de oLiveira, op. cit., p. 396.
(35) não sendo possível encontrar-se uma língua em comum com os interesses, deve(m) o(s)

árbitro(s) que não domina(m) a língua pretendida escusar-se da função, por superveniente impossibili-
dade no desempenho das suas funções.

(36) arMindo riBeiro Mendes, Tópicos para a intervenção na relação de évora (17.05.2011),
disponível em <http://www.tre.mj.pt/docs/esTudos%20-%20MaT%20civeL/estu dodrarmin-
dorMendes.pdf> 

(37) veja-se como a convenção de nova iorque exige uma tal certificação, no seu artigo iv, n.º 2.
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esteja redigida em língua estrangeira, se a sua não apresentação será
motivo de indeferimento liminar do pedido de anulação (assumindo a sua
admissibilidade no pedido de anulação)(38).

o cPc tem vindo a reconhecer efeitos cominatórios cada vez mais
gravosos aos incumprimentos de requisitos formais às partes(39), pelo que
no espírito sancionatório do cPc teríamos de concluir que haveria lugar
ao indeferimento liminar. Por discordarmos dessa resposta desequilibrada
que foi encontrada para esses desígnios de celeridade e simplificação pro-
cessuais, entendemos que deve ser formulado um convite ao requerente
para que junte os documentos em falta, sob pena de ver precludido o seu
direito à anulação. aliás, é o próprio requerente quem tem mais interesse
em que o seu pedido seja rapidamente tramitado, o que não poderá aconte-
cer até à junção desse(s) documento(s) em falta uma vez que a citação
impõe a remessa ao requerido do duplicado do requerimento inicial e da
cópia dos documentos que o acompanham(40). Parece-nos assim que,
numa tal situação, o juiz se deverá socorrer do art. 6.º, n.º 2 do cPc (no
caso da tradução, conjugando-o com art. 134.º, n.º 1 também do cPc), e
convidar o requerente a juntar a cópia certificada da sentença arbitral e/ou
a tradução da sentença para português.

(38) a possibilidade de haver lugar ao indeferimento liminar na ação de anulação não é evi-
dente e depende, por um lado e em parte, da configuração que se faça da natureza desta ação e, por
outro lado, do entendimento que se tenha quanto ao alcance da estipulação, no art. 46.º, n.º 2, alínea e)
da Lav, da aplicação das regras da tramitação do recurso de apelação (aplicável com as necessárias
adaptações) — a que abaixo regressaremos, no capítulo i. B. i.

(39) um dos mais gravosos (e mesmo desproporcional) prende-se com a não apresentação de
conclusões nas alegações de recurso. não se insere no objeto do presente trabalho, pelo que não será
aqui abordada a questão da inconstitucionalidade do art. 641.º, n.º 2, alínea b) do cPc, na parte em que
não admite a possibilidade de o relator emitir um despacho de aperfeiçoamento em caso de não apre-
sentação de conclusões por parte do recorrente (inconstitucionalidade essa, bem o sabemos, rejeitada
inúmeras vezes pelo Tribunal constitucional).

(40) art. 227.º, n.º 1 do cPc, a que aqui recorremos por força da determinação da aplicação do
regime da citação à previsão do art. 46.º, n.º 2 alínea b) da Lav e que abaixo melhor densificamos
(capítulo i. B. ii. B. 2.).

a ação de anuLação na Lav 2011 833



2. A tramitação do pedido de anulação de acordo com o
artigo 46.º, n.º 2 da LAV

2.1. o alcance da estipulação da aplicação das regras da tramitação
do recurso de apelação

a ação de anulação da decisão arbitral prevista e regulada no
artigo 46.º da Lav é uma ação declarativa constitutiva(41) de processo
especial(42) — a saber, o processo regulado nas alíneas a) a f) do n.º 2 do
art. 46.º da Lav(43). apesar do seu parco número, muitas são as questões
que surgem destas seis alíneas, que assim se apresentam:

2 — O pedido de anulação da sentença arbitral, que deve ser acompanhado
de uma cópia certificada da mesma e, se estiver redigida em língua estrangeira, de
uma tradução para português, é apresentado no tribunal estadual competente,
observando-se as seguintes regras, sem prejuízo do disposto nos demais números do
presente artigo:

a) A prova é oferecida com o requerimento;

b) É citada a parte requerida para se opor ao pedido e oferecer prova;

c) É admitido um articulado de resposta do requerente às eventuais excep-
ções;

d) É em seguida produzida a prova a que houver lugar;

e) Segue-se a tramitação do recurso de apelação, com as necessárias adapta-
ções;

f) A acção de anulação entra, para efeitos de distribuição, na 5.ª espécie.

a primeira interrogação que nos coloca este rol prende-se com a sua
organização, questão relevantíssima no apoio a dar à discussão a que
abaixo nos dedicaremos sobre quais os limites da aplicabilidade das nor-
mas sobre a tramitação da apelação nesta ação. Pois bem, a leitura das qua-
tro primeiro alíneas sugere uma tramitação cronológica (sequencial) do
processo: não apenas as fases descritas se processam, logicamente, de
acordo com ordem em que surgem [é primeiro apresentado o requerimento
de pedido de anulação, em que se oferece a prova dos factos alegados —

(41) seguimos aqui, na totalidade, o pensamento de PauLa cosTa e siLva. com efeito, e apesar
de então se debruçar sobre a Lav 86, os efeitos da anulação de uma decisão arbitral mantêm-se os
mesmos. abaixo retomaremos a questão, no capítulo ii. d. (PauLa cosTa e siLva, “anulação e recursos
da decisão arbitral”, pp. 948 a 950). 

(42) Vide acórdão do supremo Tribunal de 09/10/2020, Proc. n.º 661/18.4yrLsB.s1.
(43) Por força do art. 546.º, n.º 2 do cPc.
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alínea a); a parte requerida é depois citada para se opor, oferecendo tam-
bém prova sobre a matéria impugnada ou excecionada — alínea b);
admite-se um articulado de resposta caso sejam deduzidas exceções — alí-
nea c); produz-se a prova necessária sobre os factos alegados — alínea d)],
como a inclusão da expressão “em seguida” na alínea d) oferece uma cor-
relação sequencial direta em relação alínea anterior. inexistindo qualquer
indicação em contrário, da leitura destas quatro primeiras alíneas dirse-ia
que a alínea e) regularia a fase processual seguinte à indicada na alínea d)
— e que, portanto, só após a produção de prova o processo seguiria a tra-
mitação do recurso de apelação; até aí, seguiria apenas o disposto nas alí-
neas a) a d) do preceito sob análise. será assim?

dois motivos suportam solução diversa. o primeiro prende-se com a
arrumação da alínea f) (nesse art. 46.º, n.º 2) que é dedicada à distribuição
da ação e que surge após a citação da parte requerida, depois ainda da
admissibilidade de um articulado de resposta do requerente e da produção
de prova. com efeito, nos termos do cPc, a distribuição antecede (em
regra) a citação e, por maioria de razão, a apresentação da resposta às
exceções do requerente e a produção de prova. significa isto que a dispo-
sição das alíneas do art. 46.º, n.º 2 da Lav não foi feita, pelo menos inte-
gralmente, de forma processualmente sequencial, ao contrário do que ini-
cialmente pudesse parecer. o segundo motivo que concorre para uma tal
conclusão é a escolha, na alínea e), pela expressão “[s]egue-se a tramita-
ção do recurso de apelação”. a expressão “segue-se” poderia ter aqui uma
interpretação semelhante à da expressão “em seguida” contida da alínea
anterior e que mencionámos antes. Mas parece-nos que ela significa
“observa-se” e não “prossegue-se”, interpretação que é ademais consentâ-
nea com o espírito do anteprojeto apresentado pela aPa, que tinha como
propósito muito claro separar, tanto quanto possível, a ação de anulação da
ação comum do cPc(44).

somos, pois, da opinião que a aplicação das disposições gerais da
ação comum só deve ter lugar em caso de lacuna absoluta na tramitação da
apelação. assim sendo, e tendo ainda em conta que, como vimos, as alí-
neas do n.º 2 do art. 46.º não estão sequencialmente dispostas, parece-

(44) no projeto de nova Lav apresentado em 2011 ao Governo, escrevia a aPa em nota justi-
ficativa ao art. 46.º: “[p]revê-se agora que a impugnação da sentença arbitral deva ser feita através de
um pedido tramitado como se de um recurso de apelação se tratasse (apesar de, em regra, não se
admitir apelação da sentença arbitral, por força do disposto no art. 38.º, n.º 2), em vez de o ser atra-
vés uma acção comum interposta num tribunal estadual de primeira instância”. neste sentido, tam-
bém o autor desse projeto (anTónio saMPaio de caraMeLo, op. cit., p. 236).
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-nos que a tramitação do recurso de apelação deve ser observada durante
toda a ação de anulação (necessariamente, claro, com as devidas adapta-
ções)(45). e esta conclusão está longe de ser irrelevante. com efeito, admi-
tir que a tramitação da apelação apenas seria aplicável após a produção de
prova a que houvesse lugar colocaria algumas dúvidas de interpretação
dificilmente resolúveis e levaria a interpretações, assim o julgamos, não
queridas pelo legislador. seria, por exemplo, admissível decisão liminar
do relator(46)? a produção de prova a que se refere a alínea d) pressuporia
a convocação de audiência prévia (que admitiria reclamação em 10 dias,
nos termos do art. 593.º, n.º 3, para por exemplo inclusão de finalidades
não elencadas com posterior recurso do despacho que conhecesse dessa
reclamação)? e a prolação do despacho previsto no art. 596.º, n.º 1? Já a
admissibilidade da fixação de efeito suspensivo à impugnação não levan-
taria problemas, na medida em que ela é expressamente admitida pelo
art. 47.º, n.os 3 e 4 da Lav (sendo que de acordo com a leitura não-sequen-
cial do art. 46.º, n.º 2, como a que defendemos, a sua previsão nem seria
necessária na medida em que ela já resultaria das regras da apelação).
e em matéria de prazos, por onde nos regemos?

2.2. os prazos da ação de anulação

2.2.1. o prazo de apresentação de pedido de anulação — sua natu-
reza

a maior lacuna do art. 46.º da Lav é, sem dúvida, em matéria de pra-
zos. é aí que a regulação da ação de impugnação se torna definitivamente
mais confusa, representando um desafio considerável para os intérpretes.
o único prazo que contém é o do n.º 6, onde se estabelece um prazo de
60 dias para a apresentação do pedido de anulação, a contar da data do
recebimento da notificação da sentença ou da data do recebimento(47) da
decisão sobre o requerimento apresentado nos termos do art. 45.º.

(45) em sentido contrário, Mariana França Gouveia, Curso de Resolução Alternativa de Lití-
gios, almedina, coimbra, 3.ª ed., 2014, p. 209, e Mário esTeves de oLiveira (coord.), op. cit., p. 553.

(46) considerando, nomeadamente, que foi eliminada a possibilidade de indeferimento limi-
nar na ação comum, prevista no art. 234.º-a do código de Processo civil de 1995.

(47) subscrevemos na íntegra a opinião de Mário esTeves de oLiveira (et. al.) quanto à necessá-
ria interpretação constitucionalizante deste preceito (Mário esTeves de oLiveira (coord.), op. cit.,
pp. 574 e 575), solução que já havia sido anteriormente preconizada por outros autores (dário Moura
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Tem-se discutido a natureza jurídica deste prazo como sendo ou não
processual, uma vez que tal caracterização tem relevância na determinação
do regime da sua contagem. Partindo da noção de que um prazo processual
é aquele que é fixado para a prática de um ato processual(48), o prazo para a
propositura de ações não se enquadra nesta definição uma vez que ele pres-
supõe que a instância já exista (o que só acontece com a proposição da
ação, nos termos do art. 259.º, n.º 1 do cPc). se aliarmos esta afirmação ao
facto de o decurso do prazo de propositura da ação seguir o regime da cadu-
cidade dos direitos civis, nos termos do art. 332.º do código civil(49), não
nos parece possível — de jure constituto — admitir a natureza processual
deste prazo(50). em qualquer caso, a verdade é que a afirmação da novidade
desta ação, no sentido de inexistir qualquer base processual que suporte tal
natureza desse prazo, é, na verdade,uma ficção(51): a ação de anulação
(designada, aliás, por “pedido de anulação” na epígrafe do art. 46.º da Lav)
é espoletada num contexto totalmente processual: o do processo arbitral.

Mas considerando as preocupações de celeridade que, entre outras,
presidem à escolha do fórum arbitral em detrimento do fórum estadual,
não nos parece dever qualificar-se este prazo como processual(52) não
devendo, por isso, haver lugar à aplicação do regime do art. 138.º do cPc
à apresentação do pedido de anulação — nomeadamente, o da suspensão
do seu prazo em férias. Pelo mesmo motivo nos parece ser de afastar a
possibilidade de requerer a anulação nos três primeiros dias úteis subse-
quentes ao termo do prazo, sujeitando esse requerimento ao pagamento da
multa prevista no art. 139.º, n.º 5 do cPc(53).

vicenTe, op. cit., p. 127, Pedro MeTeLLo de náPoLes e carLa Góis coeLho, “a arbitragem e os tribunais
estaduais — alguns aspectos pr ticos”, in revista internacional de arbitragem e conciliação, n.º 5,
almedina, coimbra, 2012, p. 216 e ManueL Pereira Barrocas, op. cit., p. 180).

(48) ana PraTa, Dicionário Jurídico, vol. i, 5.ª ed., 3.ª reimp., almedina, coimbra, 2006, p. 1092.
(49) sobre o percurso histórico do artigo do cPc que estabelece que o regime dos prazos para

a propositura de ações nele previstos, artigo138.º, n.º 4 do cPc (no cPc de 1995, art. 144.º, n.º 4), vide
José LeBre de FreiTas, João redinha e rui PinTo, Código de Processo Civil — Anotado, vol. i, coimbra
editora, coimbra, 1999, pp. 250 e 251.

(50) neste sentido, Mariana França Gouveia, op. cit., p. 298 e Mário esTeves de oLiveira

(coord.), op. cit., p. 575.
(51) em sentido contrário, anTónio saMPaio caraMeLo, A Impugnação da Sentença Arbitral —

Comentário aos artigos 46.º, 51.º e 54.º da Lei da Arbitragem Voluntária, p. 27.
(52) concluem diversamente arMindo riBeiro Mendes, “a nova lei de arbitragem voluntária e

as formas de impugnação das decisões arbitrais (algumas notas)”, Estudos em Homenagem ao Prof.
Doutor José Lebre de Freitas, vol. ii., coimbra editora, coimbra, 2013, p. 745, anTónio Menezes cor-
deiro, Tratado da Arbitragem, almedina, 2016, p. 457 e acórdãos do supremo Tribunal de Justiça
de 06/09/2016, Proc. n.º 158/15.4yrcBr.s1 e do Tribunal da relação de Lisboa de 23 de janeiro
de 2020, no âmbito do processo n.º 661/18.4yrLsB-2.

(53) na esteira do defendido por Mário esTeves de oLiveira (coord.), op. cit., p. 575.
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depois da submissão do pedido de anulação da decisão arbitral: o
vazio. a Lav é totalmente silenciosa quanto aos demais prazos a observar
durante o processo. será que a aplicação das regras previstas quanto à tra-
mitação do recurso de apelação, que acima vimos que se impunham, col-
mata esta lacuna?

2.2.2. o prazo de oposição da parte requerida

a) Natureza da notificação do requerido para se opor. o pri-
meiro prazo sobre o qual nos iremos debruçar é, numa construção sequen-
cial, o da oposição ao pedido de anulação. e há que começar por notar que,
nos termos da alínea b) do art. 46.º, n.º 2 da Lav, é a parte requerida citada
para o efeito — não notificada. é-o, assim nos parece, por ser esta uma
ação própria e relativamente autónoma (apesar de tudo…), no sentido em
que é independente — processualmente — do processo arbitral que culmi-
nou na decisão anulanda. e para este efeito em particular (ou seja, da bon-
dade da solução legal de se proceder à citação, e não notificação, da parte
requerida), é de tal forma autónoma que é intentada num tribunal diferente
daquele onde correu o processo, não tendo pois a parte requerida qualquer
informação sobre este processo impugnatório até ser para tanto citada.
ora, nos termos do art. 219.º, n.º 1 do cPc, a citação é, efetivamente, o ato
pelo qual se dá conhecimento ao (neste caso) requerido de que foi proposta
contra ele determinada ação, chamando-o ao processo com um intuito
determinado que é o de se defender. a alínea b) do art. 46.º, n.º 2 da Lav
esclarece, nesta senda, que a parte requerida é citada “para se opor ao
pedido”. o ato processual da citação parece assim perfeitamente enqua-
drado nesse propósito estabelecido na alínea b) do art. 46.º, n.º 2 da Lav.
Mas importa não esquecer que as realidades concetuais são mais do que
meras definições e comportam consigo regimes inteiros. no caso da cita-
ção, falamos sobretudo dos arts. 219.º a 246.º (que abordaremos de seguida),
564.º(54) e 569.º [de que falaremos nos pontos b), c) e em parte d) abaixo]
do cPc.

os arts. 219.º a 246.º do cPc dispõem, sobretudo, sobre as várias
modalidades de citação e as regras específicas de cada uma. Parece-nos,
com as necessárias adaptações, que todas serão aplicáveis à citação do
requerido da ação de anulação da decisão arbitral — consoante, claro está,

(54) norma que, para o que aqui nos ocupa, não nos parece levantar problemas quanto à trami-
tação dos meios impugnatórios que são objeto deste texto.
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a sua natureza (singular ou coletiva). é certo que o pedido de anulação
visará uma decisão arbitral que representa o culminar de um processo arbi-
tral em que a parte requerida participou e, nessa medida, a sua chamada à
ação de anulação nunca pode ser tida como totalmente inesperada. Mas
por outro lado, as preocupações que envolvem a delicadeza da citação
regulada em termos gerais no cPc parecem existir, de igual forma, numa
ação de anulação — sobretudo se o português não for a língua escolhida
no processo arbitral. com efeito, o pedido de anulação tem forçosamente
de ser apresentado em língua portuguesa, por força do art. 133.º, n.º 1 do
cPc, pelo que se a parte requerida não dominar o português a apresenta-
ção da sua defesa será, à partida, dificultada. Parece-nos, assim, dever pre-
valecer a segurança jurídica e a garantia da tutela jurisdicional efetiva do
requerido, sendo aplicáveis à citação prevista no art. 46.º, n.º 2, alínea b)
da Lav as disposições do cPc que regulam a citação. nesta medida, a
consagração da figura da citação como forma de notificação do requerido
importa também, claro está, que seja acompanhada de todo o seu regime
[e, desde logo, do previsto na convenção de haia relativa à citação e à
notificação no estrangeiro dos atos Judiciais e extrajudiciais em Matéria
civil e comercial, bem como o constante do regulamento (ce) n.º 1393/
/2007, de 13 de novembro, relativo à citação e notificação dos atos judi-
ciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos estados-Membros].

b) A dilação. Face à conclusão anterior, importa agora clarificar
que não nos parece, no entanto, dever o art. 245.º do cPc ser considerado
aplicável à ação de anulação. a aplicabilidade da dilação ao prazo de
defesa do requerido suscita-nos as maiores dúvidas. como referimos, o
pedido de anulação da decisão arbitral surge totalmente enquadrado no
contexto de um processo anterior, que a parte requerida domina necessa-
riamente por nele ter participado, não se justificando — parece-nos — a
consagração de qualquer dilação. desde logo, porque o objeto do pedido
de anulação será uma decisão arbitral que foi notificada ao requerido;
depois porque os fundamentos invocados para o fundamentar terão muitas
das vezes de se basear em circunstâncias já invocadas no processo, por
força do disposto no art. 46.º, n.º 4(55); por fim, porque mesmo que o fun-
damento da anulação não haja sido anteriormente invocado nos termos do
n.º 4 do art. 46.º, sempre terá de resultar de circunstâncias próprias do pro-

(55) com efeito, se a parte lesada pelo desrespeito de qualquer disposição da Lav ou de uma
condição acordada na convenção de arbitragem não deduzir imediata oposição a tal desrespeito, verá
precludida a possibilidade de requerer a anulação da decisão arbitral com base nesse fundamento.
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cesso arbitral em que o requerido foi parte. Também os motivos de celeri-
dade (em que fundámos, parcialmente, a nossa discordância quanto à
caracterização do prazo de propositura da ação de anulação como sendo
processual) encontram aqui fundamento.

c) O prazo. chegamos por fim à questão mais delicada: o prazo
para apresentação da oposição ao pedido de anulação. é de lamentar que a
sua delicadeza, que se traduz no mais elementar direito à tutela jurisdicio-
nal efetiva do requerido, não tenha forçado o legislador a regular conclu-
dentemente a matéria, deixando aos intérpretes opções tão variadas como
as que de seguida sumariamente expomos: (i) de acordo com a norma
supletiva do art. 149.º, n.º 1 do cPc (ou do art. 29.º do cPTa, no caso de
a jurisdição ser a administrativa), o prazo para as partes exercerem qual-
quer ato processual é, na falta de disposição especial, de 10 dias; (ii) por
outro lado, e nos termos do art. 569.º, n.º 1 também do cPc, o réu pode
contestar no prazo de 30 dias a contar da citação; (iii) seria ainda compagi-
nável um prazo de 60 dias, à semelhança do atribuído à parte requerente
(por remissão do art. 637.º, n.º 5 do cPc, ex vi art. 46.º, n.º 2, alínea e) da
Lav). Pois bem, entre a primeira e a última opção contam-se 50(!) dias de
diferença. se é certo que, de acordo com o art. 227.º, n.º 2 do cPc, o prazo
para apresentar a oposição ao pedido de anulação deve constar do ato de
citação e que as partes não podem em caso algum ser prejudicadas pelos
erros dos atos praticados pela secretaria judicial, nos termos do disposto
no art. 157.º, n.º 6 também do cPc, a verdade é que a insegurança jurídica
que envolve este prazo e a gravidade da cominação processual do seu
incumprimento pode levar os operadores jurídicos, com base na ilustre
doutrina das cautelas, a apresentar a sua oposição no prazo mais curto de
10 dias.

Parece-nos que todas as posições são igualmente defensáveis e têm
fundamento. Mas começando pelo prazo mais curto, diremos que o prazo
de 10 dias é aquele que nos parece mais dificilmente admissível(56). com
exceção, por exemplo, do regime contraordenacional geral de interposição
de recurso para a relação(57) —, são raríssimos (senão praticamente ine-
xistentes), na lei portuguesa, casos de interposição de recurso com apre-
sentação simultânea de alegações em 10 dias (e, portanto, prazos de con-
tra-alegações de recurso em prazo idêntico) — com exceção de alguns
processos urgentes. o mesmo se diga do primeiro articulado da parte pas-

(56) afirmando que tal prazo de “rejeitar liminarmente”, anTónio saMPaio de caraMeLo, op. cit., p. 31.
(57) cf. acórdão do sTJ de fixação de jurisprudência n.º 1/2009.
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siva sobre o fundo do objeto do litígio (contestações e oposições), que
também só nas providências cautelares — que têm sempre natureza
urgente — devem ser apresentadas em 10 dias. Trata-se de um prazo mani-
festamente curto para preparação de uma defesa contra um pedido de anu-
lação de uma decisão arbitral, sobretudo se considerarmos a complexidade
de alguns dos fundamentos de anulação (nomeadamente, a matéria da vio-
lação da ordem pública internacional do estado português). Partilhamos
aqui da opinião de alguma doutrina que entende que um prazo de 10 dias
para oposição ao pedido de anulação representaria uma ofensa ao direito à
tutela jurisdicional efetiva(58), constitucionalmente consagrado no art. 20.º
da crP(59). considerando o quadro de incerteza, e não obstante uma pos-
tura cautelosa poder exigir que se cumpra um tal prazo, somos da opinião
que a interpretação do art. 46.º, n.º 2, alínea b) da Lav no sentido de que
impõe um prazo de oposição ao pedido de anulação da decisão arbitral de
10 dias é materialmente inconstitucional, por violar o direito ao processo
equitativo consagrado no art. 20.º, n.º 4 da crP(60/61).

vejamos agora a possibilidade de serem concedidos 60 dias para a
parte requerida se opor ao pedido de anulação. além de baseado na mera
igualdade “num rica” (simplifiquemos assim) entre as partes, a admissibi-
lidade deste prazo poderia, em teoria, ser encontrada por aplicação das
regras da tramitação do recurso de apelação(62). com efeito, o art. 638.º,
n.º 5 do cPc, que não faz qualquer remissão para o seu n.º 1, estabelece de
forma literal que o recorrido pode responder à alegação do recorrente em
prazo idêntico ao da interposição. assumindo que se aplicam estas regras a
todo o processo de anulação, como acima defendemos, seria de atribuir ao

(58) nomeadamente, Mariana França Gouveia, op. cit., p. 300 e arMindo riBeiro Mendes,
“Tópicos para a intervenção na relação de évora (17.05.2011)”, disponível em <www.arbitragem.pt>
e “a nova Lei de arbitragem voluntária evolução ou continuidade”, disponível em <www.trp.pt>.

(59) Por violação do direito ao processo equitativo, na sua vertente do direito a prazos razoá-
veis de ação ou de recurso (neste sentido, J.J. GoMes canoTiLho e viTaL Moreira, Constituição da Repú-
blica Portuguesa — Anotada, vol. i., 4.ª ed., rev., almedina, coimbra, 2007, pp. 415 e 416 e variadas
decisões do Tribunal constitucional).

(60) no sentido da sua admissibilidade, vide ManueL Pereira Barrocas, op. cit., p. 170, dário

Moura vicenTe (coord.), op. cit., p. 124, José roBin de andrade, “Balanço de um ano de vigência da
nova lei de arbitragem voluntária”, in VII Congresso do Centro de Arbitragem da Câmara de Comér-
cio e Indústria Portuguesa (Centro de Arbitragem Comercial), almedina, coimbra, 2014, p. 156 e
Mário esTeves de oLiveira (coord.), op. cit., pp. 553 e 554.

(61) Vide, inter alia, acórdãos n.os 247/02, 250/2008 do Tribunal constitucional.
(62) eventualmente, e para os que consideram a ação de anulação como uma realidade pró-

xima do recurso de revisão, poderiam talvez entender aqui que se aplicaria o seu prazo geral. vemos
esta hipótese mais dificilmente fundamentável, mas deixamos em aberto para os defensores de uma tal
caracterização da ação de anulação.
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requerido um prazo idêntico ao prazo concedido ao requerente para apre-
sentar o pedido de anulação. Mas não nos parece que assim deva ser.
a natureza jurídica do prazo para apresentação do pedido de anulação,
sobre o qual acima nos debruçámos brevemente(63), sugere que a igual-
dade das partes não possa ser vista de forma puramente quantitativa. com
efeito, os prazos de caducidade para propositura de uma qualquer ação
são, por regra, muito mais alargados que qualquer prazo processual(64)
(e normalmente bem mais amplos que 60 dias). se é verdade que aqui não
estamos no contexto de uma ação iniciada ex novo como o são a generali-
dade das ações sujeitas a prazo de caducidade quanto à sua propositura
(pois que, como acima vimos, se trata de uma ação que tem por objeto um
ato processual — a sentença arbitral — que representa o desencadear de
todo um outro processo que lhe é imediatamente anterior e do qual
depende)(65), é igualmente verdade que, do ponto de vista da igualdade
substancial, tanto a parte requerente como a requerida dispõem do mesmo
prazo para analisar a sentença arbitral e decidir impugná-la (ou não) e em
que termos(66). a igualdade de partes consagrada no art. 20.º da crP não é
total e absoluta — sob pena de todo e qualquer prazo processual dever ser
sempre o mesmo e igual para todas as partes.

Tudo sopesado, somos da opinião que o prazo para apresentação da
oposição da parte requerida deve ser de 30 dias(67/68) — seja por via da
aplicação direta do regime geral da citação, seja por via de uma interpreta-
ção harmonizada do art. 638.º, n.os 1 e 5 do cPc, aplicável ex vi art. 46.º,
n.º 2, alínea e) da Lav. não apenas porque encontra fundamento em qual-
quer das visões concetuais do pedido de anulação (mais próximo da reali-
dade recursória ou mais próximo da conceção deste pedido como uma
ação autónoma), mas também porque representa, materialmente, um prazo
adequado ao ato processual em causa, sendo o mesmo dificilmente consi-
derado como inconstitucional, por exíguo.

(63) capítulo i. B. ii. a.
(64) como corretamente nota Mariana França Gouveia, op. cit., p. 300.
(65) o que poderia sugerir que a discrepância de prazos entre parte ativa e passiva teria menos

fundamento.
(66) a nota, pertinente, é de Pedro MeTeLLo de náPoLes e carLa Góis coeLho, op. cit., p. 216.
(67) Tal como sustenta aBranTes GeraLdes em “assistência e cooperação dos tribunais judi-

ciais aos tribunais arbitrais, em especial na produção de provas”, Intervenções — VIII Congresso do
Centro de Arbitragem Comercial da C.C.I.P., almedina, 2015, p. 59.

(68) como o entendeu o Tribunal da relação de Lisboa no seu acórdão de 6 de maio de 2021,
no âmbito do processo n.º 646/20.0yrLsB. ainda que sem pronúncia expressa dos venerandos
desembargadores da relação de Lisboa, foi concedido um prazo de 30 dias no ofício de citação dos
processos n.os 1578/18.8yrLsB e 407/19.0yrLsB.
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d) O caso da pluralidade de requeridos. Parece-nos por fim que,
em caso de pluralidade de requeridos, este prazo deve ser comum a todos
eles. e também quanto a este ponto encontramos um duplo suporte legal:
seja por via da aplicação do art. 569.º, n.º 2 (enquadrado no regime geral
da citação, nos termos que acima definimos)(69), segundo o qual a oposi-
ção de qualquer dos requeridos pode ser apresentada até ao termo do prazo
que começou a correr em último lugar; ou, seja por via da remissão do
art. 46.º, n.º 2, alínea e) da Lav, aplicando o regime da tramitação do
recurso de apelação, com a extensão e nos termos que antes definimos(70),
então teremos que nos basear no art. 638.º, n.º 9 do cPc, sendo o prazo das
suas oposições único. sufragamos as dúvidas que já nos anos 50 levantava
aLBerTo dos reis. é de difícil compreensão, de facto, a razão de ser desta
previsão(71). Mas existindo, é igualmente difícil afastar a sua aplicação à
ação de anulação, considerando que a notificação do requerido para se
opor ao pedido deve seguir, como defendemos, o regime da citação.

2.2.3. o prazo de resposta a eventuais exceções

a doutrina que afirma ter a parte passiva 10 dias para se opor ao
pedido de anulação entende que tal prazo é igualmente aplicável à resposta
a eventuais exceções deduzidas pelo requerido, pelos mesmos motivos:
face à ausência de norma expressa sobre a matéria, é de aplicar a norma
subsidiária(72). Mas a resposta, parece-nos, não pode ser pressurosa.

com a abolição (até à data)(73) da réplica enquanto articulado de res-
posta às exceções no regime processual civil, a resposta complicou-se ainda
mais. aquilo a que se assistiu, com a reforma de 2013 sobre esta matéria, foi
(i) a um alongar da audiência prévia, por força do art. 3.º, n.º 4 do cPc (des-

(69) capítulo i. B. ii. b. 1.
(70) capítulo i. B. i.
(71) José aLBerTo dos reis, Código de Processo Civil anotado, vol. iii, 4.ª ed., reimp., coimbra

editora, coimbra, 1985, p. 79.
(72) Também se poderia encontrar um fundamento para o prazo de 10 dias na aplicação das

regras da tramitação do recurso de apelação à ação de anulação. sendo admitido por parte da jurispru-
dência um requerimento de resposta às contra-alegações do recorrido quando sejam invocados funda-
mentos que obstem ao conhecimento do recurso (impugnando a admissibilidade ou a tempestividade
do recurso ou ainda a legitimidade do recorrente, que assim podem ser consideradas como “exceções
recursórias”) — tudo sugestões do art. 638.º, n.º 6 —, ele é apresentado em 10 dias, nos termos da
combinação dos arts. 3.º, n.º 3 e 149.º, n.º 1 do cPc.

(73) cf, Proposta de Lei n.º 92/xiv/2 e a reintrodução da réplica para resposta às exceções,
ainda que a Proposta não fundamenta a repristinação deste articulado.
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virtuando, assim, o desígnio subjacente à sua reforma enquanto fórum pro-
pício à discussão eficiente da organização do processo)(74) e com manifesto
prejuízo para o autor, atenta a sua relevância nos contornos processuais da
ação; ou (ii) à apresentação de um articulado escrito, à cautela, em 10 dias,
combinando os arts. 3.º, n.º 3 e 149.º, n.º 1 do cPc. repare-se bem: o atual
regime do cPc conseguiu obscurecer o regime da apresentação de um dos
mais importantes articulados escritos do processo, permitindo interpreta-
ções com uma amplitude tal que oscilam entre a sua submissão em 10 dias
ou até ao início da audiência prévia (que pode e é habitualmente agendada a
meses de distância da apresentação da contestação).

a arguição de exceções não é um percalço de somenos na vida de uma
ação: elas determinam a absolvição da instância (as dilatórias) ou do pedido
(as perentórias). e não é incomum que venham deduzidas envoltas em con-
trovérsias jurídicas complicadas e intrincadas, que requerem ponderosa
apreciação pelo autor, a fim de delas se defender convenientemente. Bem
vistas as coisas, não é apenas na reconvenção que a contestação transforma
o réu em autor — e daí, de resto, a máxima reus in excipiendo fit actor(75).

Poder-se-ia defender ser de seguir já, nesta fase, o regime da apela-
ção, o que encontraria suporte no facto de, exceção feita à alínea b) do
n.º 2 do art. 46.º da Lav (que nos transporta indubitavelmente para o
regime geral da citação ao mandar “citar” a parte requerida), nada mais
sugerir a aplicação de normas diferentes das da apelação. nesse caso,
desembocaríamos no prazo de 15 dias se aplicássemos o que se prevê para
a resposta à ampliação do objeto do recurso (art. 638.º, n.º 8) ou no prazo
de 10 (como avançámos na nota de rodapé 72).

como defendemos, a aplicação das disposições gerais da ação
comum só deve ter lugar em caso de lacuna absoluta na tramitação da ape-
lação, o que julgamos ser aqui o caso. com efeito, sendo a réplica apresen-
tada em 30 dias, parece-nos que é esse o prazo que devemos considerar
para este efeito. é o que melhor se coaduna com a solenidade e relevância
do ato em causa, que não tem paralelo na fase recursória; por outro lado,
também encontra respaldo na letra da lei, que refere um “articulado” de
resposta a exceções — estando as respostas a alegações de recurso mais
longe dessa terminologia e da formalidade que justifica o seu nome.

(74) veja-se como a exposição de Motivos da reforma arvora as alterações à audiência prévia
como “um dos mais emblemáticos pilares desta reforma”.

(75) Por isso defendemos que a ordem dos depoimentos prevista no art. 512.º, n.º 1 do cPc
não deva ser acolhida quanto à matéria excecionada.
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2.3. o julgamento

dispõe o art. 46.º, n.º 2, alínea d) da Lav que, após a fase dos articu-
lados, “é produzida a prova a que haja lugar”.

importa ter presente que, para efeitos de distribuição, a ação de anu-
lação entra na 4.ª espécie(76) e que corresponde às causas que a relação
conhece em primeira instância, nos termos do art. 214.º do cPc. Tendo
ainda por base a conclusão a que acima chegámos quanto à aplicabilidade
da tramitação do recurso de apelação ao longo de todo o processo de anu-
lação da decisão arbitral, somos da opinião que a prova será produzida
perante o Tribunal da relação ou o Tribunal central administrativo com-
petentes observando-se o preceituado quanto à instrução, discussão e jul-
gamento na primeira instância, nos termos do disposto no art. 662.º, n.º 3,
alínea a) do cPc e 149.º, n.º 4 do cPTa. deve assim o tribunal fixar o des-
pacho previsto no art. 596.º do cPc, identificando o objeto do litígio e
enunciando os temas de prova (por força do art. 410.º)(77).

a expressão “a que haja lugar” constante do preceito da Lav sob
análise não parece que imponha restrições quanto aos meios de prova
admissíveis, mas apenas uma forma redundante de referir que apenas se
produzirá a prova requerida pelas partes ou oficiosamente ordenada pelo
próprio tribunal. Pense-se como, por exemplo, uma perícia pudesse à par-
tida parecer estranha no contexto de um pedido de anulação de uma deci-
são arbitral, ela não será de excluir se for por exemplo necessário fazer um
exame de reconhecimento de letra para se concluir pela não vinculação de
uma parte à convenção de arbitragem ou pela não aposição da assinatura
de algum dos árbitros na sentença.

(76) a Lav ordena que a ação entre na 5.ª espécie, e não na 4.ª, por então estar em vigor o
código de Processo civil de 1995, que distribuía as causas que a relação conhece em primeira instân-
cia na 5.ª espécie.

(77) neste sentido, e retirando as consequências processuais da prolação desse despacho,
Mário esTeves de oLiveira (coord.), op. cit., p. 553. 
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II. A conjugação da ação de anulação da decisão arbitral e
do recurso: um casamento instável

1. Notas prévias

extravasa manifestamente o objeto deste trabalho apresentar a trami-
tação do regime recursório civil e administrativo, como fizemos em rela-
ção à ação de anulação. assim, o presente capítulo assentará apenas nos
elementos do regime dos recursos que bulam com o regime do pedido de
anulação que acima descrevemos e procurámos dissecar. e parece-nos que
eles são, em traços gerais, os seguintes: meio de proposição/interposição
(forma e tribunal de receção competente), prazo para o efeito, poderes do
tribunal, efeitos da anulação e da procedência do recurso.

e como veremos, a doutrina não se debruçou ainda muito sobre estas
questões. em parte, porque o recurso tem o seu âmbito de aplicação limi-
tada aos casos de expressa previsão das partes quanto à sua admissibili-
dade ou em caso de imposição legal(78). a relativa juventude da Lav tam-
bém não permitiu ainda que a jurisprudência colaborasse de forma
profunda no estudo desta matéria, pelo que muito ficará ainda por dizer.

2. Uma proposta de solução eficiente quanto à interposi-
ção/proposição

2.1. o prazo

2.1.1. Precedência lógica da apreciação do pedido de anulação

como vimos, sobre o prazo de apresentação do pedido de anulação da
decisão arbitral não existem quaisquer dúvidas: 60 dias a contar dos factos
referidos no art. 46.º, n.º 6 da Lav. Por seu lado, o recurso seguirá, claro, o
regime constante do cPc e do cPTa e poderá ser interposto no prazo de
30 dias a contar da notificação da decisão, nos termos do art. 638.º, n.º 1 do
cPc e 144.º, n.º 1 do cPTa. a primeira dificuldade que se levanta é, pois,
a da conjugação destes dois prazos.

ante a inexistência de uma norma como a do art. 27.º, n.º 3 da Lav 86,
não vemos como ultrapassar de forma fundamentada este problema, diría-

(78) cf. nota 17 supra.
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mos, metodológico: é que considerando os prazos em causa, terá a parte
interessada de impugnar primeiro o mérito e só então as nulidades proces-
suais(79) próprias da sentença arbitral — invertendo-se assim aquela que
será, num momento posterior, a apreciação lógica dessas diversas impug-
nações por parte do Tribunal da relação ou do Tribunal central adminis-
trativo. com efeito, é de mais elementar eficiência jurídica que qualquer
decisão judicial (seja ela final ou outra) apenas incida sobre ao mérito
quando nada obste a essa apreciação. é por isso, de resto, que o art. 608.º,
n.º 1 do cPc — aplicável a todas as decisões, proferidas em qualquer ins-
tância(80) — determina que a sentença deve começar por conhecer das
questões prévias ou prejudicais antes de o juiz passar ao conhecimento das
questões de fundo(81).

seja qual for a solução a dar à questão de saber como o deve o reque-
rente-recorrente impugnar a decisão arbitral quando pretenda pedir a sua
anulação e subsidiariamente dela recorrer, o certo é que o tribunal estadual
terá necessariamente de apreciar primeiro os fundamentos do pedido de
anulação, debruçando-se apenas sobre o mérito do recurso em caso de
improcedência daquela ação(82). veremos mais abaixo(83) quais as conse-
quências da anulação da decisão arbitral (em termos absolutos e, em ter-
mos relativos, quanto ao objeto do recurso interposto). a pergunta que
agora se impõe é a seguinte: como impugnar subsidiariamente o mérito da
decisão arbitral quando se pretenda (também) a sua anulação?

2.1.2. uma combinação forçada dos meios de impugnação?

não encontramos qualquer fundamento que permita à parte interes-
sada esquivar-se do prazo de interposição do recurso em 30 dias. na ausên-
cia de norma expressa em contrário, ter-se-á de considerar aplicável o
regime geral dos recursos. e considerando que este prazo é mais curto do
que o prazo previsto para requer a anulação da decisão arbitral, há quem
defenda que é no recurso que devem ser invocados os fundamentos de anu-

(79) sobre a caracterização da natureza jurídica dos fundamentos da anulação, vide PauLa

cosTa e siLva, op. cit., pp. 946 e 947.
(80) Por força do disposto no art. 663.º, n.º 2 e do 679.º do cPc.
(81) aLBerTo dos reis, Código de Processo Civil — Anotado, vol. v., 3.ª ed. reimp., coimbra

editora, coimbra, 2012, pp. 48 e 49.
(82) neste sentido, PauLa cosTa e siLva, op. cit., p. 1004 e Mário esTeves de oLiveira (coord.),

op. cit., p. 550.
(83) cf. ponto ii. d.

a ação de anuLação na Lav 2011 847



lação da sentença arbitral(84). Tal conceção parte do pressuposto — correto,
no nosso entender — de que não faz qualquer sentido estarem pendentes,
em simultâneo, dois processos impugnatórios de uma mesma decisão arbi-
tral, cujas decisões terão necessariamente implicações cruzadas.

no entanto, não nos parece que a solução a dar à indesejada pendên-
cia plural de processos impugnatórios se resolva pela via do “desapareci-
mento” da ação de anulação, que assim seria consumida pelo recurso.
e não nos parece por várias ordens de razões. em primeiro lugar, não se
pode esquecer que a ação de anulação foi prevista como uma ação própria
(independente do recurso), com tramitações igualmente próprias e com
fundamentos impugnatórios específicos. com efeito, e como vimos, o
pedido de anulação, de acordo com o art. 46.º, n.º 2 da Lav, é obrigatoria-
mente apresentado ao tribunal estadual competente (e não, ao contrário do
que acontece num recurso, no tribunal a quo), apresentação essa sujeita a
algumas formalidades especiais como sejam a apresentação de cópia certi-
ficada da decisão arbitral e, se for o caso, junção da sua tradução para por-
tuguês, estando depois também sujeita a regras próprias de citação (que
não acontecem no recurso). a doutrina que sufraga a posição que agora
analisamos não esclarece de que forma, nem onde é interposto este
recurso, nem tampouco se devem os requisitos previstos no cabeçalho do
art. 46.º, n.º 2 da Lav ser dispensados em caso de interposição de recurso
cumulado com — ou subsidiário de? — o pedido de anulação da decisão
arbitral (inexistindo, de resto, norma habilitante para tal dispensa). Fica
também por resolver qual a forma a dar à resposta às exceções admitida no
art. 46.º, n.º 2, alínea c) da Lav, articulado inexistente no recurso de apela-
ção. é que apesar de ser até admitido por parte da jurisprudência um
requerimento de resposta às contra-alegações do recorrido quando sejam
invocados fundamentos que obstem ao conhecimento do recurso (impug-
nando por exemplo a admissibilidade ou a tempestividade do recurso ou
ainda a legitimidade do recorrente — tudo sugestões do art. 638.º, n.º 6,
como vimos acima), ou de até estar prevista a resposta à ampliação do
objeto do recurso no n.º 8 do mesmo artigo, a verdade é que a resposta às
exceções admite uma maior amplitude probatória(85).

(84) arMindo riBeiro Mendes, “a nova lei de arbitragem voluntária e as formas de impugnação
das decisões arbitrais (algumas notas)”, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Frei-
tas, vol. ii., coimbra editora, coimbra, 2013, pp. 721 e 722 e Mariana França Gouveia, op. cit., p. 298.
neste sentido, veja-se a decisão sumária de 23/05/2019 do Tribunal da relação de Lisboa, proferida
no Processo n.º 280/17.2yrLsB e disponível em <dgsi.pt>.

(85) Por outro lado, considerar-se a resposta do recorrido-requerido como “meras” contra-ale-
gações faz surgir a dúvida quanto ao ónus de impugnação que lhe impende — dúvida que não nos
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Já referimos, pelos motivos que acima expusemos, que entendemos
que os dois processos devem ser julgados e decididos de forma conjunta.
Por esse motivo, a solução que procuramos dar à integração do recurso e
da ação de anulação deve colmatar esta preocupação. ainda que responda
a um tal desígnio, também não nos parece que possamos sufragar, pelo
menos tout court, a posição que admite a apensação dos dois processos
impugnatórios ao abrigo, simplesmente, do art. 37.º, n.º 1 do cPc, ex vi
art. 267.º, n.º 1 do cPc(86). com efeito, a apensação segue um regime pró-
prio, constante desse art. 267.º do cPc. e aí se dispõe que possam ser jun-
tas as ações propostas em separado, desde que, para o que agora nos
importa, se verifiquem os pressupostos da admissibilidade da coligação.
decorre com toda a clareza do art. 37.º, n.º 1 do cPc que ela não é admis-
sível se aos pedidos formulados corresponderem formas de processo dife-
rentes, o que é manifestamente o caso. como vimos, a ação de anulação
segue a forma de processo especial, enquanto o recurso seguirá a forma
comum nas instâncias de recurso.

a pergunta a que agora importa dar resposta é, assim, a de saber se
as tramitações destes dois meios de impugnação são “manifestamente
incompatíveis”, nos termos e para os efeitos previstos no art. 37.º, n.º 2.
e parece-nos (como procurámos demonstrar na primeira parte deste
escrito ao estabelecer a aplicação da tramitação do recurso de apelação ao
pedido de anulação da decisão arbitral) que não são. Quanto à instância:
o tribunal competente será o mesmo (apesar de poder ser distribuído a
secções ou juízos diferentes), as partes serão as mesmas e o objeto de
ambos os processos será a decisão arbitral. Quanto à tramitação: contam
ambas as vias impugnatórias com exposição inicial onde se apresentam
os motivos pelos quais deve a decisão ser anulada ou substituída por
outra, à parte recorrida-requerida é admitido um articulado de resposta,
ao qual a recorrente-requerente poderá responder em qualquer um dos
processos e ambos admitem a produção de prova. não nos parece, em
face da letra do art. 37.º, n.º 2 do cPc, que exista uma incompatibilidade
manifesta entre os dois processos que impeça a apensação dos processos
que sejam apresentados em separado. a solução mais correta a dar é
assim, tanto quanto nos parece, requerer (às partes) e ordenar (ao juiz) a
apensação de processos que sejam apresentados em separado. veremos

parece ter sentido existir no contexto do art. 46.º, n.º 2 da Lav, que é manifestamente construída como
uma ação para esse efeito. Trata-se de uma questão complexa e que não abordaremos aqui.

(86) apesar de levantar o problema da barreira legal do art. 267.º, n.º 1 do cPc, conclui que se
poderá recorrer a uma “apensação informal” (Mário esTeves de oLiveira (coord.), op. cit., p. 550).
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abaixo(87) como deve o tribunal gerir um tal processo, após ordenar ou
admitir a apensação.

a adoção de outra solução que implique uma mera “convivência”(88)
entre os processos impugnatórios ao invés da sua apensação poderia levar
a resultados incabíveis. imagine-se a situação de o recurso da decisão arbi-
tral e do pedido de anulação desta serem distribuídos a coletivos ou até
mesmo secções diferentes do Tribunal competente para o efeito, sendo o
recurso julgado procedente, conhecendo-se novamente do mérito do
pleito, enquanto que é julgado improcedente o pedido de anulação, vali-
dando-se, portanto, a decisão arbitral. e isto porque não nos parece possí-
vel “blindar” o possível nocivo resultado decorrente da conivência dos
meios com a mera possibilidade de se dar por verificada a exceção de litis-
pendência entre os processos impugnatórios. é que tal exceção dificil-
mente veria os seus pressupostos cumulativos de aplicação preenchidos
para que se observe a repetição de uma causa, como o exigem os arts. 580.º
e 581.º do cPc. ainda que se possa dar por verificada uma identidade de
sujeitos (581.º, n.º 1) e uma identidade da causa de pedir (581.º, n.º 4), não
se pode concluir existir entre a ação de anulação e o recurso de decisão
arbitral uma identidade de pedido, atenta a diferente natureza e efeitos jurí-
dicos da procedência de cada um destes meios impugnatórios. enquanto
que no recurso se pretende ver a sentença substituída, avaliando-se o
mérito da causa, na ação de anulação o pedido cinge--se apenas, em regra,
à anulação da sentença arbitral(89). um tem efeito substitutivo, o outro tem
efeito cassatório. num está em causa sobretudo um error in iudicando(90),
noutro um tipicamente error in procedendo(91).

solução alternativa, processualmente menos gravosa, passaria por
suspender a instância recursória na pendência da ação de anulação (seja

(87) cf. ponto ii. c.
(88) anTónio Menezes cordeiro, op. cit., p. 437, afirma que “[a] convivência entre ambos é,

pois a solução que nos resta. As partes podem recorrer (quando esta hipótese esteja contratualizada),
podem intentar ação de anulação e podem usar de ambos os meios, em simultâneo. No recurso, podem
invocar, também, fundamentos de anulação; na anulação, só podem invocar as causas previstas no
4.º; usando de ambos (em regra o recurso será o primeiro, por ter um prazo mais curto), se repetirem
“causas”, haverá litispendência, relativamente ao entrado em segundo lugar. A solução não é ideal:
resulta, contudo, da Lei de 2011”.

(89) de igual forma o entendeu o Tribunal da relação de Lisboa no seu acórdão de 01/11/
/2018, no âmbito do processo n.º 927/17.0yrLsB-8, tendo até ido mais longe e concluindo inexistir
identidade de causas de pedir pois “na acção de anulação a causa de pedir é um vício processual, no
recurso a causa de pedir assenta na alegada má aplicação da lei ao acórdão arbitral”, entendimento
esse que se nos afigura correto.

(90) Mário esTeves de oLiveira (coord.), op. cit., p. 546.
(91) Ibidem, p. 546.
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por se considerar que esta é causa prejudicial do recurso — o que não nos
parece isento de dúvidas — seja por se entender que existe um motivo que
justifique a suspensão — o que já se nos afigura uma posição mais consen-
sual). Mas não se vê como uma tal solução possa ser considerada mais
benéfica que a apensação, que aqui propugnamos — pelo menos no que à
economia processual diz respeito.

2.1.3. um prazo harmonizado em face da apensação sugerida?

Questão sensível é saber, então, em que momento deve a parte apre-
sentar cada uma das suas impugnações, admitindo-se a sua futura apensa-
ção. a Lav é muito clara ao permitir que a ação de anulação seja apresen-
tada no prazo de 60 dias a contar dos factos referidos no seu art. 46.º, n.º 6,
sendo que também já acima dissemos não encontrar qualquer norma que
permita que o recurso seja apresentado em prazo diverso (entenda-se,
superior) do prazo geral dos 30 dias previsto no cPc e no cPTa. Perante
esta discrepância, pergunta-se: está a parte obrigada, ou pelo menos one-
rada, com o dever de apresentar os fundamentos do pedido de anulação no
mesmo prazo em que tem que interpor recurso de mérito?

não vemos porquê, sobretudo se admitirmos, como admitimos, que
os dois processos podem e devem ser apensados, nada justificando assim
que as partes (porque o prazo se aplica a qualquer uma delas, podendo
inclusivamente ser apresentados dois pedidos de anulação em simultâneo,
um de cada parte)(92) se vejam privadas de metade do seu prazo para o
efeito. não se tendo equacionado, no projeto da Lav, estipular-se prazo
mais curto para apresentação do pedido de anulação(93), seria preferível
então talvez ter-se aumentado o prazo de interposição do recurso nestes
casos, fazendo-o coincidir com o prazo para requerer a anulação. sendo
certo que se trataria de um prazo mais alargado do que o prazo geral pre-
visto no cPc e no cPTa, não encontramos argumentos que suportem a
sua inconveniência neste caso, antes aparentando serem francamente supe-
riores as vantagens (pelo menos as práticas) de uma tal solução.

não sendo esse o caso, e não pretendendo a parte interessada prescin-
dir de qualquer um dos seus prazos, deve então interpor o recurso no prazo

(92) PauLa cosTa e siLva, op. cit., p. 959.
(93) como existe, por exemplo, em França, em que o prazo é de um mês para ambos os pro-

cessos.
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de 30 dias, de acordo com o regime do cPc e do cPTa, e requerer a anu-
lação num prazo de até 60 dias contados de algum dos factos mencionados
no art. 46.º, n.º 6 da Lav, peticionando na ação de anulação a sua apensa-
ção ao recurso já previamente interposto. resta agora tratar do modo de
interposição do recurso e de proposição da ação de anulação, em caso de
cumulação de impugnações.

2.2. o modo de interposição

como vimos, a Lav nada regula quanto à interposição do recurso.
o seu regime fica assim totalmente sujeito ao que dispõem o cPc e o
cPTa, não havendo qualquer norma de compatibilização dessas regula-
mentações. e aí se dispõe que os recursos são interpostos por meio de um
requerimento dirigido ao tribunal que proferiu a decisão recorrida. de
acordo com o cPc e o cPTa, o Tribunal da relação e o Tribunal central
administrativo não dispõem de competência para receber interposições
dos recursos de que conhecerão.

substancialmente, tendemos a concordar com a posição segundo a
qual o recurso deve ser interposto no tribunal arbitral(94). com efeito, não
nos parece que a cessação das funções do tribunal arbitral por força da pro-
lação da sentença final, prevista no art. 44.º, n.º 3 da Lav, seja funda-
mento suficiente para afastar algumas competências ordenadoras que lhe
podem — e devem — caber. aliás, a ressalva dos arts. 45.º e 46.º, n.º 8 e a
competência atribuída ao presidente de conservação jurídica(95) do origi-
nal do processo é prova disso mesmo. e é de toda a comodidade que o pro-
cesso seja preparado e instruído pelo tribunal a quo (no caso da ação de
anulação, por exemplo, uma tal previsão permitiria dispensar a apresenta-
ção de cópia certificada da decisão arbitral). a experiência arbitral tem sis-
tematicamente demonstrado, aliás, que não só os tribunais arbitrais estão
dispostos a desempenhar as funções que, nos termos do cPc e do cPTa,
cabem ao tribunal a quo para efeitos de interposições de recursos, como os
tribunais ad quem a isso não se têm oposto.

em sentido contrário poder-se-ia argumentar que, havendo uma previ-
são expressa quanto à ação de anulação de que a mesma deve ser apresentada
no tribunal estadual competente, não haveria qualquer utilidade, prática, em

(94) MarTa aLves vieira, op. cit., pp. 28 a 30.
(95) neste sentido, vide Mário esTeves de oLiveira (coord.), op. cit., p. 526.
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interpor o recurso no tribunal arbitral(96). no interesse do bom e célere anda-
mento do processo (no fundo, da sua eficiência), estes dois processos — um
anulatório e outro recursório da mesma decisão arbitral — deveriam ser apre-
sentados no mesmo lugar. Mas a dificuldade prática desta solução reside na
inexistência de normas na Lav, dirigidas ao regime de interposição do
recurso, que permitam que essa interposição se processe de modo efetiva-
mente eficiente. é que o mero requerimento de interposição do recurso (indi-
cando a sua espécie, o seu efeito e o seu modo de subida), a que são juntam as
alegações, de nada serve ao tribunal estadual para efeitos identificativos do
processo. e ainda que se admitisse que o recorrente pudesse indicar, nas suas
alegações, qual o tribunal arbitral a que deveria ser solicitada a subida do pro-
cesso, a verdade é que acabaríamos onde começámos — i.e., na intervenção
do tribunal arbitral no momento da interposição do recurso. entendemos,
assim, que a forma processualmente mais adequada e organizada de interpor o
recurso da decisão arbitral — (para o efeito, pedido o recorrente ou não tam-
bém a anulação da decisão arbitral) é fazendo-o perante o tribunal arbitral.

3. A adequação formal por parte do juiz

após a interposição do recurso perante o tribunal arbitral, depois de
pedida a anulação da decisão arbitral ao tribunal estadual requerendo a
apensação deste processo ao recurso já interposto, ordenando o tribunal
essa apensação… onde ficamos?

ao abrigo do dever de gestão de processual que incumbe ao juiz por
força do art. 6.º do cPc e ao abrigo do dever de adequação formal prevista
no art. 547.º do cPc, diríamos que a adaptação do processo imposta pelo
art. 37.º, n.º 3 do cPc sugere uma tramitação nos termos seguintes (que,
no fundo, corresponde a uma resenha de tudo o que antecedeu):

— Parece-nos que a citação do requerido para se opor à ação de anu-
lação pode coincidir ou mesmo anteceder a subida do processo
arbitral após a interposição recurso, considerando os prazos que
há a observar antes da sua remessa ao tribunal estadual. em qual-
quer caso, a citação deve ser independente dos autos de recurso
até, claro, ser ordenada a apensação dos processos;

(96) neste sentido, mas fundamentando a solução na cessação das funções do tribunal arbitral,
PauLa cosTa e siLva, op. cit., pp. 994 e 995 e Mário esTeves de oLiveira (et. al.), op. cit., p. 549.
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— após a conclusão da fase dos articulados, deve o tribunal convo-
car as partes para (ou convidá-las a, por escrito)(97) se pronuncia-
rem sobre a tramitação processual que deverá seguir o processo
— nomeadamente, sobre a apensação e em matéria de prova;

— ordenada a apensação, o recurso aguarda a tramitação da ação até
ao termo da produção de prova, seguindo-se a fase de julgamento
em conjunto, devendo o processo culminar com uma decisão
final única, começando por resolver as questões referentes ao
pedido de anulação e terminando, em caso de improcedência des-
ses fundamentos, pela revisão de mérito(98).

o que ressalta desta conclusão é, claro, o poder considerável que é
atribuído aos juízes estaduais na condução de todo este processo. não só a
autonomia da arbitragem já saía beliscada com a impugnação dual perante
o tribunal estadual da decisão arbitral, como esta articulação estre os dois
processos — pelo menos na nossa conceção de solução processualmente
eficiente — implica uma ingerência considerável do tribunal estadual na
fase impugnatória do processo arbitral. os efeitos das impugnações na
decisão arbitral é o que resta tratar agora.

4. O resultado do processo impugnatório

como vimos supra(99), os fundamentos anulatórios invocados devem
preceder o reexame de mérito requerido por meio de interposição de recurso.
nestes termos, o tribunal deve começar por conhecer da impugnação da
decisão arbitral por qualquer dos fundamentos vertidos no art. 46.º, n.º 3 da
Lav. em caso de improcedência de qualquer um deles, e na esteira do que
vimos afirmando, deve então o tribunal tomar conhecimento do mérito do

(97) em cumprimento do ordenado pelo art. 591.º, n.º 1, alínea e) do cPc e, em geral, do
art. 3.º, n.º 3 do mesmo código.

(98)  em sentido semelhante ao que aqui defendemos, mas por referência ao recurso indepen-
dente/subordinado, vide anTónio aBranTes GeraLdes, Recursos no Novo Código de Processo Civil,
almedina, coimbra, 2013, p. 77, citando arMindo riBeiro Mendes e aMÂncio Ferreira (“se o recurso
subordinado se fundar numa excepção dilatória determinativa da absolvição da instância terá, natu-
ralmente, em regra, prioridade sobre o recurso principal que porventura incida sobre o mérito da
causa”).

(99) Ibidem, p. 28.
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recurso. e o seu papel aí será de substituição(100), caso conclua pela proce-
dência do recurso.

Pode igualmente o tribunal considerar que os fundamentos anulató-
rios invocados pelo requerente devem proceder. e o resultado da proce-
dência de qualquer dessas impugnações cassatório, havendo lugar à anula-
ção da decisão arbitral, como decorre de todo o art. 46.º da Lav. anulando
a decisão arbitral e estando pendente um recurso, será aplicável a limitação
do seu n.º 9? ou deve a mesma ser entendida como definindo apenas a
natureza da ação de anulação, quanto aos seus efeitos, não sendo aplicável
em caso de interposição de recurso? entendemos que havendo um recurso
interposto, logicamente subsidiário quanto aos pedidos formulados no
requerimento inicial da (quando proposta, independente) ação de anula-
ção, deve essa matéria ser apreciada pelo tribunal estadual. igual previsão
se encontra no art. 665.º, n.º 1 do cPc(101). Procedendo o recurso formu-
lado, deve o tribunal substituir a decisão arbitral recorrida por outra.
improcedendo o recurso (e, claro, a ação de anulação), mantém-se na
ordem jurídica a decisão arbitral(102).

assim, parece que em caso de cumulação de meios impugnatórios a
previsão do art. 46.º, n.º 10 da Lav não tem, em qualquer dos cenários,
aplicação.

com efeito, o casamento entre a ação de anulação e o recurso de deci-
são arbitral deve manter-se fiel àquela que é a solução mais harmoniosa
para a ordem jurídica, cabendo ao juiz, ao abrigo dos corolários de celeri-
dade e economia e do seu desígnio de gestão e agilização processual, orde-
nar a apensão dos processos após auscultadas as partes, cabendo a estas
cooperar para uma justa (e correta) composição do litígio e respetiva tra-
mitação.

Conclusão

a ação de anulação apresenta-se atualmente com uma clara predomi-
nância enquanto meio impugnatório de decisão arbitral. contudo, várias
são as questões de índole prática que se levantam, questões essas que não
encontram solução na moldura legal construída pela Lav 2011 e que moti-

(100) Ibidem, p. 28
(101) neste sentido, PauLa cosTa e siLva, op. cit., pp. 1004 e 1005.
(102) Ibidem, p. 1005.
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varam a tinta que aqui corre. volvidos quase dez anos desde o início de
vigência daquela Lei, ainda vozes se opõem quanto ao prazo de oposição
da parte requerida na ação de anulação ou sobre qual a melhor forma de
proceder perante a pendência concomitante de um recurso e de uma ação
de anulação da mesma decisão arbitral. as respostas a estas questões práti-
cas, por se situarem na fronteira entre a arbitragem e a justiça estadual, são
pertinentes para estabelecer qual o grau de autonomia da arbitragem no
panorama jurisdicional português. resta aguardar por mais desenvolvi-
mento doutrinário e jurisprudencial e ver o entendimento que singrará em
Portugal. como diria Padre antónio vieira, “antes de ver o fim não se
pode fazer juízo” (mas apenas especular…).
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Parecer do conseLho suPerior
Proc. n.º 155/2019-cs/r

Procuradoria ilícita

Relator: dr. Jorge M. Fonseca

RELATÓRIO

Introdução

1. vem o presente recurso interposto, pela participada …, L.da, da
deliberação do conselho regional de Lisboa tomada, em reunião Plenária
de 16.10.2019, no Proc. n.º 36/2018-L/Pi, em que se determinou, por una-
nimidade:

— “Aprovar o relatório e o projeto de decisão final, constante de fls 130 a fls 136,
do processo de procuradoria ilícita n.º 36/2018-L/PI […]”;

— “Requerer junto das autoridades judiciais competentes, o encerramento dos
escritórios da visada ‘…, L.da’, pessoa coletiva n.º …, com sede na Rua … Lisboa,
e com escritórios sitos na morada da sua sede, bem como, na, e na … Lisboa”.

Relatório de decisão final (fls. 130 a 136)

2. realizadas as diligências instrutórias identificadas a fls. 130,
concluiu o sr. advogado instrutor, essencialmente, que:

— “os actos constantes dos elementos referidos em II., bem como os factos apurados
em III., nomeadamente por envolverem consulta jurídica, a prática de actos pre-
paratórios tendentes à constituição, alteração ou extinção de negócios jurídicos
e por serem exercidos no interesse de terceiros e no âmbito de actividade profis-
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sional, são actos próprios de advogado, nos termos do art. 1.º, n.º 5, al. b), n.º 6,
al. a) e n.º 7 da Lei n.º 49/2004”;

— “A prática de actos próprios dos advogados, por escritório ou gabinete que
preste a terceiros serviços que compreendam a prática de actos próprios dos
advogados e solicitadores é proibida (art. 6.º, n.º 1 da Lei n.º 49/2004)”;

— “[…] vem a visada confirmar o que é referido no projecto de decisão, nomeada-
mente que conta com a colaboração de uma advogada, para prestar serviços da
competência exclusiva dos advogados e solicitadores aos seus clientes. No caso a
elaboração de contratos de promessa de compra e venda”;

— “Tais actos apenas podem ser prestados nos moldes previstos no artigo 6º da
LAPAS (Lei n.º 49/2004 de 24 de Agosto — Lei dos Actos Próprios dos Advoga-
dos e Solicitadores)”;

— na “Consulta n.º 36/2014”, em que foi relator o senhor dr. rui souto, o conse-
lho distrital de Lisboa concluiu, nomeadamente:

“1. De acordo com o art. 6.º Decreto-Lei n.º 49/2004 de 24 de Agosto […], é
proibido o funcionamento de escritório ou gabinete, constituído sob qualquer
forma jurídica, que preste a terceiros serviços que compreendam, ainda que
isolada ou marginalmente, a prática de actos próprios dos advogados e dos
solicitadores”;

“2. A elaboração e contratos (ou a prestação e aconselhamento jurídico na elabora-
ção dos mesmos) por uma empresa de mediação imobiliária no exercício da sua
actividade para os seus clientes, e em que aquela empresa não é parte, constitui
uma prática ilegal, por serem actos que, nos termos do art. 1.º, n.os 5 e 6 do refe-
rido diploma, são da competência reservada dos Advogados e Solicitadores”;

“3. É irrelevante o facto dos referidos actos em si serem praticados por um Advo-
gado contratado pela empresa de mediação imobiliária, uma vez que nesse
tipo de situações a relação material subjacente não deixará necessariamente
de ser estabelecida entre a empresa e os clientes desta — e é a este nível que
a questão deve ser encarada”;

“4. Acresce que a elaboração de contratos (ou a prestação de aconselhamento
jurídico na elaboração dos mesmos) a solicitação de uma empresa de media-
ção imobiliária no exercício da sua actividade para os clientes desta — não
sendo a empresa parte nesses contratos, entra em colisão com o cumprimento
de outros deveres deontológicos, quais sejam a dignidade e independência do
Advogado (arts. 82.º e 83.º do EOA), o dever de segredo profissional a que
está sujeito (art. 87.º do EOA), bem como propicia o aparecimento de situa-
ções de conflitos de interesses (art. 94.º do EOA) e angariação de clientela
(art. 85.º do EOA)”;

— “Assim, em face do exposto, não existe matéria para se decidir em sentido contrá-
rio ao do relatório de projecto de decisão final do corrente procedimento admi-
nistrativo” [vde. relatório de fls. 74 a 79, despacho/ /concordância do vogal rela-
tor de fls. 81 e acórdão de fls. 82 — todos no sentido do encerramento dos
escritórios da participada]; por isso,
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3. Foi o sr. advogado instrutor de parecer que se devia “confirmar
a decisão anteriormente tomada, convertendo-se em definitiva”.

Factos provados

4. é a seguinte a matéria de facto provada:
1. Que a visada, no exercício da sua actividade presta assessoria jurídica

(nomeadamente, forneceu às partes, em negócios por si mediados, contratos promessa
de compra e venda de imóveis), ainda que por intermédio de advogada, a terceiros.

2. A visada actualmente exerce a sua actividade na Av. 24 de Julho, 52 C-D,
Av. de Berlim, 39 C e Rua Comandante Cousteau, 22 D, todos em Lisboa.

Acórdão da secção de combate à Procuradoria ilícita do conselho
regional de Lisboa (fls. 137)

5. Face ao teor do relatório citado, deliberou a secção do dito con-
selho regional “em propor no sentido do encerramento dos escritórios da
visada” (aqui recorrente).

Deliberação recorrida

6. a fls. 139 a 146 consta a decisão contra a qual se insurge a recor-
rente, em que — como se aflorou — na reunião plenária de 16.10.2019, o
conselho regional de Lisboa da ordem dos advogados deliberou, por
unanimidade:

— “Aprovar o relatório e o projeto de decisão final, constante de fls 130 a fls 136,
do processo de procuradoria ilícita n.º 36/2018-L/PI […]”;

— “Requerer junto das autoridades judiciais competentes, o encerramento dos
escritórios da visada ‘…, Lda.’, pessoa coletiva n.º …, com sede na Lisboa, e com
escritórios sitos na morada da sua sede, bem como, na Lisboa”.

Recurso

7. inconformada com tal deliberação, a sociedade participada inter-
pôs o presente recurso, alegando, resumidamente, que:

— “A deliberação recorrida é ilegal, além de manifestamente desproporcionada e
injusta”, o que “determina a ilegalidade da decisão por violação dos princípios
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da Proporcionalidade, da Justiça e da Razoabilidade, consagrados nos arts. 7.º

e 8.º do CPA”;

— “o facto considerado como provado no ponto 1. Da parte ‘III FATOS PROVA-

DOS’ não é um facto mas um juízo conclusivo, uma vez que alega que a visada
“presta assessoria jurídica”, mas não identifica, de forma concreta e individuali-
zada, quais os factos de onde extrai essa conclusão, como pro exemplo, que con-
trato promessa de compra e venda se trata, quais as partes e em que data é que os
factos terão ocorrido”;

— “a decisão em apreço imputa à sociedade visada e ora Recorrente, uma atuação
habitual de prestação e serviços de ‘assessoria jurídica’, uma vez que se faz acu-
sação genérica de ‘a visada, no exercício da sua actividade presta assessoria

jurídica’”;

— “o que o Conselho Regional de Lisboa poderia ter dado como provado seria que
sociedade visada solicitou a uma Advogada a elaboração de um contrato pro-
messa de compra e venda, que esta o elaborou e, por sua vez, a sociedade visada
o disponibilizou ao interessado”;

— “Face à factualidade provada a sociedade visada não praticou qualquer acto

susceptível de ser enquadrado no âmbito da assessoria jurídica ou da consulta

jurídica, logo não foi cometido qualquer ato e muito menos exercida procura-

doria ilícita”;

— “A sociedade visada agiu no âmbito das faculdades que a Lei lhe confere para o
exercício da sua actividade e que se encontram plasmadas no n.º 4 do art. 2.º da

Lei n.º 15/2013, de 8.02 (Regime Jurídico da Mediação Imobiliária), designa-

damente prestou um serviço de obtenção de um documento necessário à con-

cretização do negócio objeto da mediação imobiliária, pois o contrato promessa

de compra e vendo é um documento necessário no processo tendente à concre-

tização de um negócio de compra e venda”;

— “É manifesto o erro de avaliação dos factos e da aplicação das legais invocadas

ao caso concreto, o que implica a anulabilidade de decisão recorrida, senão
mesmo a sua nulidade por afetar de forma violenta o conteúdo essencial do

direito fundamental da iniciativa económica privada consagrado no art. 61,

n.º 1 — da Constituição da República Portuguesa, nos termos do art. 161.º,

n.º 2, al. d) do CPA”.

Apreciação

8. dispõe a Lei n.º 49/2004, de 24 de agosto (que define o sentido
e o alcance dos actos próprios dos advogados e dos solicitadores e tipifica
o crime de procuradoria ilícita), além do mais, que:

— são actos próprios dos advogados e dos solicitadores, entre outros:
— a consulta jurídica;
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— a elaboração de contratos e a prática dos actos preparatórios tendentes à
constituição, alteração ou extinção de negócios jurídicos, designadamente
os praticados junto de conservatórias e cartórios notariais;

— consideram-se actos próprios dos advogados e dos solicitadores
os actos que […] forem exercidos no interesse de terceiros e no
âmbito de actividade profissional;
[vde. art. 1.º, n.º 5, alínea b), n.º 6, alínea a) e n.º 7, do referido diploma].

9. ademais, prevê a mesma Lei que:
— “Com excepção dos escritórios ou gabinetes compostos exclusivamente por

advogados, por solicitadores ou por advogados e solicitadores, as sociedades de
advogados, as sociedades de solicitadores e os gabinetes de consulta jurídica
organizados pela Ordem dos Advogados e pela Câmara dos Solicitadores, é proi-

bido o funcionamento de escritório ou gabinete, constituído sob qualquer

forma jurídica, que preste a terceiros serviços que compreendam, ainda que

isolada ou marginalmente, a prática de actos próprios dos advogados e dos soli-

citadores” (art. 6.º, n.º 1) — negritos nossos;

— “A violação da proibição estabelecida no número anterior confere à Ordem dos
Advogados ou à Câmara dos Solicitadores o direito de requererem junto das

autoridades judiciais competentes o encerramento do escritório ou gabinete”
(n.º 2 da norma citada) — negritos nossos.

10. desde já se adianta que — ao contrário do defendido pela recor-
rente — não se considera nem ilegal, nem desproporcionada, nem injusta,
a sanção aplicada, até porque

11. a consequência de encerramento dos respectivos escritórios
resulta da própria lei e da aplicação da mesma ao caso dos presentes autos,
conforme dispõem os n.os 1 e 2 do art. 6.º da Lei n.º 49/2004, de 29 de
agosto.

12. Quanto à actuação concreta da recorrente, que leva a concluir
pela consumação da infracção, encontra-se a mesma claramente descrita
na matéria de facto dada como provada, ao reconhecer-se ali “Que a
visada, no exercício da sua actividade presta assessoria jurídica (nomea-
damente, forneceu às partes, em negócios por si mediados, contratos pro-
messa de compra e venda de imóveis), ainda que por intermédio de advo-
gada, a terceiros”, constatando-se, ademais, que

13. a recorrente até admite, nas alegações, que “o que o Conselho
Regional de Lisboa poderia ter dado como provado seria que a sociedade
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visada solicitou a uma Advogada a elaboração de um contrato promessa
de compra e venda, que esta o elaborou e, por sua vez, a sociedade visada

o disponibilizou ao interessado” (negritos nossos).

14. e admite, também, que “A sociedade visada agiu do modo des-
crito por mera cortesia comercial e não cobrou qualquer quantia pela
obtenção e disponibilização do contrato, constituindo a entrega de um
contrato promessa elaborado por Advogado um simples ato material, o
qual não é apto a produzir efeitos jurídicos, nomeadamente não tem reper-
cussão directa na esfera jurídica alheia” (negritos nossos).

15. admite, ainda, a recorrente que “prestou um serviço de obten-

ção de um documento necessário à concretização do negócio jurídico da
mediação imobiliária, pois o contrato promessa de compra e venda é um
documento necessário no processo tendente à concretização de um negó-
cio de compra e venda” (negrito e sublinhado nossos); pelo exposto,

16. não há dúvidas de que a recorrente, “no exercício da sua activi-
dade presta assessoria jurídica (nomeadamente, forneceu às partes, em
negócios por si mediados, contratos promessa de compra e venda de imó-
veis), ainda que por intermédio de advogada, a terceiros”,

17. constando tais negócios e contratos de fls. 15 a 25, cuja entrega e
respectivas circunstâncias foram confirmadas pelas testemunhas … (fls. 34),
…. (fls. 35), …. (fls. 36), … (fls. 57), … (fls. 66) e …. (fls. 67).

18. a actividade da mediação imobiliária, a prática de procuradoria
ilícita e a angariação de clientela por interposta pessoa são realidades que
se confundem, muitas vezes, na actividade profissional das sociedades
mediadoras, potenciando frequentes atropelos aos direitos dos cidadãos e
entorpecendo a realização da justiça; de resto,

19. é isso mesmo que se verifica quando a própria recorrente, na
tentativa de contrariar a decisão recorrida, não consegue (ou não quer) dis-
tinguir a actividade de mediação imobiliária (a qual, de acordo com a Lei
n.º 15/2013, de 8 de Fevereiro, consiste na “procura, por parte das empre-
sas, em nome dos seus clientes, de destinatários para a realização de
negócios que visem a constituição ou aquisição de direitos reais sobre
bens imóveis, bem como a permuta, o trespasse ou o arrendamento dos
mesmos ou a cessão de posições em contratos que tenham por objeto bens
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imóveis”; “Prospeção e recolha de informações que visem encontrar os
bens imóveis pretendidos pelos clientes”; “Promoção dos bens imóveis
sobre os quais os clientes pretendam realizar negócios jurídicos, designa-
damente através da sua divulgação ou publicitação, ou da realização de
leilões”; “prestar serviços que não estejam legalmente atribuídos em

exclusivo a outras profissões, de obtenção de documentação e de infor-
mação necessários à concretização dos negócios objeto dos contratos de
mediação imobiliária que celebrem” — negrito e sublinhado nossos), dos
actos que são — por definição legal — próprios e exclusivos dos advoga-
dos e dos solicitadores, sendo certo que,

20. como resulta da alegação de recurso, a sociedade visada parece
não ter ainda compreendido nem interiorizado a gravidade do seu compor-
tamento; na realidade,

21. as sociedades imobiliárias podem requerer e obter, nos serviços
públicos e por exemplo, certidões matriciais e/ou certidões das inscrições e
descrições em vigor mas, obtida a referida documentação e promovida a
divulgação do negócio, fica vedado às empresas de mediação dirigir,
preparar, intermediar ou acompanhar a concretização do negócio, pra-
ticando actos que estejam legalmente atribuídos, em exclusivo, a outras
profissões, como é o caso dos advogados e dos solicitadores.

22. não pode, pois, a recorrente intervir, formalizar ou fazer cele-
brar — como fez — quaisquer contratos-promessa, também não podendo
resolver, ela própria (mesmo que através de advogado por si contratado),
quaisquer questões ou dificuldades que possam obstar à realização da
escritura pública; com efeito,

23. não se aceita que — como pretende a recorrente — se consi-
dere o contrato-promessa “um documento necessário à concretização do
negócio jurídico objeto da mediação, pois o contrato promessa é um docu-
mento necessário no processo tendente à concretização de um negócio de
compra e venda”, para, dessa forma (na tese da recorrente), poderem
incluir-se tais contratos nos serviços de obtenção de documentação con-
templados na Lei citada em 19. supra.

24. veja-se, também no sentido apontado, o que decidiu o supremo
Tribunal administrativo, no Processo 0970/06 (in <www.dgsi.pt>), em
que foi relator o sr. conselheiro costa reis:
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— “São actos próprios dos advogados todos aqueles que, exercidos no interesse de
terceiros, são integradores da sua actividade profissional e que constituem o
núcleo exclusivo dessa profissão, como sejam, por ex., a consulta jurídica, exer-
cício do mandato forense e a elaboração de contratos e que, por isso, só eles
podem praticar”;

— “A procuradoria ilegal consiste no exercício do mandato ou da mediação em
violação do disposto nas leis estatutárias das profissões em que o mandato ou a
mediação constitui o núcleo da sua actividade”;

— “Não cabe dentro da mediação mobiliária a celebração de contratos promessa

de compra e venda ou de contratos de arrendamento, mesmo que tal passe ape-

nas pelo preenchimento dos espaços em branco de contratos já minutados e
adquiridos numa papelaria e que os mesmos respeitassem a imóveis cuja trans-
missão tinha sido angariada por essas empresas” (negrito e sublinhado nossos);
identicamente,

25. não pode a empresa de mediação contratar a prestação de servi-
ços a advogado a quem, habitual e regularmente, incumba a tarefa de diri-
gir, preparar, intermediar ou acompanhar a concretização do negócio, pres-
tando e praticando os actos que estejam legalmente atribuídos a estes.

26. obtida a documentação e informação necessárias à concretiza-
ção do negócio, apenas o advogado (ou o solicitador) poderão intervir na
elaboração de contratos e praticar os actos preparatórios tendentes à cons-
tituição, alteração ou extinção de negócios jurídicos, designadamente os
praticados junto de conservatórias e cartórios notariais [art. 1.º, n.º 6, alí-
nea a), da Lei n.º 49/2004, de 29 de agosto].

27. a escolha de advogado (ou solicitador) cabe, em exclusivo, ao
interessado, que assim decide, livremente, quem o deve representar na rea-
lização do negócio jurídico pretendido.

28. a empresa de mediação está, portanto, impedida de sugerir,
indicar, designar ou por qualquer outra forma “encaminhar” o particular
para advogado (ou solicitador) a quem a mesma, habitual e regularmente,
confia tal prática mediante o pagamento de honorários e despesas que
repercute ou não sobre o particular (no caso, a recorrente diz que não
repercutiu).

29. caso contrário, estaremos perante a angariação de cliente por
interposta pessoa, sendo obrigação deontológica do advogado não solicitar
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clientes, por si ou por interposta pessoa, sob pena de incorrer em responsa-
bilidade disciplinar [art. 90.º, n.º 2, alínea h) do eoa].

30. a empresa de mediação tem a obrigação de, perante a necessi-
dade de intervenção daqueles profissionais (advogado ou solicitador),
informar o interessado de que tais questões não podem ser por si resolvi-
das, devendo consultar/constituir advogado com vista à resolução das
mesmas,

31. o que a recorrente não fez.

Proposta

Termos em que se propõe seja o recurso julgado improcedente, man-
tendo-se integralmente o acórdão recorrido.

à próxima reunião do Plenário do conselho superior, para delibera-
ção.

Guarda, 21 de Maio de 2021

O Relator: JorGe M. Fonseca

aprovado pelo Plenário do conselho superior em 14 de Julho
de 2021.
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Parecer do conseLho GeraL

Processo n.º 17/PP/2021-G

advogar em causa Própria

Relatora: dra. Maria emília Morais carneiro

ENQUADRAMENTO

Por mensagem de correio electrónico do pretérito dia (…) remetida
ao gabinete jurídico do c. Geral, veio a sra. advogada solicitar Parecer
urgente sobre a seguinte questão: sendo ela e sua filha menor vítimas num
caso criminal necessita saber se pode advogar em causa própria como
assistente sendo representada no dia da audiência por outra advogada.

Parecer

esta questão tem sido largamente recorrente no seio da ordem dos
advogados, sendo já elaborado pela ora relatora sobre a matéria o Parecer
n.º 26/PP/2020-G, aprovado em sessão plenária do c. Geral do dia 4 de
dezembro de 2020, onde referimos com interesse para os presentes autos
o seguinte:

(…) comecemos por repristinar a doutrina que se refere ao mandato judicial e o que
ela diz, quanto à possibilidade legal de os advogados exercerem a advocacia em
causa própria.

desde logo o estatuto Judiciário, aprovado pelo decreto n.º 13809,
de 22 de Julho 1927 que representa a primitiva iniciativa codificadora do
século xx relativamente a todo o sistema judicial português, estatui no



seu art. 699.º que o mandato judicial só pode ser exercido por advogados
ou candidatos, inscritos na respectiva ordem, ou por advogados de provi-
são e solicitadores.

o d-Lei 44278, de 14 de abril de 1962 que estabeleceu a última revi-
são àquele estatuto, inseriu tal matéria no art. 542.º-1. só os advogados e
candidatos à advocacia com inscrição em vigor podem exercer as respecti-
vas profissões.

seguiu-se o estatuto da ordem dos advogados aprovado pelo d-
-Lei 84/84, de 16 de Março que veio revogar o antigo estatuto Judiciário e
que prevê a matéria no art. 53.º (…)

1 — só os advogados e advogados estagiários com inscrição em vigor na
ordem dos advogados podem, em todo o território nacional e perante qualquer juris-
dição, instância, autoridade ou entidade pública ou privada, praticar actos próprios
da profissão e, designadamente, exercer o mandato judicial ou funções de consulta
jurídica em regime de profissão liberal e remunerada. (…)

depois o eoa aprovado pela Lei 15/2005, de 26 de Janeiro, com as
alterações do d-Lei 226/2008, de 20 novembro e Lei 12/2010, de 25 Junho,
que revogou o anterior estatuto prevendo no seu art. 61.º:

1 — sem prejuízo do disposto no artigo 198º, só os licenciados em direito com
inscrição em vigor na ordem dos advogados podem, em todo o território nacional,
praticar actos próprios da advocacia, nos termos definidos na Lei n.º 49/2004, de 24 de
agosto.

(…)

3 — o mandato judicial, a representação e assistência por advogado são sem-
pre admissíveis e não podem ser impedidos perante qualquer jurisdição, autoridade
ou entidade pública ou privada nomeadamente para defesa de direitos, patrocínio de
relações jurídicas controvertidas, composição de interesses ou em processos de mera
averiguação, ainda que administrativa, oficiosa ou de qualquer outra natureza. (…)

Finalmente a Lei 145/2015, de 9 de setembro que aprovou o novo
e.o.a., revogando o anterior vem contemplar a matéria no art. 66.º:

1 — sem prejuízo do disposto no artigo 205.º, só os advogados com inscrição
em vigor na ordem dos advogados podem, em todo o território nacional, praticar
atos próprios da advocacia, nos termos definidos na Lei n.º 49/2004, de 24 de agosto.

(…)

3 — o mandato judicial, a representação e assistência por advogado são sem-
pre admissíveis e não podem ser impedidos perante qualquer jurisdição, autoridade
ou entidade pública ou privada, nomeadamente para defesa de direitos, patrocínio de
relações jurídicas controvertidas, composição de interesses ou em processos de mera
averiguação, ainda que administrativa, oficiosa ou de qualquer outra natureza.
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4 — os advogados estagiários só podem praticar atos próprios nos termos pre-
vistos no presente estatuto.

Percorrendo toda esta legislação verificamos que nenhuma delas,
desde a mais remota estatuto Judiciário, até ao presente estatuto, excluiu a
hipótese de o advogado advogar em causa própria, sendo nosso entendi-
mento que o legislador não incluiu esta condição em qualquer destes pre-
ceitos legais porque não tinha necessidade de o fazer, presumindo que só
por si, o facto de ser advogado lhe confere esse direito”.

chegados naquele Parecer a esta conclusão, diremos ainda que se
assim não fosse — os advogados poderem advogar em causa própria —
não se entenderia o teor do n.º 10 do art. 1.º da Lei nº 49/2004, de 24 de
agosto quando dispõe:

10 — nos casos em que o processo penal determinar que o arguido seja assis-
tido por defensor, esta função é obrigatoriamente exercida por advogado, nos termos
da lei.

o que nos remete desde logo ao art. 64.º do cPP que determina que
só é obrigatória a constituição/nomeação de advogado/defensor a qualquer
advogado que seja arguido, relativamente aos actos referidos nas als. a)
a g) do n.º 1 daquela disposição legal e ainda aos actos previstos nos
arts. 271.º e 294.º. Mencionando o n.º 2 desta disposição que (…) Fora dos
casos previstos no número anterior pode ser nomeado defensor ao arguido,
a pedido do tribunal ou do arguido, sempre que as circunstâncias do caso
revelarem a necessidade ou a conveniência de o arguido ser assistido.

relativamente aos autos, estamos perante o caso em que a advogada
não é arguida, mas é assistente.

a representação judiciária dos assistentes, está prevista no do
art. 70.º, do mesmo código, o qual menciona:

Representação judiciária dos assistentes

1 — os assistentes são sempre representados por advogado. havendo vários
assistentes, são todos representados por um só advogado. se divergirem quanto à
escolha, decide o juiz.

2 — ressalva-se do disposto na segunda parte do número anterior o caso de
haver entre os vários assistentes interesses incompatíveis, bem como o de serem dife-
rentes os crimes imputados ao arguido. neste último caso, cada grupo de pessoas a
quem a lei permitir a constituição como assistente por cada um dos crimes pode consti-
tuir um advogado, não sendo todavia lícito a cada pessoa ter mais de um representante.

3 — os assistentes podem ser acompanhados por advogado nas diligências em
que intervierem.
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entendemos que esta norma também exclui a auto representação do
assistente sendo o mesmo advogado, como aliás já mencionámos no nosso
Parecer n.º 26/PP/2020-G, “(…) nos casos em que o processo penal deter-
mine que o arguido seja assistido por defensor, esta função é obrigatoria-
mente exercida por advogado, nos termos da lei. ou seja, no processo
penal no caso de ser arguido, ou ser ofendido e pretenda constituir-se
assistente (arts. 64.º, n.º 1 do art. 70.º, 141.º, 360.º, 371.º, 385.º, 389.º,
391.º-e, 396.º, 421.º e 422.º ambos do cPP e também neste sentido ac. do
sTJ n.º 15/2016, de 26-10-2016), o advogado não pode exercer em causa
própria.

Pelo exposto e reproduzindo as concLusÕes daquele outro Parecer

1. — no âmbito da sua actividade profissional os advogados podem
exercer advocacia em causa própria;

2. — a única excepção a esta regra é em sede penal, no caso de o
advogado ser arguido, ou ser ofendido e pretenda constituir-se assistente
como decorre da lei processual penal, arts. 64.º, n.º 1 do art. 70.º, 141.º,
360.º, 371.º, 385.º, 389.º, 391.º-e, 396.º, 421.º e 422.º.

à próxima sessão do c. Geral.

Tavira, 15 de Setembro de 2021

A Relatora: Maria eMíLia Morais carneiro

aprovado em reunião Plenária do conselho Geral de 17 de setem-
bro de 2021
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Parecer da ordeM dos advoGados

sobre o Projeto de decreto-Lei n.º 912/xiv/2.º,
que visa reforçar a proteção das Mulheres na gravidez e parto

através da criminalização da violência obstétrica

Pela comissão de assuntos constitucionais, direitos, Liberdades e
Garantias da assembleia da república foi enviado à ordem dos advoga-
dos, para emissão de parecer, o Projecto de Lei n.° 912/xiv/2.a (ninsccr).

a iniciativa legislativa em apreço visa «reforçar a protecção das
mulheres na gravidez e no parto através da criminalização de violência
obstétrica» procedendo a alteração do artigo 144.º-a do código Penal, adi-
tando ao mesmo diploma legal o artigo 166.º-a e alterando o art. 15.º-a da
Lei n.° 15/2014, de 21 de Março.

de acordo com a exposição de motivos, apesar de a Lei n.° 15/2014,
atribuir direitos específicos à parturiente em contexto de saúde, «a verdade
é que continuam a ser tornadas públicas situações que revelam a sua viola-
ção em instituições de saúde. de facto, particularmente nos últimos anos,
temos assistido a um aumento das denúncias de mulheres que, durante a
gravidez, trabalho de parto, parto ou puerpério, foram sujeitas a actos de
violência física ou psicológica. estas situações, para além dos danos físi-
cos que possam provocar, têm um impacto psicológico muito negativo, o
que afecta a sua experiência de parto».

são mencionados dois inquéritos, lançados pela associação Portu-
guesa pelos direitos das Mulheres na Gravidez e no Parto, sobre a expe-
riência de parto das mulheres inquiridas e cujos resultados são preocu-
pantes.

os dados do inquérito revelam que as recomendações, nomeada-
mente as relacionadas com a medicalização do parto, redução da utiliza-
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ção da episiotomia e respeito pelas opções da mulher, não estão a ser
cumpridas, mas revelam também a existência de casos de abusos verbais
e físicos em instituições de saúde.

são, igualmente, referidos procedimentos específicos, como seja a
episiotomia, cuja utilização é excessiva e rotineira e contraria as recomen-
dações da OMS(1), e pode, entre outros, ter efeitos físicos e psicológicos
adversos na mãe e levar à morte. «Quando não se justifique por razões
médicas, deve ser considerada como uma violação dos direitos da mulher
e uma forma de violência baseada no género contra as mulheres». Quando
não exista justificação médica para a sua prática, constitui um crime de
mutilação genital feminina.

«no que diz respeito à manobra de Kristeller, esta é, segundo a oMs,
uma prática a evitar por acarretar complicações para a parturiente».

ainda de acordo com a exposição de motivos, «a violência obstétrica
tem particularidades que justificam a sua autonomização enquanto crime,
não se confundindo com outras previsões legais».

o projecto de Lei pretende «criminalizar a violência obstétrica, ou
seja, os casos em que a mulher seja sujeita, durante o trabalho de parto,
parto ou puerpério, a violência física ou psicológica, que lhe cause dor,
dano ou sofrimento desnecessário ou limite o seu poder de escolha e de
decisão».

está, ainda, previsto um agravamento da pena em «um terço, nos
seus limites mínimo e máximo, se o crime for praticado na presença de
nado morto ou de interrupção da gravidez; contra pessoas nos extremos da
idade reprodutiva; contra mãe, nascituro ou criança com deficiência; con-
tra vítimas de violência doméstica, de abuso sexual, de práticas nefastas ou
tráfico de seres humanos; contra pessoas que vivam em situação de
pobreza extrema, designadamente em situações de rendimentos abaixo do
limiar da pobreza ou baixos níveis de literacia ou contra pessoas migrantes
e refugiadas».

o art. 15.º-a, da Lei n.° 15/2014, de 21 de Março, tem como «objec-
tivo de definir violência obstétrica e identificar condutas que se incluem
naquele conceito».

são as seguintes as alterações propostas:
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«artigo 144.º-a
[…]

2. […].
3. as intervenções levadas a cabo por médico ou por outra pessoa

legalmente autorizada que resultem na mutilação genital de pessoa do sexo
feminino, em violação das leges artis e criando, desse modo, um perigo
para a vida ou perigo de grave ofensa para o corpo ou para a saúde, são
punidas com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias,
se pena mais grave lhes não couber por força de outra disposição legal.

artigo 166.°-a
Violência Obstétrica

1. Quem, sujeitar mulher, durante o trabalho de parto, parto ou
puerpério, a violência física ou psicológica, que lhe cause dor, dano ou
sofrimento desnecessário ou limite o seu poder de escolha e de decisão, é
punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa.

2. o procedimento criminal depende de queixa.
3. a pena é agravada de um terço, nos seus limites mínimo e máximo,

se o crime for praticado:
a) na presença de nado morto ou de interrupção da gravidez;
b) contra pessoas nos extremos da idade reprodutiva;
c) contra mãe, nascituro ou criança com deficiência;
d) contra vítimas de violência doméstica, de abuso sexual, de

práticas nefastas ou tráfico de seres humanos;
e) contra pessoas que vivam em situação de pobreza extrema,

designadamente em situações de rendimentos abaixo do limiar
da pobreza ou baixos níveis de literacia;

f) contra pessoas migrantes e refugiadas.

artigo 15.°-a
[…]

1. […]:
a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
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e) […];
f) […];
g) […];

2. […].
3. […]:

a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) […];
f) […].

4. considera-se violência obstétrica qualquer conduta direccionada
à mulher, durante o trabalho de parto, parto ou puerpério, praticada sem o
seu consentimento, que consubstanciando um acto de violência física ou
psicológica, lhe cause dor, dano ou sofrimento desnecessário ou limite o
seu poder de escolha e de decisão.

5. Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se por:
a) violência física, o recurso à força ou a restrições físicas,

nomeadamente a realização da manobra de Kristeller, agres-
sões físicas, restrições à liberdade de movimentos imposta à
parturiente, jejum forçado, a utilização de meios farmacoló-
gicos sem autorização, a indução do parto, a administração
de ocitocina e a negação dolosa ou negligente do alívio à dor
da parturiente;

b) violência psicológica, a utilização de linguagem imprópria,
rude, ameaçadora ou atentatória da auto-estima da mulher,
incluindo as situações de tratamento discriminatório, des-
consideração dos pedidos e preferências da parturiente,
omissão de informação sobre o decurso do parto e sobre os
procedimentos adoptados e a proibição da permanência do
acompanhante.

6. a utilização de episiotomia nos casos em que não existe justifi-
cação médica para a sua prática constitui crime de mutilação genital femi-
nina, previsto e punido nos termos do artigo 144.°-a do código Penal».

após análise do documento em apreço, e sem nos pronunciarmos
sobre a redacção proposta aos artigos alterados e/ou aditados, salientamos
que os profissionais de saúde estão já obrigados a actuar de acordo com a
legis artis aplicável.
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Qualquer intervenção que não seja clinicamente necessária é suscep-
tível de constituir má prática, sancionável nos termos do disposto no
art. 156.° do código Penal. sendo certo que, muitas das outras condutas
comtempladas no Projecto de Lei em análise, também se encontram abran-
gidas no quadro normativo vigente.

não obstante, a ocorrência dos factos descritos e a sua frequência, tal
como mencionados, são de suma gravidade e, em abstracto, passíveis de
tutela penal. no entanto, cremos que, a relevância do assunto em questão e
a necessidade de uma eventual alteração legislativa, designadamente, para
criação de um novo tipo legal de crime, carece de debate sustentado por
estudos técnicos e científicos aprofundados direccionados à realidade por-
tuguesa.

é este o nosso Parecer.

Lisboa, 2 de setembro de 2021

ÂnGeLa cruz

Vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados
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ordeM dos advoGados

regulamento n.º 926/2021
regulamento Financeiro da ordem dos advogados

aprovado em sessão plenária do conselho Geral
de 17 de setembro de 2021

o conselho Geral da ordem dos advogados reunido em sessão ple-
nária de 17 de setembro de 2021, ao abrigo do disposto na alínea h), do
n.º 1, do artigo 46.º estatuto da ordem dos advogados (eoa), aprovado
pela Lei n.º 145/2015, de 9 de setembro, deliberou aprovar o seguinte
regulamento:

Regulamento Financeiro da Ordem dos Advogados

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

artigo 1.º
Objeto e Âmbito de Aplicação

1 — o presente regulamento define as normas relativas à obtenção
de receitas e realização de despesas, as regras orçamentais, contabilísticas
e financeiras, bem como as normas de reporte a serem aplicadas à ativi-
dade corrente da ordem dos advogados (oa) e as competências dos
órgãos decisores, e define as normas relativas à contração e gestão dos
recursos humanos da oa.

2 — o regulamento aplica-se às diferentes estruturas que compõem a
oa (nacionais, regionais e Locais).
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3 — este regulamento não impede que sejam emitidos, pelo conse-
lho Geral, outros documentos com informação complementar, por forma a
definir procedimentos específicos associados às normas nele contidas.

artigo 2.º
Enquadramento Legal

as normas definidas no presente regulamento encontram-se estrutu-
radas com base nas seguintes disposições normativas:

a) Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro — que estabelece o regime jurí-
dico de criação, organização e funcionamento das associações
públicas;

b) estatuto da ordem dos advogados (eoa), aprovado pela Lei n.º
145/2015, de 9 de setembro.

artigo 3.º
Regime Contabilístico

1 — a contabilidade das entidades abrangidas pelo presente regula-
mento rege-se pelo regime da normalização contabilística para as entida-
des do setor não lucrativo (esnL), que integra o sistema de normaliza-
ção contabilística, e pelas normas previstas na Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.

2 — Quaisquer lançamentos contabilísticos, incluindo as correções e
ajustamentos contabilísticos, são apoiados em documentos de suporte,
comprovativos dos movimentos efetuados.

3 — o código de contas da contabilidade geral adotado para a oa
(conselho Geral, conselhos regionais e delegações) é uniforme.

4 — a contabilidade das estruturas regionais e Locais da oa será
fechada e reportada ao conselho Geral nos prazos estabelecidos no artigo 182.º
do eoa.

artigo 4.º
Sistema Informático

1 — a contabilidade é processada através de uma aplicação informá-
tica integrada, única, utilizada pelo conselho Geral, conselhos regionais
e delegações, e com centralização dos mestres de dados no conselho
Geral.
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2 — a integração dos dados contabilísticos é efetuada periodica-
mente, por forma a proporcionar informação atempada aos órgãos de ges-
tão da oa.

3 — o Bastonário, com o poder de delegar, é responsável pela sele-
ção da aplicação informática, pela instituição de normas de acessos aos
sistemas informáticos, nomeadamente ao nível de senhas de acesso, siste-
mas de reposição da informação devido a falhas de comunicação e cópias
de segurança.

4 — as senhas de acesso à rede e às diversas aplicações são indivi-
duais e intransmissíveis, devendo ser alteradas periodicamente.

artigo 5.º
Receitas

constituem receitas da oa:
a) as quotas, fixadas regularmente, pagas pelos advogados;
b) as quotas, fixadas regularmente, pagas pelas sociedades de

advogados;
c) o produto de taxas, emolumentos e serviços devidos por atos pra-

ticados pela oa;
d) as receitas de procuradoria legalmente devidas;
e) o produto de atividade comercial da oa;
f) os donativos de pessoas singulares;
g) o produto de heranças e legados, de rendimentos provenientes do

seu património e de empréstimos;
h) subsídios ou transferências decorrentes de projetos comunitários,

nacionais ou outros de que a ordem faça parte;
i) outras receitas previstas na Lei ou no eoa.

artigo 6.º
Instrumentos de Gestão

a oa tem como instrumentos de gestão:
a) orçamento;
b) execução orçamental;
c) Plano de atividades;
d) relatório de atividades;
e) Plano de investimento;
f) contas previstas no snc;
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g) relatório de Gestão;
h) Mapa de Pessoal;
i) Balanço social;
j) Plano de Gestão de riscos;
k) outros instrumentos previstos na Lei ou no eoa que lhe sejam

aplicáveis.

CAPÍTULO II
Gestão Orçamental

SECÇÃO I

Orçamento

artigo 7.º
Orçamento da OA

nos termos do eoa, o orçamento da oa é integrado pelos orça-
mentos dos seguintes órgãos cuja proposta tenha sido aprovada em sede
das respetivas assembleias:

a) conselho Geral;
b) conselhos regionais;
c) conselhos de deontologia;
d) delegações.

SECÇÃO II

Princípios Orçamentais

artigo 8.º
Princípios Orçamentais

a elaboração e execução do orçamento da oa e dos orçamentos dos
órgãos que o integram está sujeita aos seguintes princípios:

a) anualidade e equidade intergeracional;
b) universalidade e unidade orçamental;
c) equilíbrio, estabilidade e sustentabilidade orçamental;
d) Transparência orçamental.
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artigo 9.º
Princípios da Anualidade e Equidade

1 — o orçamento da oa e todos os orçamentos que o integram são
elaborados e executados anualmente, de acordo com o ano civil, e devem
incluir todas as receitas a cobrar e todas as despesas a realizar durante o
ano, independentemente do momento em que, juridicamente, tenha nas-
cido o direito a cobrar as receitas e o dever de pagar as despesas.

2 — na elaboração e execução do orçamento da oa e dos orçamen-
tos que o integram, a assunção de compromissos plurianuais tem de asse-
gurar que a distribuição dos custos e benefícios é feita de forma equili-
brada entre gerações.

artigo 10.º
Princípios da Universalidade e Unidade

1 — o orçamento da oa integra todas as receitas e despesas dos
órgãos que compõem a oa.

2 — os orçamentos dos órgãos referidos no artigo 7.º do presente
regulamento compreendem todas as receitas e despesas do respetivo órgão.

artigo 11.º
Princípios do Equilíbrio, Estabilidade e Sustentabilidade

1 — o orçamento da oa tem de ser equilibrado e sustentável, pelo
que todas as despesas previstas têm de estar cobertas pelas receitas previ-
síveis.

2 — de forma a contribuir para o equilíbrio e sustentabilidade do
orçamento da oa, os órgãos competentes para a elaboração e execução
dos orçamentos que integram o orçamento da oa, têm de tomar todas as
medidas necessárias para tentar alcançar um saldo orçamental o mais equi-
librado possível ou excedentário.

artigo 12.º
Princípio da Transparência

o orçamento da oa e os orçamentos que o integram devem conter infor-
mação fidedigna, abrangente e compreensível, que permita avaliar, com fiabili-
dade, a posição financeira e os custos e benefícios das atividades dos órgãos.
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SECÇÃO III

Regras Orçamentais

artigo 13.º
Elaboração do Orçamento

1 — o orçamento de cada órgão deve refletir todas as despesas que
digam respeito a esse órgão.

2 — a elaboração dos orçamentos que integram o orçamento da oa
está sujeita às seguintes limitações:

a) as despesas de investimento das delegações a amortizar em
mais de três anos só podem ser inscritas em orçamento a propor
se, previamente, autorizadas pelo respetivo conselho regional;

b) as despesas de investimento dos conselhos regionais a amorti-
zar em mais de cinco anos só podem ser inscritas em orçamento a
propor se, previamente, autorizadas pelo conselho Geral.

3 — a elaboração dos orçamentos que integram o orçamento da oa
está sujeita às seguintes regras:

a) as despesas de investimento plurianuais serão previstas, nos
orçamentos de cada ano, na proporção em que estiver prevista a
sua liquidação;

b) o orçamento dos conselhos de deontologia é apresentado para
aprovação da assembleia regional antes da apresentação do
orçamento do conselho regional;

c) caso exista diferença entre as receitas previstas no orçamento
aprovado do conselho de deontologia e a dotação desse órgão no
orçamento aprovado do conselho regional, prevalece o valor do
segundo com ajuste, em proporção, de todas as rubricas do pri-
meiro;

d) caso o orçamento de uma delegação não seja aprovado pela res-
petiva assembleia Local até ao limite do prazo, ou não cumpra os
limites do n.º 1 do presente artigo, para efeitos de integração no
orçamento regional será considerado o último orçamento apro-
vado, com exceção da receita de quotas, em que será considerado
o valor previsto para o orçamento daquele ano.

4 — caso o orçamento de um conselho regional não seja aprovado
pela respetiva assembleia regional até ao limite do prazo, ou não cumpra os
limites do n.º 1, para efeitos de integração no orçamento da oa será consi-
derado o último orçamento aprovado, com exceção da receita de quotas, em
que será considerado o valor previsto para o orçamento daquele ano.
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5 — o conselho regional que, ao cumprir o estipulado no n.º 6 do
artigo 182.º do eoa, apresente ao conselho Geral orçamento deficitário,
tem de apresentar conjuntamente relação das despesas previstas no
mesmo.

artigo 14.º
Recursos a Empréstimos

1 — a contração de empréstimos pelos órgãos que têm competência
para o efeito, nos termos do eoa, tem como limite máximo o valor do res-
petivo orçamento de receitas do ano em que for contratado, salvo autoriza-
ção expressa prévia do conselho Geral.

2 — excetuam-se do disposto no número anterior, os órgãos que soli-
citem auxílio financeiro, nos termos do artigo 180.º do eoa, caso em que a
autorização prévia expressa do conselho Geral será sempre necessária.

artigo 15.º
Recursos a Aplicações Financeiras

o recurso a aplicações financeiras com qualquer componente de
risco está vedado a todos os órgãos da oa.

artigo 16.º
Regras para a Execução Orçamental

1 — as regras para a execução orçamental de despesas têm de ser
conformes com o circuito cronológico da despesa, nos termos definidos no
artigo 33.º do presente regulamento, relativo aos procedimentos para reali-
zação de despesa.

2 — Todas as despesas, correntes ou de investimento, só podem ser
realizadas se estiverem orçamentadas e haja a garantia de que as mesmas
têm cabimentação à data da sua realização, tendo este movimento de cabi-
mentação de ser devidamente registado na contabilidade orçamental.

3 — após adjudicação da despesa, deve ser devidamente registado,
na contabilidade orçamental, o movimento da cativação, conforme defi-
nida no n.º 4 do artigo 33.º deste regulamento, pelo valor efetivamente
adjudicado.

4 — o processo de cabimento assegura que uma dotação orçamental
reservada para determinada despesa fique indisponível para outra utiliza-
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ção, salvo, autorização da mesma competência ou superior, tendo que
haver lugar a anulação desse cabimento.

5 — excetuam-se do disposto no número anterior, o diferencial exce-
dente entre o valor cabimentado e o cativado, que, após a cativação, vol-
tam a estar disponíveis para utilização.

6 — sempre que da análise sistemática da execução orçamental dos
orçamentos que integram o orçamento da oa, os serviços financeiros dos
respetivos órgãos concluam que a previsão orçamental das receitas não se
irá realizar, deve proceder-se à análise das despesas ainda por realizar e
avaliar a possibilidade de, na mesma proporção da perda das receitas,
identificar as despesas que possam ser não realizadas, de modo a garantir o
equilíbrio orçamental.

7 — nas circunstâncias referidas no número anterior, as despesas
selecionadas que não serão realizadas serão objeto de reserva para evitar a
sua cabimentação em despesas por lapso.

artigo 17.º
Regime de Duodécimos

1 — caso o orçamento do conselho Geral ou o orçamento da oa
não seja aprovado pela assembleia Geral até ao limite do prazo, será con-
siderado, para efeitos da gestão orçamental de todos os órgãos, o último
orçamento da oa aprovado, com as alterações orçamentais executadas,
que será executado em regime de duodécimos.

2 — aquando da aprovação do orçamento da oa, se fora do limite
do prazo, já com o ano a que se refere a decorrer, haverá que acautelar a
alteração de verbas de rubrica necessárias à cobertura das despesas que
possam não ter sido acauteladas neste, dado terem sido autorizadas à luz
do orçamento transposto do ano anterior.

3 — Por natureza da receita da oa, à execução orçamental das recei-
tas não é aplicável o regime de duodécimos.

artigo 18.º
Regras de Alteração Orçamental

Para a realização de despesa que não esteja, parcial ou totalmente,
orçamentada, o órgão competente para a autorizar, ou outro órgão com
poderes delegados, tem que autorizar a transferência de verbas de rubrica,
mas apenas se ficar demonstrado, mediante justificação, que a verba orça-
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mentada para a rubrica com excedente ou já não se mostra necessária ou se
prevê que não virá a ser utilizada não podendo encontrar-se de forma
alguma comprometida por contrato ou instrumento equivalente.

SECÇÃO IV

Auxílio Financeiro

artigo 19.º
Regras para Auxílio Financeiro do Conselho Geral

1 — nos termos do n.º 7 do artigo 180.º do eoa, o conselho Geral
pode prestar, dentro das suas possibilidades, auxílio financeiro aos conse-
lhos regionais, quando devidamente justificada a sua necessidade.

2 — o pedido de auxílio financeiro, e o valor do mesmo, deve vir
devidamente justificado pelo conselho regional, bem como obrigatoria-
mente acompanhado pela execução orçamental até à data do pedido.

SECÇÃO V

Instrumentos Previsionais

artigo 20.º
Outros Instrumentos Previsionais

1 — Para além do orçamento, são instrumentos previsionais dos
órgãos com competências financeiras da oa:

a) o Plano de atividades;
b) o Plano de investimentos.
2 — o plano de atividades deve constar de uma relação das ativida-

des concretas a desenvolver, a sua calendarização e local, e devem ter cor-
respondência com rubricas orçamentais concretas ou a menção de ausên-
cia de necessidade de despesa.

3 — o plano de investimentos deve constar de uma relação de todos
os investimentos previstos no orçamento cuja despesa associada ultrapasse
o ano correspondente, com a respetiva fundamentação, previsão de custos,
respetivos prazos, e prazo de amortização.
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CAPÍTULO III
Gestão Financeira e Contabilidade

SECÇÃO I

Disposições Gerais

artigo 21.º
Informação Financeira e Fiscal

1 — a entidade contabilista prestadora de contas no âmbito do pre-
sente regulamento é a ordem dos advogados, e concorrem para essa enti-
dade todos os órgãos previstos nos seus estatutos.

2 — são características da informação financeira e fiscal a prestar:
a) continuidade;
b) relevância e Fiabilidade;
c) comparabilidade;
d) acréscimo e substância sobre a Forma;
e) Mensuração;
f) Materialidade e análise custo-Benefício.

artigo 22.º
Entidades Responsáveis pela Execução

1 — são entidades responsáveis pela execução financeira da oa o
contabilista certificado, nos termos de legislação própria, e os órgãos da
oa, nos termos do eoa.

2 — são atribuições do contabilista certificado da entidade ordem
dos advogados:

a) Planeamento, conceção e atualização do plano de contabilidade
da ordem dos advogados, em observância pelo normativo conta-
bilístico e que lhe seja aplicável;

b) controlo e manutenção do plano de contabilidade no que con-
cerne à contabilidade geral, códigos de contas, criação de entida-
des e estrutura de códigos necessários às operações contabilísti-
cas;

c) conceção dos modelos de demonstrações contabilísticas de utili-
zação uniforme na informação interna geral, designadamente das
que reportam informação a prestar quanto às contribuições e
impostos das demonstrações financeiras previstas no normativo
contabilístico aplicável à oa;
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d) verificação da observância das regras da faturação dos órgãos da oa;
e) acompanhamento do processo de remunerações dos funcionários

e colaboradores afetos aos diversos órgãos da oa;
f) acompanhamento dos inventários;
g) acompanhamento e controlo do cadastro de ativos;
h) controlo das conferências de contas, designadamente das recon-

ciliações bancárias;
i) integração, a nível nacional, dos orçamentos, contas e relatórios

anuais das estruturas locais, regionais e nacionais da ordem dos
advogados;

j) assegurar o cumprimento integral das obrigações fiscais declara-
tivas da oa, nomeadamente, declaração de rendimentos em sede
de irc, declaração periódica de iva, declaração anual de rendi-
mentos pagos ou colocados à disposição pela oa, em sede de
irs e irc;

k) verificação contabilística e financeira das quotizações dos asso-
ciados da oa;

l) responsabilidade pela regularidade contabilística e fiscal da oa
perante os seus órgãos, bem como, perante as autoridades administrativas.

3 — são atribuições dos órgãos da oa, nos termos do eoa:
a) Proceder à organização contabilística da oa;
b) Proceder à contabilização de receitas e despesas, sendo estas últi-

mas alvo de cabimento;
c) Proceder ao controlo de contas correntes;
d) Proceder ao controlo de todas as contas bancárias, titulares com

capacidade de movimentação e seu relato adequado;
e) Proceder ao controlo de saldos de caixa e equivalentes de caixa;
f) Manter uma monitorização apertada da execução orçamental e do

seu reporte;
g) assegurar o nível de endividamento e a constituição de saldo

orçamental positivo ou nulo;
h) Proceder ao controlo de cadastro de bens afetos através da sua

verificação física anual e etiquetagem física;
i) Proceder ao controlo das existências em “stock”, sua rotação e

respetivo inventário;
j) Proceder ao arquivo de toda a documentação contabilística;
k) Proceder à reconciliação bancária e “follow-up” dos itens em

aberto.
4 — é da responsabilidade de cada órgão da oa a verificação,

registo e apuramento dos respetivos impostos, nomeadamente, no que diz
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respeito ao iva, às retenções na fonte de rendimentos de trabalho depen-
dente e independente, rendimentos prediais e segurança social.

SECÇÃO II

Contabilidade

artigo 23.º
Reconhecimento e Mensuração

1 — o reconhecimento e mensuração, quer inicial, quer subsequente,
de dívidas de e a terceiros, processa-se da seguinte forma:

a) as dívidas de clientes e as outras dívidas de terceiros são reco-
nhecidas pelo seu valor nominal, deduzido de eventuais perdas de
imparidade, refletindo as mesmas o valor realizável líquido;

b) as perdas por imparidade são reconhecidas sempre que existir
informação objetiva da incobrabilidade da dívida, ou probabilidade
remota da sua recuperação, e são subsequentemente revertidas,
caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam;

c) as dívidas a terceiros são objeto de análise da sua antiguidade,
prevendo-se que possam ser desreconhecidas se demonstrada a
sua prescrição.

2 — o caixa, e equivalentes de caixa, incluem caixa, depósitos ban-
cários e outros investimentos de curto prazo, de liquidez elevada e com
maturidade até um ano, desde que possam ser imediatamente realizáveis
e sem perda de valor, assim como os descobertos bancários, quando exis-
tam.

3 — os descobertos bancários são apresentados no balanço, no pas-
sivo corrente, na rubrica financiamentos obtidos, e são considerados na
elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, como caixa e equivalen-
tes de caixa.

4 — os montantes incluídos na conta depósitos a prazo correspon-
dem aos valores aplicados a determinado prazo, variando, por regra,
entre 90 dias e 180 dias.

5 — os juros negociados e líquidos da retenção de impostos, podem
ser renovados automaticamente, e creditados na conta depósitos à ordem,
na data do respetivo vencimento.

6 — os títulos negociáveis, e outras aplicações financeiras, são regis-
tados ao mais baixo do custo de aquisição ou de mercado.
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artigo 24.º
Ativos Não Correntes e Não Financeiros

1 — são ativos não correntes e não financeiros os ativos fixos tangí-
veis, os ativos intangíveis e as locações.

2 — os ativos fixos tangíveis são reconhecidos e mensurados ao
custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas e de eventuais
perdas por imparidade acumuladas, nos seguintes termos:

a) o custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, os impos-
tos não dedutíveis, as despesas de transporte, de montagem e pre-
paração do ativo até se encontrar em condições de utilização;

b) os gastos subsequentes que aumentem a vida útil do bem, a sua
capacidade de utilização, ou melhorem o desempenho dos ativos,
são reconhecidos no custo dos mesmos;

c) os gastos com as reparações e a manutenção de natureza corrente
são reconhecidos como gastos do período em que ocorrem;

d) as depreciações são calculadas a partir do momento em que os
ativos se encontram disponíveis para utilização, pelo método das
quotas constantes, em base duodecimal, de acordo com a sua vida
útil média, fixada para cada bem ou grupos homogéneos de bens;

e) Todos os cálculos incidem sobre o custo de aquisição, deduzido
do valor residual, tido para cada bem;

f) as taxas de depreciação utilizadas correspondem às constantes
na Tabela i, anexa ao presente regulamento, para efeitos de vida
útil média estimada em anos;

g) os valores residuais, e as vidas úteis esperadas, são revistos
periodicamente e ajustados à data do balanço, para que as depre-
ciações praticadas estejam em conformidade com os padrões de
consumo dos ativos;

h) as alterações às vidas úteis são tratadas como uma alteração de
estimativa contabilística e são aplicadas prospetivamente;

i) havendo lugar a eventual revalorização de bens do ativo fixo tan-
gível, após o reconhecimento inicial, adotar-se-á o método pre-
visto na norma contabilística e de relato Financeiro 7 da comis-
são de normalização contabilística (ncrF) — ativos Fixos
Tangíveis;

j) os bens considerados património histórico, artístico e cultural
não são objeto de depreciação;

k) os ganhos ou perdas resultantes do abate ou alienação dos ativos
fixos tangíveis são reconhecidos e registados na demonstração de
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resultados, respetivamente, em “outros rendimentos” ou “outros
gastos”;

l) no caso de alienação de ativos fixos tangíveis, o valor de realiza-
ção compreende a contrapartida recebida pela venda, troca de ati-
vos ou indemnizações recebidas por sinistros;

m) a oa realiza testes de imparidade aos elementos do seu ativo
fixo tangível, seguindo os critérios previstos na ncrF 12 —
imparidade de ativos, com uma periodicidade de dois anos;

n) os terrenos não são objeto de depreciação.
3 — aos ativos intangíveis aplicam-se os critérios definidos no

número anterior, com exceção dos previstos no ponto 8 da ncrF e com as
seguintes especificidades:

a) o valor escriturado corresponde ao custo de aquisição menos as
amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas;

b) o custo de aquisição compreende o preço da compra, acrescido
de todos os gastos incorridos até à sua data de utilização;

c) os ativos são amortizados pelo método das quotas constantes, em
duodécimos, durante um período de 3 a 6 anos;

d) sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos intangí-
veis, são efetuados testes de imparidade, de forma a estimar o
valor recuperável;

e) os custos com a manutenção dos ativos intangíveis são reconhe-
cidos como gastos do período;

f) os ativos intangíveis compreendem essencialmente licenças de
programas informáticos.

4 — as locações podem ser financeiras ou operacionais.
5 — são classificadas como locações financeiras as locações de ati-

vos fixos tangíveis, relativamente aos quais a oa detém todos os riscos e
benefícios inerentes à sua propriedade, independentemente da forma do
contrato de locação.

6 — são também classificadas como locações financeiras os acordos
em que a análise de uma ou mais situações particulares do contrato aponte
para tal natureza, como no caso de a duração do contrato abranger a maior
parte da vida útil esperada do ativo, ainda que o título de propriedade não
tenha sido transferido.

7 — Todas as locações não financeiras são classificadas como loca-
ções operacionais e são reconhecidas como gasto em base linear durante o
prazo de locação.

8 — as locações financeiras são capitalizadas no início da locação
pelo menor valor entre o justo valor do ativo locado e o valor presente dos
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pagamentos mínimos da locação, cada um determinado à data de início do
contrato.

9 — a dívida resultante de um contrato de locação financeira é regis-
tada líquida de encargos financeiros, na rubrica financiamentos obtidos.

10 — os encargos financeiros incluídos na renda e o gasto de depre-
ciação dos ativos locados são reconhecidos na demonstração dos resulta-
dos no período a que dizem respeito.

11 — os ativos fixos tangíveis adquiridos através de locações finan-
ceiras são depreciados pelo menor entre o período de vida útil do ativo e o
período da locação, quando a oa não tenha opção de compra no final do
contrato, ou pelo período de vida útil estimado, quando a oa tenha a
opção de adquirir os ativos no final do contrato.

artigo 25.º
Provisões e Imparidades e Suas Reversões

1 — é constituída uma provisão sempre que a oa reconhece a exis-
tência de uma obrigação presente, legal ou construtiva, fruto de um evento
passado, a qual exige o dispêndio de recursos, desde que o seu valor possa
ser razoavelmente estimado.

2 — a avaliação das provisões a constituir resulta da articulação
entre os serviços do conselho Geral e outros órgãos no sentido de aferir se
está assumida alguma responsabilidade que possa ser suscetível de fazer a
oa incorrer em pagamentos ou perda de ativos no futuro por atos por si
praticados.

3 — as provisões são revistas à data do balanço, de forma a transmi-
tirem uma estimativa atual e fiável.

4 — caso alguma das condições prevista nos números anteriores não
seja cumprida, mantendo-se a possibilidade de afetar os exercícios futuros, a
oa não reconhece um passivo contingente, mas promove a sua divulgação.

5 — sempre que existirem ativos contingentes resultantes de eventos
passados, mas cuja ocorrência depende de eventos futuros incertos, estes
não são registados.

6 — verificada uma imparidade de ativos, sempre que o valor recu-
perável de um ativo é inferior ao seu valor contabilístico, a oa avalia se a
situação de perda assume um caráter permanente e definitivo.

7 — no caso de o caráter ser permanente e definitivo, é registada a
respetiva perda por imparidade, a qual corresponde à diferença entre a
quantia escriturada e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estima-
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dos descontados à taxa de retorno de mercado corrente para um ativo
financeiro semelhante.

8 — no caso de a perda não ser considerada permanente e definitiva,
não é reconhecida a imparidade, mas é feita a divulgação das razões que
fundamentam essa conclusão.

9 — se, subsequentemente se verificar que a quantia reconhecida
como perda por imparidade diminuiu é feita a respetiva reversão, a qual
será reconhecida na demonstração de resultados.

10 — Para a verificação de existência de evidência objetiva de que
um ativo financeiro estar em imparidade, são considerados, entre outros,
os seguintes principais eventos de perda:

a) comprovada e significativa dificuldade financeira do devedor;
b) Quebra contratual traduzida no não pagamento ou amortização

da dívida;
c) Probabilidade de o devedor entrar em insolvência ou em qualquer

processo de reorganização financeira;
d) alterações significativas, com efeitos adversos, que tenham ocor-

rido no ambiente tecnológico, de mercado, económico ou legal,
em que o emitente opere.

artigo 26.º
Referencial Contabilístico Aplicável

a ordem dos advogados está abrangida pelo normativo contabilístico
aplicável às entidades do setor não lucrativo — norma contabilística e de
relato Financeiro para entidades do setor não Lucrativo (ncrF/esnL) do
sistema de normalização contabilística, aprovado pelo decreto-Lei n.º 158/
/2009, de 13 de julho, alterado pelo decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho,
homologada pelo despacho n.º 262/2015-xix do senhor secretário de estado
dos assuntos Fiscais, de 16 de julho de 2015, através do aviso 8259/2015,
de 29 de julho, publicado na 2.ª série do diário da república n.º 146/2015,
de 29 de julho.

artigo 27.º
Reconciliação Bancária

1 — a reconciliação bancária é elaborada mensalmente, por um téc-
nico, e é o instrumento pelo qual são conferidos todos os movimentos inscri-
tos no extrato bancário, com o respetivo extrato da contabilidade, e apurados
todos os movimentos bancários que não estão refletidos na contabilidade.
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2 — os movimentos divergentes devem ser os mais reduzidos possí-
veis, e, caso existam, deverão reportar-se ao mês anterior.

3 — o mapa da reconciliação Bancária deve ser assinado pelos ele-
mentos que procederam à sua conferência e entregue ao responsável do
departamento Financeiro, e ao contabilista certificado, devendo estes
verificar e assinar.

4 — Todos os movimentos em aberto com período superior a dois
meses devem ser objeto de proposta de atuação devidamente fundamen-
tada e aprovada pelo órgão competente.

artigo 28.º
Gastos

a realização de despesa tem de ser efetuada pelos órgãos competen-
tes para autorizar despesa, nos termos definidos no eoa, ou por órgãos
com competências delegadas, nos termos previstos no código de Procedi-
mento administrativo.

artigo 29.º
Imobilizado

1 — as aquisições de bens de imobilizado podem ser efetuadas pelo
conselho Geral ou pelos conselhos regionais, nos termos dos estatutos.

2 — a oa mantém permanentemente atualizado o inventário dos
bens de imobilizado da sua propriedade, cabendo a cada conselho registar
e manter atualizado os bens que adquire ou que lhes estão afetos.

3 — Todos os bens de imobilizado deverão evidenciar etiquetas de
identificação dos mesmos face aos registos de inventário existentes no
conselho Geral ou nos conselhos regionais.

4 — os bens de imobilizado são objeto de verificação física perió-
dica, de modo a assegurar que os bens efetivamente existem e aquilatar da
sua operacionalidade.

artigo 30.º
Inventários

1 — os inventários são constituídos por mercadorias referentes a um
conjunto de artigos que a oa vende aos seus associados, designadamente
a agenda jurídica.
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2 — os inventários são reconhecidos ao custo de aquisição, o qual
inclui todas as despesas suportadas com a compra, transportes e impostos
não dedutíveis.

3 — as mercadorias são mensuradas ao custo de aquisição ou de
mercado, dos dois o mais baixo, aplicando o custo médio como método de
custeio.

4 — as perdas por imparidade de inventários são calculadas e regis-
tadas quando o valor realizável líquido for inferior ao valor custo registado
e o seu registo será reconhecido na demonstração de resultados na rubrica
“imparidade de inventários perdas/reversões”.

5 — a avaliação da circunstância referida no número anterior é efe-
tuada através da análise de rotação dos inventários e/ou dos preços de mer-
cado verificados para estes.

6 — caso se avalie necessário pelos custos administrativos de moni-
torização ou armazenagem, deve haver proposta fundamentada e autori-
zada pelo órgão competente de abate ou venda a valores mais baixos ou
simbólicos de inventários na circunstância dos números anteriores.

SECÇÃO III

Gestão Financeira

artigo 31.º
Cobranças de Quotas

1 — a cobrança das quotas dos advogados com inscrição em vigor e
das sociedades de advogados cabe ao conselho Geral, conforme estipula o
eoa.

2 — os regimes relativos às quotas de advogados e às quotas das
sociedades de advogados estão previstos em regulamento próprio, para o
qual se remete.

3 — a proporção de quota de cada advogado ou sociedade de advo-
gados que cabe ao conselho regional e à delegação, nos termos previstos
no n.º 5 do artigo 180.º do eoa deve constar do orçamento do conselho
regional.

4 — os 60 dias estipulados no n.º 6 do artigo 180.º do eoa são con-
tados a partir da data limite para o pagamento das respetivas quotas.

5 — em caso de pagamento de quotas antecipado, nos termos permi-
tidos pelos regulamentos a que se refere o n.º 2, o produto das mesmas

894 vida inerna



deve ser atribuído à delegação ou conselho regional em que o advogado
ou sociedade de advogados esteja inscrito no final do prazo referido no
número anterior.

artigo 32.º
Fundo Fixo de Caixa

1 — Fundo fixo de caixa é o fundo de maneio para a realização de
despesas de pequeno montante, urgentes, imprescindíveis, inadiáveis.

2 — a sua utilização deve ser excecional, tendo como limite máximo
€250.

3 — o fundo fixo de caixa destina-se ao pagamento de despesas em
bens ou serviços, cuja forma de aquisição torna inviável recorrer a outra
forma de pagamento.

4 — o fundo fixo de caixa é constituído por despacho do órgão com-
petente para autorizar despesa, ou com competência delegada, e não pode
ter um valor superior a €1.000.

5 — o fundo fixo deve ser reposto sempre no final de cada mês.
6 — o fundo fixo pode ser reposto antes do final do mês, caso esteja

com reservas abaixo de 50 % do seu valor inicial.

artigo 33.º
Despesas e Procedimentos

1 — são fases gerais da despesa a cabimentação, a autorização, a
cativação, o processamento, a conferência das condições da despesa para
ser paga e a autorização de pagamento.

2 — Perante a necessidade de realizar despesa, deve ser verificada a
existência de cabimentação prévia dos encargos prováveis com a mesma, e
proceder-se ao respetivo registo no processo de autorização da despesa.

3 — a autorização de despesa fica sujeita à verificação de conformi-
dade legal, regularidade financeira e economia, eficiência e eficácia.

4 — a cativação, também designada na contabilidade pública de
compromisso, consiste na assunção da obrigação de efetuar pagamentos a
terceiros em contrapartida do fornecimento de bens e serviços ou da satis-
fação de outras condições, o que corresponde à adjudicação dos bens ou
serviços a determinada entidade, pessoal ou coletiva.

5 — o processamento consiste no registo em suporte normalizado
dos encargos legalmente constituídos após a verificação de pessoa compe-
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tente para o efeito de que os serviços foram efetivamente prestados e/ou os
bens foram de facto entregues nas condições previstas na contratação efe-
tuada, para que se proceda à sua liquidação e pagamento.

6 — na conferência verifica-se o cumprimento de todas as condições
previstas nos números anteriores para a despesa poder ser objeto de autori-
zação para pagamento.

7 — a autorização de pagamento fica sujeita à conformidade de todo
o procedimento e é o procedimento prévio à emissão dos meios de paga-
mento, sendo da competência do respetivo órgão com competência para
autorizar despesa, nos termos em que os eoa o definem, com possibili-
dade de delegação.

8 — nas despesas iguais ou inferiores a €5.000, a autorização da des-
pesa e a autorização do pagamento podem ser dadas num só ato, assegu-
rado que esteja o processamento.

9 — o pagamento corresponde à emissão dos meios de pagamento,
preferencialmente por transferência bancária, por quem tem poder para
movimentar as contas bancárias.

artigo 34.º
Instrumentos de prestação de contas

1 — são instrumentos de prestação de contas o relatório de gestão e
os mapas de prestação de contas.

2 — o relatório de gestão corresponde a um documento que integra o
conjunto de documentos de prestação de contas e deverá consistir numa
narrativa coerente das atividades da entidade, em consonância com a sua
missão e objetivos nos mais diversos domínios.

3 — no relatório de gestão devem ainda ser relatadas as questões,
transações e eventos mais significativos apresentados nas demonstrações
financeiras, explicando a respetiva influência sobre as mesmas.

4 — o mapa de prestação de contas da ordem dos advogados rege-se
pela aplicação da norma contabilística e de relato Financeiro para as entida-
des do setor não Lucrativo (ncrF-esnL) do snc, publicada no diário da
república, 2.ª série, de 29 de julho de 2015, através do aviso n.º 8259/2015.

5 — as demonstrações financeiras dão a conhecer a posição finan-
ceira, as alterações na posição financeira, o desempenho e os fluxos de
caixa de uma entidade, com base, em informações sobre os seus ativos,
passivos, património líquido, rendimentos, gastos, outras alterações no
património líquido e fluxos de caixa.
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6 — são principais demonstrações financeiras:
a) Balanço;
b) demonstração dos resultados por natureza;
c) demonstração das alterações no património líquido;
d) demonstração de fluxos de caixa;
e) anexo às demonstrações financeiras.
7 — as demonstrações orçamentais traduzem uma representação

estruturada da execução e desempenho orçamental das entidades, propor-
cionando, entre outra, informação sobre o orçamento inicial, as modifica-
ções orçamentais e a execução orçamental.

8 — são principais demonstrações orçamentais de relato:
a) demonstração de execução orçamental da receita com as devidas

alterações orçamentais;
b) demonstração de execução orçamental da despesa com as devi-

das alterações orçamentais;
c) demonstração de execução do plano plurianual de investimento.

artigo 35.º
Ajudas de Custo e Deslocações

1 — a oa pode abonar com ajudas de custo e ajudas de deslocação,
os membros dos seus órgãos, das suas comissões e dos seus institutos, que
se tenham que deslocar ao serviço da oa no âmbito das suas competências
e atribuições.

2 — as despesas a compensar são alimentação, de estadia e de deslo-
cação.

3 — as despesas de alimentação correspondem ao valor da despesa
comprovadamente feita pelo abonado em almoço e jantar, e desde que se
encontre ao serviço da oa e esta não tenha fornecido refeição.

4 — as despesas de alimentação a abonar tem como limite máximo
€25,00 por refeição, em caso de deslocações em território nacional, e
€40,00, em caso de deslocações em território internacional.

5 — as despesas de estadia são pagas diretamente ao fornecedor da
estadia se a aquisição for efetuada através do serviço responsável pelas
compras do órgão responsável pela despesa, ou são reembolsadas ao
abonado, mediante apresentação de comprovativo contabilístico da des-
pesa, tendo aí como limite máximo o custo de estadia que teria tido,
nesse dia, a contratação efetuada pelo referido serviço responsável pelas
compras.

reGuLaMenTo n.º 926/2021 897



6 — as despesas de estadia só serão devidas se o abonado tiver que
pernoitar, ao serviço da oa, fora do concelho do seu domicílio profissio-
nal ou dos concelhos limítrofes.

7 — as despesas de deslocação são pagas diretamente ao prestador
de serviço de transportes e são obrigatoriamente contratadas pelo serviço
responsável pelas compras, salvo se efetuadas em viatura própria.

8 — nas viagens que impliquem a utilização de transportes que este-
jam organizados por classes de conforto, a viagem é realizada em classe
económica ou turística, salvo as deslocações do sr. Bastonário e dos Presi-
dentes dos respetivos órgãos que podem viajar em classe executiva ou pri-
meira classe.

9 — nas deslocações em viatura própria, a abonação é feita por km,
no mesmo valor que sejam abonados os servidores do estado, sendo conta-
bilizados os km entre o domicílio profissional do abonado e o destino, pelo
caminho mais rápido.

10 — no caso do número anterior, se houver lugar ao pagamento de
portagens ou estacionamento, o mesmo é feito por reembolso através da
apresentação de documento de suporte da despesa emitido à oa (em que
conste o nome e número de contribuinte) e cópia de documento comprova-
tivo da realização da despesa emitido pelo prestador do serviço.

SECÇÃO IV

Contas Bancárias

artigo 36.º
Contas Bancárias

1 — Podem ser abertas e mantidas contas bancárias pelo conselho
Geral, pelos conselhos regionais e delegações nos termos do artigo
seguinte.

2 — no conselho Geral existe um controlo de todas as contas bancá-
rias abertas em nome da ordem dos advogados, com a identificação dos
seus titulares.

3 — Quando ocorram mudanças de responsáveis nos órgãos, devem
ser alterados junto dos correspondentes Bancos os titulares das contas ban-
cárias durante os primeiros 180 dias contados da data da mudança.

4 — em caso de abertura de conta bancária ou alteração de titulares
das contas bancárias, esta tem de ser reportada ao conselho Geral, sem
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desprimor de eventuais comunicações ao conselho regional, se aplicável,
pelos titulares, para efeitos do n.º 2 no prazo de cinco dias úteis, sob pena
de eventual responsabilidade financeira.

5 — as reconciliações bancárias são elaboradas em modelo próprio
formalizado pelo conselho Geral.

artigo 37.º
Contas Bancárias dos Conselhos Regionais e das Delegações

1 — cada conselho regional só poderá ter contas em duas institui-
ções bancárias diferentes.

2 — cada delegação só poderá ter uma conta numa instituição ban-
cária.

3 — as contas são abertas e encerradas com a assinatura do presi-
dente do órgão e do vogal-Tesoureiro.

4 — a abertura e manutenção de conta bancária deve ser objeto de
avaliação do volume anual de recursos a tramitar não devendo ser aberta
ou mantida se o volume exceder os custos da sua manutenção e relato de
extratos ou certidões, devendo ser avaliada a possibilidade de ser substi-
tuída pela constituição de fundos de maneio.

5 — o presidente do órgão é responsável por promover o encerra-
mento de todas as contas do órgão que não estejam de acordo com os
números anteriores do presente artigo, nos primeiros 180 dias do mandato
ou nos 180 dias iniciais da vigência do presente regulamento.

CAPÍTULO IV
Aquisição de bens e serviços

SECÇÃO I

Disposições Gerais

artigo 38.º
Regime Aplicável

nos termos do disposto na Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, a oa está
sujeita ao regime do código dos contratos Públicos (ccP), para o qual se
remete.
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SECÇÃO II

Aquisições de valor igual ou inferior a € 5.000

artigo 39.º
Regras

1 — são aplicáveis as regras previstas no ccP para este tipo de aqui-
sições.

2 — Para a seleção do adjudicatário, devem ser consultadas, pelo
menos, 3 entidades distintas que efetivamente forneçam os bens ou pres-
tem os serviços a adquirir, salvo exceções devidamente fundamentadas.

SECÇÃO III

Aquisições de valor superior a €5.000

artigo 40.º
Regras

1 — são aplicáveis as regras previstas no ccP para este tipo de aqui-
sições.

2 — Para a seleção do adjudicatário, devem ser consultadas 3 entida-
des distintas que efetivamente forneçam os bens ou prestem os serviços a
adquirir, com exceção dos procedimentos obrigatoriamente concorrenciais
ou em que a adjudicação direta seja permitida por critérios materiais pre-
vistos no ccP.

SECÇÃO IV

Procedimentos centralizados

artigo 41.º
Centralização de aquisições

1 — a oa pode centralizar a aquisição de determinados bens ou ser-
viços cujas necessidades sejam transversais aos seus órgãos.

2 — a centralização é obrigatória sempre que, pela natureza dos bens
ou serviços a adquirir, a aquisição efetuada separadamente pelos diferentes
órgãos não assegure devidamente a necessidade ou o interesse da oa.

3 — a centralização dos procedimentos de aquisição é promovida
pelos serviços do conselho Geral.
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4 — sendo a oa uma entidade voluntária do sistema nacional de
compras Públicas, podem os serviços do conselho Geral promover proce-
dimentos centralizados ao abrigo dos acordos Quadro celebrados pelo
estado.

SECÇÃO V

Protocolos/Parcerias

artigo 42.º
Protocolos/Parcerias de Descontos para Associados

no exercício das suas funções enquanto associação Pública Profis-
sional, e para benefício dos seus associados, os órgãos nacionais, regio-
nais e locais da oa podem estabelecer parcerias com entidades, públicas
ou privadas, no sentido de proporcionar melhores condições de acesso a
bens e serviços prestados, em respeito pelos princípios previstos no ccP,
com especial incidência, na legalidade, prossecução do interesse públicos
(dos associados), proporcionalidade, boa-fé, transparência, igualdade de
tratamento e não discriminação.

CAPÍTULO V
Disposições Finais

artigo 43.º
Arquivo Documental

1 — as entidades contempladas por este regulamento, e que proce-
dem à contabilização das operações, são responsáveis funcional e indivi-
dualmente pela guarda dos documentos comprovativos de receita e de des-
pesa em condições adequadas de conservação.

2 — as entidades mencionadas no ponto anterior devem conservar os
documentos de receita e despesa, de suporte aos registos contabilísticos,
pelo menos durante o período de 10 anos, após o ano económico a que res-
peitam.
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artigo 44.º
Conformidade dos Procedimentos

1 — os procedimentos descritos neste regulamento e os respetivos
documentos de reporte deverão ser alterados ou ajustados sempre que os
mesmos sejam contraditórios com a Lei ou com o eoa.

2 — são revogadas todas as normas internas que tenham sido emiti-
das e que se encontrem em desconformidade com as normas do presente
regulamento.

artigo 45.º
Lacunas e Omissões

as lacunas e omissões decorrentes da interpretação e aplicação do
presente regulamento serão resolvidas pelo Bastonário, tendo em consi-
deração o enquadramento legal e estatutário da ordem dos advogados.

artigo 46.º
Entrada em Vigor

o presente regulamento entra em vigor no dia imediatamente após à
sua aprovação em conselho Geral.

ANEXOS
Tabela i

15 de outubro de 2021.

O Presidente do Conselho Geral

ProF. douTor Luís Menezes LeiTão.

GRUPO HOMOGÉNEO DE BENS Vida Útil

Edifícios e outras construções 40-50
Mobiliário 10-15
Equipamento informático 3-4
Impressoras, fotocopiadoras e outro equipamento de escritório 4-6
Telemóveis 3-4
Intangíveis Ponto 8 da NCRF-ESNL
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