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ESTATUTO EDITORIAL

A REVISTA do Supremo Tribunal de Justiça nasce da vontade do seu 
Presidente, Conselheiro Henrique Araújo, de dinamização cientifico-
jurídica e cultural de uma Casa com 190 anos de história.

Abrange as áreas do direito civil, do direito do trabalho e do direito criminal  
e todos os métodos de investigação jurídica.  

Aliando tradição e vitalidade, o mais alto Tribunal deste país pretende, 
assim, divulgar junto da comunidade jurídica e da sociedade em geral, 
investigação jurídica de qualidade, a sua jurisprudência de relevo, de 
forma simples e acessível a todos, designadamente os Acórdãos de 
Uniformização de Jurisprudência.

A REVISTA do Supremo Tribunal de Justiça pretende, ainda, ser um 
espaço cultural aberto, através da divulgação de artigos culturais dos 
mais diversos quadrantes.

A REVISTA assume o objetivo de ser um espaço plural de conteúdo, língua  
e opinião, destinando-se a toda a comunidade científica, cultural e 
jurídica.

about:blank
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“A REVISTA”  
do Supremo Tribunal  
de Justiça

MARCELO REBELO DE SOUSA
Presidente da República

Bem-haja o Supremo Tribunal de Justiça por esta sua “A Revista”! 

Sinal de um novo ciclo na sua riquíssima História, ao serviço do Direito 
e da Justiça em Portugal. 

Pela ideia e rápida concretização saúdo o Senhor Presidente, Conse-
lheiro Henrique Araújo, e, na sua pessoa, toda a Instituição que enca-
beça, pelo voto dos seus ilustres Pares. 

Todos os tempos são de mudança e a mudança – aliás crescentemente 
acelerada – representa uma constante da vida das sociedades. 

Mas, os tempos que vivemos, no Direito, como nas visões acerca da 
Justiça, são particularmente desafiantes em termos de mudança.

Na Cultura, na Ciência, na Tecnologia, na organização do trabalho, na 
atividade económica, na afirmação das finanças – públicas ou privadas 
– sobre a economia, no relacionamento comunitário, na reformulação 
das doutrinas, das ideologias, das políticas, na projeção de todas estas 
e muitas mais mudanças no Direito positivado. 

Na sucessão das Constituições, ou das suas leituras atualistas, nas re-
visões constitucionais, na voragem da conversão das leis em soluções 
para o concreto e o imediato e, na administrativização das leis-medida, 
ou mesmo individuais, no acentuar dessa tendência, nas leis-transpo-
sição de normas supranacionais e até meramente internacionais, na 
desgraduação do legal em regulamentar e do regulamentar em ato ad-



ministrativo cada vez mais sofisticado, na abertura imparável da lei, do 
regulamento e da autodisciplina privada à Justiça no caso concreto.

Tudo a um ritmo, em que a realidade dita normas, muito antes de as 
suas antecessoras terem enfrentado o embate com a realidade e a ava-
liação de créditos e débitos. 

Tudo num contexto de transição digital e de recurso à inteligência ar-
tificial, suscitando alterações porventura fundamentais, como já se vê, 
noutras jurisdições, principalmente de common law, na aplicação con-
creta da lei.

O Direito começa a ter só HOJE. E cada vez menos Ontem e Amanhã.

E os criadores de Direito – seja essa criação mais abstrata e genérica, 
seja ela mais especifica e singular – ficam enredados, sem o sentirem, 
ou sem o poderem ultrapassar, pelo tempo que é sempre urgente, a so-
lução que é sempre excecional, e, já não a falta, mas o excesso de dados 
para comparar, ajuizar e escolher para poder durar. 

É uma aventura ler diplomas a fio, formalmente antecedidos da mais 
cuidada elaboração, mas substancialmente determinados pelos factos 
e pela espuma dos dias, antes de o poderem ser pelo atempado juízo 
dos interesses à luz dos valores. 
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Não é que os valores não existam, nas Constituições, como nas pautas 
éticas dos que curam de as interpretar, integrar, aplicar. 

O que não existe, tantas vezes, é o tempo que é outro, o modo que se 
tornou tão mais complexo e inextricável, a legibilidade que sofre com 
a premência, o jargão da especialidade ilimitada ou o império da opor-
tunidade e da transitoriedade, à espera de que o provisório se trans-
forme em definitivo. 

Nestes tempos, que não irão mudar senão para mais desafiantes, mais 
relevantes são as Instituições que garantam um quadro de referências, 
arrimo dos reconstituintes, dos legisladores, dos administradores, dos 
cidadãos – força vital da chamada Sociedade Civil. 

Sabendo-se que há clivagens, divergências, conflitos de interesses e 
de convicções – anteriores ou posteriores a esses interesses – e que a 
neutralidade do conteúdo não existe em sociedades abertas, plurais e 
participativas. Ou seja, democráticas.

Eis por que razão tudo o que valorize a Veneranda Casa onde surge a 
presente Revista é bem-vinda. 

É sinal de vida. É sinal de consciência de uma presença institucional. É 
sinal de vigor do Estado de Direito Democrático. 

Por tudo isto Vos saúda e agradece o Presidente da República Portu-
guesa. 

Lisboa, Palácio de Belém, 25 de maio de 2022

PrEFÁcIo
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Apresento-vos   
“A REVISTA”!

HENRIQUE ARAÚJO
Juiz Conselheiro, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça

A edição de uma publicação periódica do Supremo Tribunal de Justiça, 
dedicada ao Direito e à Cultura, nasceu de uma ideia que foi ganhando 
consistência a partir do início do meu mandato e que agora é materia-
lizada, após alguns meses de preparação e trabalho.

O n.º 1 de “A REVISTA” é dado à estampa no ano em que se celebra o 
190.º aniversário do despacho régio que criou o Supremo Tribunal de 
Justiça.

A coincidência deste elemento histórico com o momento em que é lan-
çada “A REVISTA”, constitui, além do natural significado simbólico, um 
sinal de vitalidade da instituição.

Pelo papel relevantíssimo que ocupa na afirmação do Direito e na cons-
trução da jurisprudência nacional mais autorizada, o Supremo Tribunal 
de Justiça, ao editar uma publicação semestral com estas caraterísti-
cas, assume uma atitude prospetiva na reflexão e debate das questões 
jurídicas que emergem diariamente das complexas dinâmicas da socie-
dade contemporânea.

“A REVISTA” abre as suas páginas à intervenção de académicos, juris-
consultos e magistrados, procurando divulgar perspetivas diversifica-
das sobre temas de Direito, numa era marcada por grandes transfor-
mações sociais, económicas e tecnológicas.
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“A REVISTA” contará igualmente com informação relevante relacionada 
com a atividade do Supremo, designadamente no que toca à uniformi-
zação de jurisprudência. 

Sendo principalmente dirigida aos assuntos do Direito, “A REVISTA” 
será também um espaço de Cultura.

Ensaios, estudos, crónicas e artigos abraçando outras áreas do Saber, 
serão presença constante das edições de “A REVISTA”.

“A REVISTA” será editada em papel e em formato digital, acessível ao 
público em geral através do ‘site’ do Supremo.

Este é um projeto coletivo, que convoca a participação de todos os que 
exercem ou exerceram funções no Supremo Tribunal de Justiça e diri-
gido a finalidades que são também de todos: a melhoria do sistema de 
Justiça e a plena realização do Estado de Direito democrático.

No momento em que é editado o primeiro número, não posso deixar 
de manifestar um profundo agradecimento a Sua Excelência O Senhor 
Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, pela Sua 
eloquente mensagem e pelas palavras de incentivo.

O primeiro passo está dado.

Porém, a continuidade de um projeto desta envergadura necessita e 
depende do empenho e esforço de todos.

Só assim se logrará o êxito desta iniciativa, a bem da Justiça e para 
prestígio deste Supremo Tribunal.
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Restrições à admissibilidade 
do recurso de revista e revista 
excepcional

MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA
Juíza Conselheira, Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça

RESUMO: No presente estudo, procura-se enquadrar o recurso de 
revista excepcional nas diversas causas de limitação do acesso ao 
Supremo Tribunal de Justiça por via de recurso. Procura-se ainda 
determinar quais são as especialidades que a revista excepcional 
apresenta.

PALAVRAS-CHAVE: Recurso de revista; Recurso de revista excepcio-
nal; Dupla conforme; Objecto do recurso; Recurso da decisão sobre 
a matéria de facto; Recorribilidade.

 

ABSTRACT: In the present study, we seek to frame the exceptional 
review appeal within the various causes of limitation of access to 
the Supreme Court of Justice by way of appeal. It also seeks to de-
termine which are the specialties that the exceptional review pre-
sents.

KEYWORDS: Appeal for review; Appeal for review on an exceptional 
basis; Double conformity; Object of the appeal; Appeal of the deci-
sion on a factual basis; Appealability.
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1. Na definição das traves-mestras da organização judiciária, a Cons-
tituição de 1976 manteve como tribunais comuns, ou de competência 
residual, os Tribunais Judiciais1 e, dentro destes, uma hierarquia, cujo 
principal objectivo é o de possibilitar a interposição de recurso. Nessa 
hierarquia inserem-se os Tribunais de 1.ª Instância, por regra os Tribu-
nais de Comarca, de 2.ª Instância, os Tribunais da Relação e, no topo, o 
Supremo Tribunal de Justiça.

É habitualmente observado que, ao prever esta estrutura e ao consa-
grar como direito fundamental o direito à tutela jurisdicional efectiva2, 
sem, todavia, impor a possibilidade de recorrer, pelo menos num grau, 
das decisões que não sejam abrangidas pelo n.º 1 do artigo 32.º3 4,  a 
Constituição não permite a abolição em bloco do sistema de recursos, 

1 Recordamos que, na versão inicial da Constituição de 1976, previa-se a possibilidade 
de haver Tribunais Administrativos (cfr. o correspondente artigo 212.º, n.º 3: “Poderá 
haver tribunais administrativos e fiscais”), opção mantida com a revisão constitucional 
de 1982. Foi com a revisão constitucional de 1989 (Lei n.º 1/89, de 8 de Julho) que 
ficou assente a sua existência, a par dos Tribunais Judiciais, dos Tribunais Militares e 
do Tribunal de Contas, para além do Tribunal Constitucional. A extinção dos Tribunais 
Militares, em tempo de paz, foi prevista pela revisão constitucional de 1997, aprovada 
pela Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro, mas veio a ser efectivada pela Lei 
n.º 107/2003, de 10 de Dezembro, em alteração à Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais, 
então a Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro).

2 Artigo 20.º da Constituição.

3 “1. O processo criminal assegura todas as garantias de defesa, incluindo o recurso.” 

4 Não está agora em causa saber até que ponto é que esta norma é ou não aplicável nou-
tros Direitos sancionatórios; nem tão pouco procurar outros casos nos quais resultaria 
da Constituição a imposição, pelo menos, de um grau de recurso. Como se recordou, 
por exemplo, no Acórdão do STJ de 31.03.2022, processo n.º 12/21.0T8VCT-A.S1, dis-
ponível em www.dgsi.pt, «O Tribunal Constitucional tem apreciado por diversas vezes a 
questão de saber se o direito fundamental de acesso ao direito e aos tribunais (n.º 1 do 
artigo 20.º da Constituição) implica ou inclui o direito de recurso». Assim, por exemplo, 
«em diversas decisões, o Tribunal Constitucional seguiu a orientação sustentada no voto 
de vencido aposto ao acórdão n.º 65/88, da qual se salienta a afirmação de que “pen-
so que há-de considerar-se constitucionalmente garantido — ao menos por decurso 
do princípio do Estado de direito democrático — o direito à reapreciação judicial das 
decisões judiciais que afectem direitos fundamentais, o que abrange não apenas as 
decisões condenatórias em matéria penal — como se reconhece no acórdão — mas 
também todas as decisões judiciais que afectem direitos fundamentais constitucionais, 
pelo menos os que integram a categoria constitucional dos «direitos, liberdades e ga-
rantias» (artigos 25.° e seguintes da CRP).”, É justamente o caso dos acórdãos 40/08 
(proc. n.º 651/2007), 43/2008 e 362/10 (…)».
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mas deixa à liberdade de conformação do legislador ordinário a defini-
ção dos critérios de recorribilidade5.

Procurar-se-á neste pequeno estudo encontrar os critérios que vêm 
sendo definidos para regular a admissibilidade de recurso para o Su-
premo Tribunal de Justiça em matéria cível – ou seja, desde a adopção 
do sistema monista e do filtro da dupla conforme pelo Decreto-Lei n.º 
303/2007, de 24 de Agosto, para a admissibilidade do recurso de re-
vista. Dentro destes critérios, ter-se-á especialmente em conta os que 
permitem delimitar a revista excepcional, na perspectiva da sua com-
paração com a revista normal6; e, feita a delimitação, procurar-se-á 
determinar se a excepcionalidade se manifesta apenas nas condições 
da admissibilidade do recurso ou em outro ou outros pontos do res-
pectivo regime, nos seus aspectos determinantes (poderes de controlo 
da decisão recorrida, objecto e fundamento do recurso, relações entre 
o relator e a conferência, ou entre estes e a formação que admite a 
revista excepcional, regras de julgamento, poderes de substituição ou 
de cassação).

2. Todos sabemos que entre nós se escolheu como critério geral de 
recorribilidade a comparação entre o valor da causa e a alçada do tri-

5 Cfr. Acórdão do TC n.º 287/90: “A garantia da via judiciária traduz-se, prima facie, no 
«direito de recurso a um tribunal e de obter dele uma decisão jurídica sobre toda e 
qualquer questão juridicamente relevante» (assim, Gomes Canotilho e Vital Moreira, 
Constituição da República Portuguesa Anotada, 1.º vol., 2.ª ed., 1984, p. 187).  Contu-
do, deve incluir-se ainda na garantia da via judiciária a protecção contra actos jurisdi-
cionais, que assume «lugar autónomo e relevo especial» (neste sentido se pronunciam 
Gomes Canotilho e Vital Moreira, op. cit., ibid.).  Isto é, o direito de acção incorpora no 
seu âmbito o próprio direito de defesa contra actos jurisdicionais, o qual, obviamente, 
só é exercível mediante o recurso para (outros) tribunais. Por outro lado, a favor da 
tese de que o direito de recurso (de actos jurisdicionais) tem dignidade constitucional 
milita também a explicita previsão da existência de tribunais de primeira instância e de 
tribunais de recurso [cfr. a alínea b) do n.º 1 do artigo 212.º da Constituição; assim se 
pronuncia Ribeiro Mendes, Direito Processual Civil III, Recursos, 1982, p. 126, concluin-
do que «… o legislador ordinário não pode suprimir em bloco os tribunais de recurso e 
os próprios recursos»].”Daqui não se pode inferir, todavia, a existência de um ilimitado 
direito de recurso, extensivo a todas as matérias, o que implicaria a inconstitucionali-
dade do próprio estabelecimento de alçadas.” 

6 Assim referida por exclusão de partes, por confronto com a revista excepcional e com 
a revista per saltum, prevista no artigo 678.º do Código de Processo Civil e que, como 
a respectiva designação revela, permite saltar da 1.ª Instância para o Supremo Tribunal 
de Justiça, verificados os necessários pressupostos.
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bunal que proferiu a decisão de que se pretende recorrer (actual n.º 1 
do artigo 629.º do Código de Processo Civil), assim considerando-se 
genericamente relevante, para efeitos de recurso, a utilidade económi-
ca do pedido7 8. Para se obter uma visão completa do sistema de recor-
ribilidade para o Supremo Tribunal de Justiça, no entanto, este critério 
tem de ser completado com a relevância conferida, por vezes, única ou 
cumulativamente, à natureza do litígio ou dos direitos em confronto9, 

7 Salvo regras especiais, o valor da causa deve reflectir a utilidade económica do pedido 
(n.º 1 do artigo 296.º do Código de Processo Civil).

8 Recordo que, pese embora a orientação doutrinária de que a admissibilidade de recurso 
se deve aferir pela lei vigente à data da decisão – critério seguido pelo legislador de 
2013, cfr. n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho, que aprovou o Código 
de Processo Civil de 2013 –, quando a admissibilidade de recurso depende da alçada, 
mantém-se a regra de que, tal como sucede com o valor da causa (n.º 1 do artigo 299.º 
do Código de Processo Civil), o momento relevante para a determinação da alçada apli-
cável é o da propositura da acção (n.º 3 do artigo 44.º da Lei de Organização do Sistema 
Judiciário, Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto). Garante-se, desta forma, o significado 
material da ligação entre o valor da causa e as alçadas.

 Recordo ainda que o Acórdão do TC n.º 287/90, atrás citado, julgou inconstitucional, 
“por violação do artigo 2.º da Constituição, a norma do artigo 106.º da Lei n.º 38/87, 
de 23 de Dezembro, conjugado com os artigos 20.º, n.º 1, e 108.º, n.º 5, da mesma 
Lei, ou seja, na parte em que se aplica às acções pendentes à data da sua entrada em 
vigor”: “ Considerando-se, como se considera, que é inadmissível, ante o princípio do 
Estado de direito democrático, uma afectação de expectativas com que se não possa 
razoavelmente contar — por ser extraordinariamente onerosa e excessiva — deve con-
cluir-se pela inconstitucionalidade do artigo 106.º da Lei n.º 38/87, enquanto aplicável 
aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor.” Estava fundamentalmente 
em causa a aplicação às acções pendentes dos novos valores das alçadas, tendo em con-
ta a grande subida operada pela mesma Lei n.º 38/87, de 23 de Dezembro, e a conjuga-
ção dessa subida com o disposto no artigo 106.º da Lei, nos termos do qual “A matéria 
da admissibilidade dos recursos por efeito das alçadas é regulada pela lei em vigor ao 
tempo em que foi proferida a decisão recorrida”. A subida dos valores das alçadas e a 
aferição da recorribilidade das decisões a proferir em acções então pendentes teve por 
exemplo como efeito, em diversas acções, que tais decisões deixaram de admitir qual-
quer recurso, não obstante ser admissível recurso até ao Supremo Tribunal de Justiça se 
fosse aplicável o valor das alçadas vigente à data da propositura da acção.

9 Cfr., por exemplo, a al. a) do n.º 3 do artigo 629.º do Código de Processo Civil, segundo 
a qual há sempre recurso pelo menos para o Tribunal da Relação de decisões proferidas 
“nas acções em que se aprecie a validade, a subsistência ou a cessação” de certos con-
tratos de arrendamento, tendo e conta a relevância social deste contrato e o modo de 
fixação do respectivo valor, assente no montante das rendas. 
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ou até da questão concretamente colocada no recurso10, directa ou in-
directamente11. 

À necessidade, de princípio, de que o valor da causa exceda a alça-
da do tribunal, o Decreto-Lei n.º 242/85, de 9 de Julho12 acrescentou 
o requisito de que o recorrente tenha ficado vencido em valor supe-
rior a metade da alçada do tribunal que proferiu a decisão a impugnar, 
ressalvando-se, por razões de igualdade entre as partes, a irrelevância 
da sucumbência para a admissibilidade do recurso subordinado13 14. A 
par de outras alterações então introduzidas em matéria de recursos, o 
aditamento desta exigência teve em vista, por um lado, atender à “im-
periosa necessidade de permitir que os tribunais superiores aprofundem 
as questões submetidas ao seu reexame”15  e, por outro, garantir que o 
recorrente tivesse um interesse significativo no recurso16.

Estas regras, todavia, são afastadas em diversas situações, que pode-
remos agrupar segundo as razões que justificam o afastamento. Come-

10 Defesa do caso julgado, ou das regras de competência absoluta, por exemplo – a) e b) 
do n.º 2 do artigo 629.º do Código de Processo Civil.

11 Como sucede no âmbito dos direitos relativos ao estado das pessoas. Do n.º 1 do artigo 
303.º do Código de Processo Civil resulta que cabe sempre recurso até ao Supremo 
Tribunal de Justiça nas acções que lhe digam respeito; até ao Código de Processo Civil 
2013, que prevê uma única forma de processo comum, este preceito tinha ainda como 
consequência que tais acções, se lhes fosse aplicável o processo comum, seguiriam a 
sua forma mais solene.

12 Diploma que ficou conhecido como Reforma Intercalar do Processo Civil.

13 Regra hoje constante do n.º 5 do artigo 633.º do Código de Processo Civil. No sentido da 
não aplicabilidade analógica deste preceito à hipótese de se verificar dupla conforme no 
recurso subordinado, mas não no principal, cfr. Acórdão de Uniformização de Jurispru-
dência de 27.11.2019, processo n.º 1086/09.8TJVNF.G1.S1-A, disponível em www.dgsi.
pt: “O recurso subordinado de revista está sujeito ao n.º 3 do art. 671.º do CPC, a isso 
não obstando o n.º 5 do art. 633.º do mesmo Código”.

14 “Conformando-se uma parte com o valor da condenação na 1.ª instância e procedendo 
total ou parcialmente a apelação interposta pela outra parte, a medida da sucumbên-
cia da apelada, para efeitos de ulterior interposição de recurso de revista, corresponde 
à diferença entre os valores arbitrados na sentença de 1.ª instância e o acórdão da 
Relação” – Acórdão de Uniformização de Jurisprudência de 14.05.2015, processo n.º 
687/10.6TVLSB.L1.S1-A, disponível em www.dgsi.pt.

15 Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 242/85.

16 Cfr. “Actas das Sessões da Comissão de Revisão do Código de Processo Civil”, Separata 
do Boletim do Ministério da Justiça, Lisboa, 1989, p. 483.
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çando-se por referir hipóteses de irrecorribilidade, têm-se especial-
mente em vista os tipos de situações nas quais é excluído o normal 
recurso de revista, apesar de se encontrarem reunidos os critérios ge-
rais de recorribilidade; deixam-se assim de lado, em princípio, as situa-
ções de sinal contrário – como são as que hoje se encontram reunidas 
no n.º 2 do artigo 629.º do Código de Processo Civil. 

3. Assim, exclui-se a revista:

a. Relativamente a decisões por princípio insusceptíveis de  
recurso17, pela matéria a que respeitam, pelos poderes exercidos 
na decisão ou por se considerar o mecanismo do recurso inade-
quado para a respectiva impugnação;  

b. em casos nos quais particulares razões de celeridade justificam a 
inadmissibilidade de dois graus de recurso, por vezes pela matéria 
sobre a qual incidiram as decisões das instâncias, 

c. ou em que o critério de decisão, na Relação, é insusceptível de 
controlo pelo Supremo Tribunal de Justiça;

d. quanto à decisão sobre a matéria de facto, na medida em que não 
cabe no seu âmbito a reapreciação de provas sujeitas ao princípio 
da livre apreciação, ou o controlo de ilações de facto;

e. em situações nas quais, sobre uma decisão administrativa ou arbi-
tral, já intervieram, em recurso, a 1.ª Instância e a Relação;

f. quando se verificou dupla conformidade entre as decisões das 
instâncias.

3.a) Sem quaisquer pretensões de exaustividade18, são, em princí-
pio, irrecorríveis, por exemplo:

 ▪ As decisões proferidas em impugnação judicial de decisões da 
Segurança Social em matéria de pedido de protecção jurídica 

17 De revista ou de apelação.

18 Porque poderíamos encontrar vários outros casos de irrecorribilidade, como seja, por 
exemplo, o da decisão que admita a inquirição de um número de testemunhas superior 
ao limite geral (artigo 511.º, n.º 4, regra introduzida pelo Código de Processo Civil 2013).
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– cfr. n.º 5 do artigo 28.º da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho 
(Acesso ao Direito e aos Tribunais)19;

 ▪ As decisões proferidas no âmbito dos poderes de gestão pro-
cessual e de adequação formal, ou de apreciação de nulida-
des secundárias (n.º 2 do artigo 630.º do Código de Processo 
Civil). Estão em causa, em qualquer dos casos, os poderes de 
condução do processo. Entre uma solução de exclusão de re-
curso ou de aplicação das regras gerais de recorribilidade, o 
legislador de 201320 optou por permitir o recurso fundado na 
alegação de violação dos “princípios da igualdade ou do con-
traditório, com a aquisição processual de factos ou com a ad-
missibilidade de meios probatórios”;

 ▪ “Os despachos de mero expediente ou proferidos no uso legal de 
um poder discricionário”. As razões da irrecorribilidade são de 
todos conhecidas: os primeiros, destinam-se apenas a “pro-
ver ao andamento regular do processo, sem interferir no confli-
to de interesses entre as partes” (n.º 4 do artigo 152.º do Código 
de Processo Civil); os segundos, relativamente aos quais se 
pode questionar a legalidade do exercício de poderes discri-
cionários, assentam no reconhecimento do poder de escolha 
da decisão mais adequada ao fim a prosseguir; 

 ▪ Decisões para cuja impugnação o mecanismo do recurso foi 
considerado menos adequado, como se entendeu, em 2013, 
quanto à impugnação de decisões sobre incompetência rela-
tiva. A impugnação segue a via definida para a resolução dos 
conflitos de competência – pedido dirigido ao Presidente do 
Tribunal de menor categoria que tenha jurisdição sobre os 

19 Assim, S. da Costa, O Apoio Judiciário, 10.ª ed., Coimbra , 2021, p. 103. Cfr., a título de 
exemplo, o Acórdão do STJ de 31.03.2022, processo n.º 12/21.0T8VCT-A.S1, disponível 
em www.dgsi.pt.

20 Trata-se de uma regra introduzida pelo Código de Processo Civil de 2013, fundada na 
ampliação dos poderes de condução do processo atribuídos ao juiz da causa. Cfr. a Ex-
posição de Motivos que acompanhou a proposta de lei n.º 113/XII, da qual veio a resul-
tar o Código de Processo Civil de 2013 e C. Lopes do Rego, “Os Princípios Orientadores 
de Reforma do Processo Civil em Curso: o Modelo de Acção Declarativa”, Julgar, n.º 16, 
2012, pp. 99 e ss., p. 101 e ss..
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tribunais em conflito21, pela manifesta identidade da diver-
gência a resolver22.

3.b São razões de celeridade que justificam a inadmissibilidade 
de princípio de dois graus de recurso no domínio das provi-
dências cautelares23. 

21 Artigos 110.º, n.º 2 e 652, n.º 5, a) do Código de Processo Civil. 

22 Embora a reclamação para o Presidente do Tribunal superior não incida sobre uma de-
cisão com trânsito em julgado, diferentemente com o que sucede com os conflitos de 
competência, o que se reflecte nos poderes de quem decide a reclamação ou o conflito. 
Aliás, tratando-se de uma questão de competência territorial, há que ter presente que 
“face ao regime prescrito no n.º2 do art. 111.º do CPC (demasiadas vezes esquecido na 
prática dos tribunais)”, preceito correspondente ao actual n.º 2 do artigo 105.º do Códi-
go de Processo Civil, “importa acentuar que não pode haver conflitos negativos de com-
petência em sede de competência territorial, já que a decisão primeiramente proferida 
sobre a matéria dirime definitivamente tal questão, impedindo o caso julgado, assim 
formado, que o juiz para quem os autos são remetidos possa licitamente reapreciar a 
questão.”  – Acórdão do STJ de 5.11.2009, processo n.º 461/09.2YFLSB.S1, disponível 
em www.dgsi.pt.

23 N.º 2 do artigo 371.º do Código de Processo Civil. A regra de irrecorribilidade para o 
Supremo Tribunal de Justiça foi aditada ao Código anterior pelo Decreto-Lei n.º 375-
A/99, de 20 de Setembro, como artigo 387.º-A. Cfr., a título de exemplo, o Acórdão 
do STJ de 2.03.2017, processo n.º. 1920/13.8TBAMT-A.P1.S1, disponível em www.dgsi.
pt: “(…) em regra, não cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça do acórdão 
do Tribunal da Relação proferido no âmbito de procedimentos cautelares (art.º 370.º, 
n.º 2, do Cód. Proc. Civil). Essa regra de irrecorribilidade é, contudo, excepcionada se 
invocada alguma das situações elencadas no artigo 629.º, n.º 2, do Cód. Proc. Civil, ou 
seja, quando estejam em causa violação das regras de competência absoluta, ofensa 
de caso julgado, decisão respeitante ao valor da causa, com o fundamento de que o 
mesmo excede a alçada do tribunal recorrido, decisão proferida contra a jurisprudência 
uniformizada do Supremo Tribunal de Justiça e contradição de julgados.”. 

 A irrecorribilidade abrange a decisão de determinar a inversão do contencioso. Pode co-
locar-se a questão de saber se, tendo sido proferida decisão de inversão de contencioso, 
caberá ou não recurso para o Supremo Tribunal de Justiça do acórdão da Relação que 
tiver julgado o recurso da decisão proferida numa providência cautelar. Haverá que pon-
derar, suponho, que a circunstância de ter sido determinada a inversão do contencioso 
numa providência apenas tem como efeito dispensar o requerente do ónus de propor a 
acção definitiva em certo prazo; não equivale, como se sabe, à antecipação da decisão 
da causa principal, na própria providência, como a que vem prevista no artigo 121.º do 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos.

 A limitação da recorribilidade deve ser entendida em consonância com o Acórdão de 
Uniformização de Jurisprudência de 31.03.2009, processo n.º 9/2009, DR, I, 19 de Maio 
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 A este propósito, recorda-se a jurisprudência relativa à in-
terpretação do n.º 3 do artigo 7.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de 
Dezembro (Litígios emergentes de direitos de propriedade 
industrial – medicamentos de referência/ genéricos): ”Da 
decisão arbitral cabe recurso para o Tribunal da Relação com-
petente, com efeito meramente devolutivo.”24, tendo-se conso-
lidado a interpretação que considera inadmissível a revista.

 Também se pode considerar serem razões de celeridade, 
combinadas com a natureza processual da matéria em causa, 

de 2009, que determinou que “Os procedimentos cautelares revestem sempre carácter 
urgente, mesmo na fase de recurso”.

24 Tem-se colocado em outras áreas o mesmo problema de interpretação de normas 
que, tal como este n.º 7, referem que da decisão da 1.ª Instância cabe apelação. A 
questão está naturalmente em saber se essa afirmação pretende excluir a possibilida-
de de revista ou não. A resposta não tem sido sempre a mesma, por diferirem o con-
texto ou a história do preceito que define tal norma. Assim, e apenas como exemplo, 
cabe referir o Acórdão de Uniformização de Jurisprudência de 12.10.2021, processo 
n.º 1132/18.4T8LRA.C1.S1-A, disponível em www.dgsi.pt: “O acórdão da relação que, 
incidindo sobre a decisão de 1.ª Instância proferida ao abrigo do n.º 3 do art. 942.º 
do CPC., aprecia a existência ou inexistência da obrigação de prestar contas, admite 
recurso de revista, nos termos gerais”. Também o artigo 901.º, relativo ao processo 
especial de acompanhamento de maiores (“Da decisão relativa à medida de acompa-
nhamento cabe recurso de apelação (…)”, levanta a mesma dúvida, acrescida, por um 
lado, da circunstância de serem aplicáveis as regras definidas para a jurisdição volun-
tária “no que respeita aos poderes do juiz, ao critério de julgamento e `alteração das 
decisões com fundamento em circunstâncias supervenientes” – n.º 1 do artigo 891.º, 
e, por outro, de estarem em causa questões relativas a direitos de personalidade. Cfr, 
a título de exemplo, o Acórdão do STJ de 10.11.2020, processo n.º 122/11.2T2ALB-D.
P1.S1, disponível em www.dgsi.pt – “O significado desta remissão, nos termos precisos 
em que é feita – em rigor, aplicação dos arts. 986.º, 2, 987.º e 988.º do CPC – não afasta 
a irrecorribilidade das resoluções tomadas segundo critérios de conveniência ou opor-
tunidade para o Supremo Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988.º, 2, do CPC, ainda 
que essa referência à restrição de recorribilidade para o STJ não conste expressamente 
do art. 891.º do CPC. Pois, na verdade, não tem nem teria que estar: o art. 988.º, 2, do 
CPC relaciona-se e é consequência do antecedente art. 987.º do CPC, que diz respeito 
ao critério de julgamento, expressamente constante como aplicável no âmbito da re-
missão do art. 891.º; uma vez aplicável, se se verificar que, nesse critério de decisão, a 
base consistir no recurso a critérios de conveniência ou oportunidade (2.ª parte do art. 
987.º do CPC), em vez de critérios de legalidade estrita, aplica-se a inadmissibilidade 
em regra da revista imposta pelo art. 988.º, 2”. Excluída a intervenção do Supremo 
Tribunal de Justiça nestes termos, subsiste a questão da interpretação do artigo 101.º 
(que, apenas se refere à” decisão relativa à medida de acompanhamento”), sendo cer-
to que o Supremo Tribunal de Justiça tem julgado revistas interpostas em processos 
de acompanhamento de maiores, como se pode verificar em www.dgsi.pt. A título de 
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que justificam a irrecorribilidade para o Supremo Tribunal de 
Justiça de acórdãos da Relação que apreciem recursos inter-
postos de decisões interlocutórias em matéria processual da 
1.ª Instância25. É bom de ver que os recursos de decisões in-
terlocutórias carecem de ser julgados rapidamente, tendo em 
conta os efeitos de um eventual provimento; a inadmissibili-
dade de dois graus de recurso, restrita às decisões interlocu-
tórias da 1.ª instância em matéria processual, tem implícita a 
consideração de ser mais simples decidir em matéria proces-
sual do que em questões de mérito26.

3.c Por vezes, a impossibilidade de revista decorre de o critério 
de decisão da Relação ser insusceptível de controlo pelo Su-
premo Tribunal de Justiça.

 Como o Supremo Tribunal de Justiça recordou por diversas 
vezes e se teve já a oportunidade de escrever27, a intervenção 
do Supremo Tribunal de Justiça, em recurso, encontra-se li-
mitada ao controlo de alegadas violações de lei substantiva ou 
processual (artigo 674.º do Código de Processo Civil). Recor-
da-se agora a exclusão da apreciação de decisões tomadas 
segundo critérios de conveniência ou oportunidade (como su-
cede no âmbito da jurisdição voluntária, n.º 2 do artigo 988.º 

exemplo, cfr. o Acórdão do STJ de 17.02.2020, processo n.º 5095/14.7TCLRS.L1.S1, o 
Acórdão de 11.02.2021, processo n.º 76/15.6T8ALJ.G1.S1, ou o Acórdão de 10.03.2022, 
processo n.º 2076/10.0T8CSC.L2.S1.

25 Cfr. n.º 2 do artigo 671.º do Código de Processo Civil. Cfr.a história deste preceito e a ra-
zão de ser da admissibilidade de recurso com fundamento em contradição em Os meios 
de uniformização da jurisprudência previstos no Código de Processo Civil de 2013, Juris-
mat, n.º 14, 2021, pp. 223 e ss., p. 233.

26 O que nem sempre é exacto, embora tendencialmente assim seja. De qualquer forma, 
a multiplicidade de decisões interlocutórias em matéria processual, em 1.ª instância, 
recomenda a não admissibilidade de dois graus de recurso. Mesmo que o recurso não 
seja autónomo ou que, sendo autónomo, suba em separado – como hoje sucede com 
os recursos autónomos de decisões interlocutórias – o provimento sempre obrigaria a 
refazer, pelo menos, o que dele dependesse. 

27 M. dos Prazeres Pizarro Beleza, “O Processo Especial de Tutela da Personalidade no 
Código de Processo Civil de 2013”, Jurismat, n.º 5, 2014, pp. 63 e ss.
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do Código de Processo Civil28) e, segundo frequentemente se 
entende, de equidade29. 

3.d Quando intervém como tribunal de revista, o Supremo Tri-
bunal de Justiça não tem competência para apreciar matéria 
de facto, por ser um tribunal que apenas conhece de direito. 
Dito de outra forma: o sistema português de recursos cíveis 
comporta um grau de recurso quanto aos factos e dois graus 
de recurso quanto ao direito. 

 

28 “Das resoluções tomadas segundo critérios de conveniência e oportunidade não cabe 
recurso para o Supremo Tribunal de Justiça”. “Trata-se de uma restrição decorrente da 
limitação dos poderes de controlo deste Tribunal, que apenas conhece de direito (artigo 
682.º do Código de Processo Civil) e que o Supremo Tribunal de Justiça é frequentemen-
te chamado a interpretar, desde que se substituiu a regra de que não havia em caso 
algum recurso para o Supremo Tribunal de Justiça no âmbito da jurisdição voluntária, 
vigente até à reforma de 1995/1996” (Pizarro Beleza, “O Processo Especial”, Jurismat, 
pp. 69-70.). Assim resultava da interpretação do (anterior) n.º 2 do artigo 1411.º do 
Código de Processo Civil, em conjunto com o Assento n.º 2/1965: “Nos processos de 
jurisdição voluntária em que se faça a interpretação e aplicação de preceitos legais 
em relação a determinadas questões de direito, as respectivas decisões são recorríveis 
para o Tribunal Pleno, nos termos do artigo 764.º do Código de Processo Civil”, disponí-
vel em www.dgsi.pt, como processo n.º 060184 ou no Boletim do Ministério da Justiça, 
n.º 146, pp. 325 e ss.

29 Cfr. o Acórdão do STJ de 5.11.2009, processo n.º 381-2002.S1, disponível em www.dgsi.
pt., citado em inúmeros acórdãos posteriores: “não poderá deixar de ter-se em consi-
deração que tal «juízo de equidade» das instâncias, alicerçado, não na aplicação de um 
critério normativo, mas na ponderação das particularidades e especificidades do caso 
concreto, não integra, em bom rigor, a resolução de uma «questão de direito», pelo que 
tal juízo prudencial e casuístico das instâncias deverá, em princípio, ser mantido, salvo 
se o julgador se não tiver contido dentro da margem de discricionariedade consenti-
da pela norma que legitima o recurso à equidade – muito em particular, se o critério 
adoptado se afastar, de modo substancial, dos critérios que generalizadamente vêm 
sendo adoptados, abalando, em consequência, a segurança na aplicação do direito, 
decorrente da adopção de critérios jurisprudenciais minimamente uniformizados, e , 
em última análise, o princípio da igualdade.” Estava em causa uma indemnização fixada 
segundo a equidade.

about:blank
about:blank
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 Tem-se por isso, uniformemente observado que em recurso 
de revista não é possível controlar decisões sobre a matéria 
de facto30 31, salvo se, no fundo, resultarem da aplicação de  

30 Cfr., a título de exemplo, o Acórdão do STJ de 7.04.2011, processo n.º 41/07.7TBVNO.
C1.S1, disponível em www.dgsi.pt. Suponho que esta limitação valerá para excluir o con-
trolo das presunções judiciais, ilações que se estabelecem no plano da matéria de facto, 
como maioritariamente tem sido considerado. Cfr., a título de exemplo, o Acórdão do 
STJ de 25.05.2010, processo n.º 330/2002.C1.S1, disponível em www.dgsi.pt: «Ora, fun-
cionando estas presunções, em termos práticos, como um meio de prova baseado nas 
máximas da experiência, nos princípios da lógica e nos próprios dados da intuição hu-
mana, o juízo de valor em que se traduzem é ainda um juízo de facto, é ainda matéria 
de facto insindicável pelo Supremo Tribunal, desde logo porque a sua força probatória 
material, segundo a lei, coincide com a da prova testemunhal (art.ºs 351.º e 396.º CC). 
Dito de outro modo: ao julgar nos termos descritos a Relação actuou no pleno acata-
mento do princípio fundamental da livre apreciação das provas fixado no art.º 655º, 
n.º 1, do CPC, princípio este que, valendo na 2ª instância com amplitude idêntica à da 
1ª, coloca a decisão proferida a salvo da censura do Supremo, pois o erro na apreciação 
das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objecto de revista, 
salvo nos casos excepcionais previstos no art.º 722.º, n.º 2, 2.ª parte, do CPC, que aqui 
não se verificam. Conforme tem sido constantemente reafirmado – cfr, por último, o 
sumário da Rev.ª 1715/03.7TBEPS.G1.S1, de 4/8/010, em http. www.stj. - ao STJ, en-
quanto tribunal de revista, não compete sindicar o uso ou não pelas Relações dos pode-
res sobre a concreta matéria de facto que lhes são atribuídos pelo o art.º712º do CPC, 
nem a substância das ilações extraídas mediante a utilização de presunções naturais 
retiradas de factos conhecidos, em conformidade com regras de experiência e em ma-
téria probatória sujeita à livre apreciação do julgador; o controle, quer da abstenção 
do uso de presunções naturais pelas instâncias (como no caso presente sucedeu), quer 
a utilização que estas façam de tais presunções, ressalvadas as hipóteses de ilogismo 
manifesto, ultrapassa o âmbito do conhecimento próprio do tribunal de revista (cfr. 
Acórdão de Revista de 20.5.2004, processo n.º 04B1528.).»

31 Embora seja pelo menos tendencialmente verdade que a imediação possibilita uma 
mais correcta apreciação dos meios de prova sem valor tabelado – em particular quan-
to a provas que envolvam depoimentos –, o sistema português tem-se afastado deste 
princípio, como se pode verificar com a evolução da apreciação do recurso de facto pela 
Relação, desde a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 39/95, de 15 de Fevereiro, e com 
a diversificação dos meios de recolha dos depoimentos testemunhais. Suponho, toda-
via, que o alargamento dos poderes da Relação no julgamento de facto pelo Código de 
Processo Civil de 2013 inflectiu um pouco esta tendência, ao ampliar as condições nas 
quais pode haver renovação de meios de prova produzidos em 1.ª instância e ao prever 
a possibilidade de produção de novos meios de prova. 

 É certo que a prova pericial também não tem valor tabelado e que as modalidades 
mais solenes de confissão judicial têm um valor probatório próximo do valor de prova 
pleníssima. Todavia, são diferentes as razões que justificam que a prova pericial seja 
livremente apreciada, por confronto com a prova testemunhal; e a força probatória es-
pecialíssima da confissão judicial escrita é uma manifestação do princípio dispositivo. 
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regras de direito, por se basearem em meios de prova com 
valor legalmente tabelado ou se estiver em causa a admis-
sibilidade de meios de prova – cfr. o n.º 3 do artigo 674.º do 
Código de Processo Civil32 33.

 Esta impossibilidade não impede que, na revista, se aprecie a 
interpretação ou aplicação, pela Relação, dos ónus impostos 
ao apelante que pretende impugnar a decisão da matéria de 
facto pelo artigo 640.º do Código de Processo Civil34, ou das 
condições legalmente definidas pelo artigo 662.º do Código 
de Processo Civil para o exercício dos poderes de controlo 
da decisão de facto no recurso de apelação35; questão natu-
ralmente diversa da pretensão de que o Supremo Tribunal de 
Justiça aprecie as decisões de facto tomadas já pela Relação, o 

 O pleno desempenho das funções de orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal 
de Justiça justifica que se mantenha a restrição da sua competência à apreciação das 
questões de direito.

32 Ainda que sujeito à regra da livre apreciação, naturalmente. Cfr., relativamente à admis-
sibilidade de prova testemunhal para prova da simulação ou do negócio dissimulado, 
pelos simuladores e nas condições previstas no n.º 2 do artigo 394.º do Código Civil, por 
exemplo, o Acórdão do STJ de 14.09.2021, processo n.º 864/18.1T8VFR.P1.S1, disponí-
vel em www.dgsi.pt.

33 Não se refere aqui a possibilidade de, no recurso de revista, se apreciar a repartição 
do ónus da prova porque, suponho, as regras que a disciplinam são regras de decisão 
e não, propriamente, de prova. Chegado a uma incerteza sobre a ocorrência ou não 
ocorrência de um facto, o tribunal decide contra a parte a quem incumbia o ónus da 
respectiva prova. Para dar um facto como provado, não releva saber se a prova resultou 
de actividade probatória desenvolvida pela parte onerada, da parte contrária ou até da 
iniciativa do juiz.

34 Cfr., como um exemplo, o Acórdão do STJ de 21.01.2021, processo n.º 844/18.7T8BNV.
E1.S1, disponível em www.dgsi.pt.:« Os poderes do Supremo nesta matéria abarcam 
ainda o controlo da aplicação da lei adjetiva em qualquer das dimensões destinadas à 
fixação da matéria de facto provada e não provada – art.º 674.º, n.º 1, al. b), do CPC 
–, com a restrição que emerge do disposto no art.º 662.º, n.º 4, do CPC que exclui a 
sindicabilidade do juízo de apreciação da prova efetuado pelo Tribunal da Relação e a 
aferição da formação da convicção desse Tribunal a partir de meios de prova sujeitos 
ao princípio da livre apreciação».

35 Cfr. Acórdão do STJ de 17.02.2022, processo n.º 23/09.4TBSSB.E2.S1, disponível em  
www.dgsi.pt: “V. O Supremo Tribunal de Justiça apenas poderá verificar se não foram 
observados os limites traçados para o exercício dos poderes que são conferidos à Rela-
ção pelo art.º 662.º, n.ºs 1 e 2, do CPC, mas não sindicar eventuais erros de julgamento, 
quando esteja em causa a valoração de prova livre ou o exercício da livre convicção do 
julgador”.
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que lhe está expressamente vedado pelo n.º 4 do artigo 662.36, 
ou possa censurar o uso ou não uso, pela Relação, dos pode-
res que o artigo 662.º lhe confere.

 Pelo mesmo motivo da limitação do âmbito da revista às 
questões de direito, o Supremo Tribunal de Justiça tem fre-
quentemente feito a distinção entre os critérios naturalístico 
e normativo de determinação do sentido de declarações ne-
gociais, da existência de culpa ou de nexo de causalidade37.

3.e Casos existem relativamente aos quais se afasta a admissibili-
dade de recurso de revista porque, sobre uma decisão admi-

36 Cfr. Acordão do STJ de 17.11.2021, processo n.º 4113/18.4T8ALM.L1.S1, disponível em 
www.dgsi.pt: «Solicitada que está nas conclusões de recurso a intervenção deste STJ na 
apreciação da matéria de facto e pretendendo-se a sua alteração, cumpre ter presente 
que o art. 662 n.º 4 do dispõe que “Das decisões da Relação previstas nos n.ºs 1 e 2 
não cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça”, acrescentando o art. 674 n.º 3 
do mesmo diploma que o “erro na apreciação das provas e na fixação dos factos mate-
riais da causa não pode ser objeto de recurso de revista, salvo havendo ofensa de uma 
disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou 
que fixe a força de determinado meio de prova”. E o n.º 2 do artigo 682 do CPC renova 
que “a decisão proferida pelo tribunal recorrido quanto à matéria de facto não pode ser 
alterada, salvo o caso excecional previsto no n.º 3 do artigo 674”.Destes preceitos resul-
ta claro o que a jurisprudência deste STJ tem afirmado unanimemente no sentido de, 
relativamente ao decidido pelo Tribunal da Relação sobre a matéria de facto, a regra é 
a de que o Supremo não pode alterar essa decisão, não pode sindicar o modo como a 
Relação apreciou a impugnação da decisão da matéria de facto sustentada em meios 
de prova sujeitos a livre apreciação. Todavia, esta regra sofre exceção quando esteja 
em causa a violação de lei adjetiva, a ofensa de certa disposição legal que exija uma 
determinada prova (por exemplo documental) ou esteja em causa a força probatória 
plena de certo meio de prova - ver por todos ac. STJ de 10.9.2019 no proc. 882/13.6TVL-
SB.L1.S1 in dgsi.pt.»

37 Como se escreveu em M. dos Prazeres Pizarro Beleza, “Julgamento de facto em 1.ª e 
2.ª Instâncias”, Jurismat., n.º 12, 2020, pp. 203 e ss., p. 215., cfr. o Acórdão do STJ de 
24.09.2011, processo n.º 96/14.8TBSPS.C1.S1, disponível em www.dgsi.pt, que distin-
gue as componentes naturalística e normativa do nexo de causalidade, a primeira ex-
cluída e a segunda incluída no âmbito dos poderes de revista do Supremo Tribunal de 
Justiça, o Acórdão do STJ de 6.06.2019, processo n.º 519/14.6TBEVR.E1.S1, disponível 
em www.dgsi.pt, com idêntico raciocínio relativamente à culpa, ouo Acórdão do STJ de 
20.12.2012, processo n.º 1815/14.8TBGMR-A.G1.S1, disponível em www.dgsi.pt, quan-
to à interpretação das declarações negociais.

 E cfr. ainda o o Acórdão do STJ de 10.09.2009, processo n.º 376/09.4YFLSB, disponível em 
www.dgsi.pt: “Sendo o STJ, nos termos da Constituição e das leis de organização judiciária, 
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nistrativa ou arbitral, já intervieram, em recurso, a 1.ª Instân-
cia e a Relação. Assim sucede, por exemplo, com a apreciação 
do valor da indemnização arbitrada em processo de expro-
priações (n.º 5 do artigo 66.º do Código das Expropriações) 
ou das decisões do INPI previstas do artigo 38.º do Código da 
Propriedade Industrial (n.º 5 do respectivo artigo 45.º)38.

3.f Finalmente, a existência de conformidade de decisões das 
instâncias (como habitualmente se diz, em caso de dupla con-
forme), tendo sido aprovado por unanimidade o acórdão da 
Relação, afasta a possibilidade de revista – n.º 3 do artigo 671.º 
do Código de Processo Civil. 

 A Reforma dos Recursos Cíveis, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 
303/2007, de 24 de Agosto, introduziu como filtro limitativo 
do acesso ao Supremo Tribunal de Justiça por via de recurso o 
obstáculo da dupla conformidade das decisões das instâncias39 

um «tribunal de revista» que, em regra, só conhece «matéria de direito», é naturalmen-
te necessário delinear um conceito funcionalmente adequado de «questão de direito», 
que se compatibilize inteiramente com a referida natureza do Supremo e com a particu-
lar configuração do recurso de revista: ora, sendo fundamento específico do recurso de 
revista a violação de lei substantiva e, acessoriamente, a violação da lei de processo, 
o dito conceito funcionalmente adequado de «matéria de direito» terá de reportar-se 
a um critério ou padrão normativo, extraído ou inferível da lei pretensamente violada, 
cabendo ao STJ identificá-lo, mediante interpretação da lei, para, de seguida – pre-
cisados os seus contornos – lhe subsumir a concreta situação fáctica apurada pelas 
instâncias.”

 Não tem existido unanimidade quanto à competência do Supremo Tribunal de Justiça 
para determinar, nas acções nas quais se pede uma indemnização pela perda de chance, 
se era ou não muito ou pouco provável que o autor obtivesse o resultado pretendido, 
que não logrou alcançar em resultado de acto ilícito que atribui ao réu: cfr, por exemplo, 
o Acórdão do STJ de 30.05.2019, processo n.º 22 174/15.6T8PRT.P1.S1, disponível em 
www.dgsi.pt ou o Acórdão do STJ de 17.06.2021, processo n.º 15 017/14.2SNT.L1.S1, 
disponível em www.dgsi.pt.

38 Cfr. o Acórdão do STJ de 28.10.2021, processo n.º 25/19.2T8ARC.P1.S1, disponível em 
www.dgsi.pt ou o Acórdão do STJ de 30.06.2021, processo n.º 249/18.0YHLSB.L1.S1, 
disponível em www.dgsi.pt

39 Entre a entrada em vigor da reforma do Código de Processo Civil de 1995/1996 (Decre-
to-Lei n.º 329-A/ 95, de 12 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 180/96, de 25 de Setembro), 
1 de Janeiro de 1997, e o DL375-A/99, de 20 de Setembro, vigorou o filtro da dupla 
conforme para ao agravos continuados, interpostos de decisões interlocutórias da 1.ª 
Instância.

about:blank
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instâncias40, solução mantida pelo Código de Processo Civil 
de 2013, que, todavia, passou a considerar relevante a funda-
mentação dessas decisões41 e esclareceu que a dupla conforme 
cede nos casos em que é sempre admissível recurso (al. a) do 
n.º 2 do artigo 671.º do Código de Processo Civil)42.

 O objectivo declarado pelo legislador, como todos sabemos, 
foi o de libertar o Supremo Tribunal de Justiça para a tarefa 
de uniformização da jurisprudência, como se lê no preâmbulo 
do Decreto-Lei n.º 303/200743. 

 A prática veio, porém, a mostrar que a incerteza criada em 
torno do próprio conceito de dupla conforme – e, portanto, da 
amissibilidade da revista –, e da conjugação entre os poderes 
do relator do processo e da formação de juízes encarregada 

40 Poder-se-á questionar se a possibilidade de revista per saltum (artigo 678.º do Código 
de Processo Civil) será consentânea com a razão de ser do filtro da dupla conforme.

41 Na Exposição de Motivos da proposta de lei n.º 113/XII pode ler-se, a propósito dos 
recursos, que se entendeu que “a recente intervenção legislativa, operada pelo Decre-
to-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, desaconselhava uma remodelação do quadro 
legal instituído”. No entanto, ao proceder a «um ajustamento das condições em que 
se dá como verificada a “dupla conforme” em termos de impedir o recurso de revista», 
dando relevância à fundamentação das decisões em confronto, o Código de Processo 
Civil de 2013, que neste ponto manteve a solução constante da proposta, alterou de 
forma muito relevante a delimitação entre a revista normal e a revista excepcional e, 
portanto, as condições de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça (que facilitou).

42 Hipótese que levantou algumas dúvidas anteriormente.

43 “Por último, é feita uma opção determinada pela racionalização do acesso ao Supremo 
Tribunal de Justiça, procurando dar resposta à notória tendência de crescimento de 
recursos cíveis entrados neste Tribunal, onde o número de recursos entrados em 2004 
é superior em mais de 90% ao valor verificado em 1990, assim criando condições para 
um melhor exercício da sua função de orientação e uniformização da jurisprudência. 
Subsumem-se claramente nesse desígnio de racionalização do acesso ao Supremo Tri-
bunal de Justiça a revisão do valor da alçada da Relação para (euro) 30 000, que é 
acompanhada da introdução da regra de fixação obrigatória do valor da causa pelo 
juiz e da regra da «dupla conforme», pela qual se consagra a inadmissibilidade de 
recurso do acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por 
diferente fundamento, a decisão proferida na 1.ª instância.”
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de decidir sobre a admissão da revista excepcional prejudicou 
a eficácia do filtro escolhido44.

 Seja como for, o filtro concebido em 2007 e ajustado em 2013 
traduziu-se em, na eventualidade de dupla conforme, a revista 
só ser admitida a título excepcional, se uma formação de três 
dos juízes mais antigos das secções cíveis, anualmente desig-
nados pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, con-
siderar que razões de excepcional relevância jurídica ou social 
aconselham a apreciação do recurso pelo Supremo Tribunal 
de Justiça, ou que o acórdão recorrido se encontra em con-
tradição com um acórdão anterior do Supremo Tribunal de 
Justiça ou das Relações, sobre a mesma questão fundamental 
de direito, desde que o acórdão recorrido não esteja de acor-
do com jurisprudência já uniformizada.

 A admissão da revista excepcional pressupõe, portanto, a 
existência de dupla conforme; ou, dito de outra forma, a dupla 
conforme impede o recurso de revista (n.º 3 do artigo 671.º 
do Código de Processo Civil), salvo se for excepcionalmente 
admitida (artigo 672.º) pela referida formação, pelos funda-
mentos indicados – excepcional relevância jurídica ou social e 
oposição.  

 Duas notas merecem desde já ser destacadas: a primeira é a 
de que, salvo no caso de oposição de jurisprudência, no qual a 
decisão da formação de juízes que aprecia a admissibilidade 
da revista excepcional é estritamente vinculada45 46, a admis-
são do recurso por excepcional relevância jurídica ou social é 
discricionária, o que constitui caso isolado em Processo Civil 
e explica a composição da referida formação de juízes, bem 
como a regra de que a decisão sobre a admissão da revista 

44 Note-se que, quando foi discutida a proposta de lei n.º 113/XII e aprovado o Código de 
Processo Civil de 2013, já se encontrava identificada a maioria das dificuldades sentidas 
no Supremo Tribunal de Justiça; no entanto, a mais relevante – consistente em saber 
quando é que se pode considerar que as instâncias decidiram em conformidade – não 
foi considerada. A proposta de lei n.º 92/XIV/2.ª que foi entretanto apresentada na As-
sembleia da República e que veio a caducar contemplava essas dificuldades.

45 O que, suponho, torna discutível a intervenção da formação. A (caducada) proposta de 
lei n.º 92/XIV/2.ª atribui ao relator a competência para apreciar a existência de oposi-
ção.

46 Não ficou prevista na lei a exigência de uma certa actualidade da contradição. 
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excepcional deva ser “sumariamente fundamentada” e seja in-
susceptível de reclamação ou de recurso.

 A segunda é a de que esta intervenção da formação de juízes, 
cuja decisão é definitiva e não admite, nem reclamação, nem 
recurso (n.º 4 do artigo 672.º), consubstancia um desvio à re-
gra de que o poder de decisão sobre a admissibilidade de um 
recurso cabe, em último caso, ao colectivo que o vai julgar – 
pode dizer-se que é assim mesmo tendo havido reclamação 
por não admissão de recurso47 48.

3.f.1 Há dupla conforme quando a Relação, por unanimidade e sem 
fundamentação essencialmente diferente, confirme a sentença 
da 1.ª Instância (n.º 3 do artigo 671.º do Código de Processo 
Civil)49.

 A exigência de que o acórdão da Relação tenha sido aprovado 
por unanimidade (“sem voto de vencido” é a expressão legal) 
não tem levantado dificuldades – embora não seja impossível 

47 É controverso saber se cabe recurso de revista do acórdão proferido em reclamação por 
não admissão do recurso de apelação. Se a resposta for afirmativa, dir-se-á que também 
aqui ocorre o referido desvio, embora por intervenção de um tribunal superior – o que 
não sucede no caso da interposição de recurso de revista excepcional. Nem tão pouco 
acontece quando, por provimento de um recurso de constitucionalidade que verse so-
bre uma norma relativa às condições de admissibilidade de um recurso, o tribunal com-
petente para o julgar tenha de reformar a decisão de admissão, porque esse provimento 
traduz um juízo de validade da norma que a regula e porque a decisão sobre a admissão, 
embora condicionada pelo julgamento de constitucionalidade, é proferida pelo tribunal 
a quo.

48 Esta afirmação não é contrariada com o que adiante se refere relativamente à força de 
caso julgado da decisão sobre a existência de dupla conforme, uma vez que sempre 
subsiste a reserva à formação prevista no n.º 3 do artigo 672.º da decisão sobre os re-
quisitos da relevância jurídica ou social e da contradição.

49 «Na averiguação da “dupla conformidade decisória “na matéria de direito (competência 
regra do Supremo Tribunal de Justiça: art. 682.º, n.º 1, do CPC), enquanto obstáculo 
ao conhecimento do objecto da revista para o STJ, não releva a alteração da decisão 
sobre a matéria de facto operada pela Relação ao abrigo do art. 662.º, n.º 1, do CPC se 
essa não coincidência decisória não tiver apresentado impacto na motivação jurídica 
crucial do litígio que funda a reiteração em 2.ª instância do decidido em 1.ª instância, 
nem contrariar o resultado declarado pela sentença apelada e a construção que está 
na base da parte dispositiva da decisão”, como consta do sumário do Acórdão do STJ de 
7.07.2021, processo n.º 5835/18.5T8BRG.G1.S1, disponível em www.dgsi.pt
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que assim suceda, uma vez que o significado material deste 
requisito é, no fundo, a presunção de que, se quatro juízes 
estiveram de acordo50, a correcção da decisão estará asse-
gurada, só excepcionalmente se justificando a intervenção do 
Supremo Tribunal de Justiça. 

 O requisito de que a fundamentação não seja essencialmente 
diferente tem sido objecto de múltiplas decisões, que o têm 
concretizado observando que, se a diferença tem de ser es-
sencial, no contexto de ambas as fundamentações, não releva 
por regra uma diferente forma de apreciar um mesmo ponto 
relativo a um mesmo instituto51.

 Deixando de lado a unanimidade e a coincidência essencial de 
fundamentações, tem na verdade sido controverso determi-

50 Assim, se por exemplo tiver havido uma declaração de voto que exprima algum desvio 
relativo à fundamentação do acórdão recorrido, só caso a caso será possível assegurar 
que esse acordo estará assegurado. Note-se que, sendo relevante a fundamentação, 
poder-se-á entender que a unanimidade se deverá estender à fundamentação.

51 Cfr, por exemplo, o Acórdão do STJ de 16.06.2016, processo n.º 551/13.7TVPRT.P1.S1, 
disponível em www.dgsi.pt: «No caso presente, entende-se que, apesar de estar em 
causa o incumprimento de um dever contratual de informação, é essencialmente di-
verso o enquadramento jurídico aplicado pelas instâncias para julgar improcedente a 
acção.

 Para além de realmente estarem em causa dois institutos jurídicos diversos e autó-
nomos, a excepção de não cumprimento e a caducidade, eles próprios assentes em 
razões materiais distintas – a inexigibilidade de cumprimento, num caso, a segurança 
jurídica, no outro –, a verdade é que nem se pode dizer que o alcance da decisão de 
improcedência seja o mesmo, num caso e noutro. Como o acórdão recorrido salienta, 
o efeito do caso julgado material formado é relevantemente diverso: improcedência 
definitiva, se fundada na caducidade, improcedência não definitiva, se assente na ex-
cepção de não cumprimento.» Ou cfr. ainda, o Acórdão do STJ de 22.04.2022, processo 
n.º 1484/15.8T8PDL.L1.S1, disponível em www.dgsi.pt:«Ou seja, o entendimento do STJ 
tem sido o de que o conceito de fundamentação essencialmente diferente não se basta 
“com qualquer modificação ou alteração da fundamentação no iter jurídico que supor-
ta o acórdão da Relação em confronto com a sentença de 1.ª instância, sendo antes 
indispensável que, naquele aresto, ocorra uma diversidade estrutural e diametralmen-
te diferente no plano da subsunção do enquadramento normativo da mesma matéria 
litigiosa”. Assim sendo, só pode “considerar-se estarmos perante uma fundamentação 
essencialmente diferente quando ambas as instâncias divergirem, de modo substan-
cial, no enquadramento jurídico da questão, mostrando-se o mesmo decisivo para a 
solução final: ou seja, se o acórdão da Relação assentar num enquadramento norma-
tivo absolutamente distinto daquele que foi ponderado na sentença de 1.ª instância. 
Ou, dito ainda de outro modo: quando o acórdão se estribe definitivamente num en-
quadramento jurídico perfeitamente diverso e radicalmente diferenciado do perfilhado 
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nar quando é que, para o efeito de saber se deverá ou não 
ser excluída a possibilidade de interpor recurso de revista, se 
deve entender que a Relação confirmou a sentença.

 A tramitação seguida no Supremo Tribunal de Justiça, em caso 
de ter sido interposto recurso de revista excepcional, mudou 
em 2019. Até então, a primeira apreciação sobre a admissibili-
dade do recurso competia à formação de juízes prevista no n.º 
3 do artigo 672.º do Código de Processo Civil52, que, portanto, 
se pronunciava sobre a existência de dupla conforme, e, em 

na 1.ª instância” - cfr. Acórdão de 30.04.2015 - Revista n.º 1583/08.2TCSNT.L1.S1 - 2.ª 
Secção».

52 Suponho que, ao fazer a primeira apreciação sobre a admissibilidade da revista, o rela-
tor, na Relação, tratando-se de revista excepcional, apenas verificará se estão preenchi-
dos os requisitos genéricos da admissibilidade de recurso (valor e sucumbência, tem-
pestividade, legitimidade). A não admissão por falta de algum desses requisitos implica 
uma adaptação ao funcionamento da reclamação prevista no artigo 643.º do Código 
de Processo Civil: ver Acórdão do STJ de 6.05.2011, processo n.º 566/09.0TBBJA.E1-A.
S1, disponível em www.dgsi.pt: «Ora (…) a apreciação dos pressupostos específicos da 
revista excepcional incumbe à formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC : é 
este especial órgão jurisdicional o competente para ajuizar da existência de particular 
relevância jurídica ou social da questão, bem como da verificação do invocado conflito 
jurisprudencial que está na base da interposição do recurso. Daqui flui que, na peculiar 
situação dos autos, a questão da admissibilidade da revista terá de ser objecto de uma 
apreciação faseada, cindindo-se em duas fases ou momentos autónomos e sucessivos 
– cumprindo, em primeiro lugar, ao relator, no âmbito da presente reclamação, decidir 
apenas se ocorre ou não o obstáculo à «normal» admissibilidade do recurso (resultan-
te da sua intempestividade), sindicando, para tanto, a decisão de rejeição proferida 
pelo Exmo. relator no Tribunal da Relação; e, em segundo lugar, caso se considere que, 
afinal, o recurso se devia configurar como tempestivo – revogando-se, em consequên-
cia, a decisão que o rejeitara liminarmente –  caberá à referida formação decidir se se 
verificam ou não os pressupostos específicos da revista excepcional, nos termos das 
disposições conjugadas dos n.ºs 1 e 3 do citado art. 721.º-A.Note-se que esta cisão 
na apreciação dos pressupostos da recorribilidade, confiando a órgãos jurisdicionais 
diferenciados a apreciação dos vários pressupostos de admissibilidade de um recurso 
de revista – cabendo primeiramente ao relator do processo no STJ, no âmbito do pro-
cedimento de reclamação previsto no art.688º, aferir da tempestividade normal e 
comum do recurso para, de seguida, incumbir à formação do n.º 3 do art. 721.º-A, em 
apreciação preliminar sumária, julgar da verificação ou inverificação dos pressupostos 
específicos da revista excepcional (após o que, em caso afirmativo, os autos serão no-
vamente remetidos ao relator, para julgamento do mérito do recurso) – não constituirá 
solução normativa isenta de críticas, na perspectiva da economia e funcionalidade do 
processo – cfr. neste sentido CPC Anotado, Lebre de Freitas/Ribeiro Mendes, 2008, Vol. 
III, pág. 156, sustentando, em comentário ao art. 721.º-A (…)».
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caso afirmativo, decidia admitir ou não o recurso. Só depois 
dessa verificação é que o processo era distribuído ao relator, 
caso a revista excepcional fosse admitida, ou a formação en-
tendesse não se verificar dupla conformidade das decisões.

 Desde 2019, a tramitação processa-se em sentido inverso.

 Seja de uma forma, seja de outra, coloca-se a dúvida de saber 
se tem força de caso julgado formal a primeira decisão sobre 
a existência de dupla conforme, num sentido ou no outro. Esta 
questão foi apreciada pelo Acórdão do TC n.º 151/2015, que 
decidiu de «não julgar inconstitucional  a norma constante do 
n.º 4, do artigo 721.º-A, do Código de Processo Civil de 1961, na 
redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 303/2007 de 
24 de agosto, com o sentido de que a definitividade da decisão 
referida no n.º 3 do mesmo artigo não implica a formação de 
caso julgado sobre essa decisão quando a mesma decida pela 
inexistência de “dupla conforme” e determine a redistribuição 
do recurso como revista-regra, não se impondo, por isso, ao 
Relator nem à Conferência a quem venha a caber apreciar a 
verificação dos requisitos gerais de admissibilidade da revista».

 Siga o processo uma tramitação ou outra, o problema subsis-
te e explica por que motivo relevam para determinar o con-
ceito de dupla conforme, quer os acórdãos da referida forma-
ção, quer as decisões dos relatores, eventualmente objecto de 
reclamação para a respectiva conferência.

 Da sua análise pode retirar-se a conclusão de que nem sem-
pre tem sido entendido da mesma forma.

 Inicialmente, os acórdãos da formação (hoje) prevista no n.º 
3 do artigo 672.º entendiam que, para haver dupla conforme, 
era necessária uma confirmação total e irrestrita da senten-
ça pelo acórdão da Relação53. A breve trecho, porém, foram 
sendo feitas distinções, nomeadamente: se a diferença en-
tre uma decisão e outra era qualitativa ou quantitativa e se, 

53 Cfr., neste sentido, o Acórdão do STJ de 14.09.2010, processo n.º 37/09.4T2AVR-A.C1, 
disponível em www.dgsi.pt: A dupla conformidade, consistente na confirmação unâni-
me e irrestrita (salvo quanto à motivação) pela Relação do julgado em 1.ª instância, 
inviabiliza a revista ordinária (revista-regra) – n.º 3 do artigo 721.º do Código de Pro-
cesso Civil – restando a revista excepcional se o Colectivo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 721-A do Código de Processo Civil, der por verificado algum dos requisitos do n.º 
1 deste preceito.”
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sendo quantitativa, se devia tratar como dupla conforme uma 
hipótese em que a Relação concedesse provimento parcial à 
apelação da parte que instaurar o recurso54, assim lhe confe-
rindo uma dimensão subjectiva, ou, diferentemente, se existir 
uma relação de inclusão quantitativa da decisão da Relação 
na da 1.ª instância55; se as decisões em confronto respeitavam 
a um único objecto ou a uma pluralidade de objectos cindíveis56 

ou continham segmentos autonomizáveis57, aferindo então a 

54 Concepção que hoje é dominante no Supremo Tribunal de Justiça, e que foi adoptada 
pela proposta de lei n.º 92/XIV/2.ª. A razão em regra apontada para a sustentar é a de 
que não terá sentido abrir as portas da revista (“normal”) ao apelante que obteve pro-
vimento parcial da apelação e fechar-lhas se a Relação tivesse confirmado a sentença, 
como veio sustentar M. Teixeira de Sousa, “Dupla Conforme: Critério e Âmbito da Con-
formidade”, Cadernos de Direito Privado, n.º 21, 2008, pp. 21 e ss. 

55 Este ponto de vista assentava na observação de que, nestas situações, estando o quan-
titativo decidido na apelação contido do que a 1. ª Instância determinara, teria havido 
quatro juízes de acordo quanto ao montante determinado pela Relação. Cfr. o Acórdão 
do STJ de 11.07.2013, processo n.º 105/08.0TBRSD.P1-A.S1, disponível em www.dgsi.
pt: «Na verdade, não parece que se possa extrair do conceito de dupla conformidade 
uma irrestrita e absoluta preclusão do acesso ao STJ apenas pelo facto de o recorren-
te ter obtido na 2.ª instância uma composição de interesses mais favorável do que a 
alcançada em 1.ª instância (e que, no limite, poderia levar, como se viu , a considerar 
verificada a dupla conforme quando tivessem sido proferidas decisões de improcedên-
cia e de procedência parcial), embora continue a figurar como parte vencida, atenta a 
parcial sucumbência ou decaimento quanto ao montante do pedido formulado: é que 
o conceito de dupla conforme pressupõe necessariamente que ambas as decisões pro-
feridas no processo pelas instâncias sejam coincidentes e sobreponíveis – não podendo 
logicamente a decisão tomada pela Relação – e que constituirá tendencialmente so-
lução definitiva do litígio – conter parcelas ou segmentos inovatórios que, de nenhum 
modo, se pudessem considerar compreendidos na sentença proferida em 1.ª instância 
( como sucede quando a Relação , num litígio em que é elemento essencial o montante 
de certa indemnização devida ao lesado, amplia substancialmente o valor indemniza-
tório arbitrado em 1.ª instância, sendo incontroverso que este plus indemnizatório não 
se podia ter por compreendido na sentença apelada).»

56 Cfr. Acórdão do STJ de 21.04.2016, processo n.º 151/10.3TBCTB.C1.S1, disponível em 
www.dgsi.pt: «Note-se que o requisito da dupla conforme tem de ser apreciado, não 
relativamente a cada uma das questões suscitadas pelo recorrente, mas referente-
mente ao objecto do processo, ou seja, às pretensões formuladas pelas partes – só 
se verificando tal obstáculo à normal recorribilidade quando o objecto do processo é 
dirimido da mesma forma e pelos mesmos fundamentos essenciais na 1.ª instância e 
na Relação – sem embargo de se dever entender que, nos casos em que o objecto da 
causa é plúrimo, o requisito da dupla conforme deve ser avaliado em relação a cada 
um dos objectos autónomos e cindíveis do processo.».
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dupla conformidade, separadamente, relativamente a cada ob-
jecto ou a cada segmento decisório58.

 A relativa incerteza sobre o real significado do obstáculo da 
dupla conforme conduziu à interposição de revistas subsidiá-
rias (“normal” e excepcional), de forma a garantir que o recur-
so seja apreciado pelo Supremo Tribunal de Justiça59.

3.f.2 Admitida uma revista excepcional, caberá saber se são ou não 
aplicáveis ao respectivo julgamento as regras gerais defini-
das para a revista, das quais se vão referir as que respeitam 
à definição do objecto a conhecer pelo Supremo Tribunal de 
Justiça, aos poderes de substituição/cassação que lhe são 

57 Cfr. o ponto I do sumário do Acórdão do STJ de 22.04.2021, processo n.º 1484/15.8T8P-
DL.L1.S1, disponível em www.dgsi.pt: «I - A aferição sobre a existência de dupla confor-
me e, portanto, sobre a admissibilidade ou não» do recurso normal de revista, deve 
fazer-se mediante o confronto de cada um dos segmentos decisórios.»

 Note-se que é diferente a situação em que é o próprio recorrente, a quem incumbe a 
delimitação do objeto do recurso, que o restringe a segmentos decisórios: cfr. Acórdão 
do STJ de 22.02.2017, processo n.º 811/10.9TBBJA.E1.S1, disponível em www.dgsi.pt: 
«Saliente-se, desde logo, que – no caso dos autos -  a própria recorrente delimitou o 
objecto do recurso, reportando-o exclusivamente ao segmento decisório que fixou a in-
demnização por danos não patrimoniais (cfr. fls. 239), pelo que naturalmente não pode 
sustentar-se que – com prejuízo de tal delimitação objectiva feita pelo recorrente – o 
Tribunal pudesse conhecer de questões atinentes a outros segmentos decisórios, refe-
rentes a danos patrimoniais, que não integravam sequer o objecto do recurso. Ou seja: 
delimitado pelo recorrente o objecto do recurso à estrita questão da quantificação do 
dano não patrimonial, não pode deixar de se considerar, num conceito funcionalmente 
adequado de dupla conforme, que a perfeita sobreposição de decisões quanto à única 
matéria ainda em controvérsia traduz preenchimento da figura da dupla conforme.»

58 Caso se opte por um conceito de dupla conforme que distinga, no acórdão recorrido, 
objectos cindíveis ou até segmentos decisórios, poder-se-á colocar a dúvida de saber se 
os requisitos de relevância jurídica ou social, ou de oposição de julgados, não deverão 
ser apreciados tendo especificamente em atenção os objectos ou os segmentos rela-
tivamente aos quais ocorra dupla conformidade decisória, e não ao objecto global da 
acção, solução que não seria, nem fácil de aplicar, nem possivelmente a mais adequada. 

 De igual forma se poderá questionar se a mesma distinção, que eventualmente con-
duzirá a que, numa causa, se abram simultaneamente as vias da “revista normal” e da 
revista excepcional, estará de acordo com o objectivo de limitar o acesso ao Supremo 
Tribunal de Justiça, pelo acréscimo de actividade processual que implica.

59 Duplicação que talvez não traduza as intenções de simplificação presentes nas reformas 
do Processo Civil, nomeadamente nas alterações trazidas pelo Código vigente. 
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conferidos, à admissibilidade de recurso subordinado e à 
possibilidade de julgamento ampliado ou em singular.

a Todos sabemos que o objecto de um recurso, num sistema de 
revisão ou reponderação da decisão recorrida, como é o siste-
ma português de recursos, embora remotamente confinado 
pelo objecto da causa em que se insere, não coincide com este. 
O recurso tem como objecto o pedido de revogação ou de 
anulação da decisão recorrida, e, conforme for o caso, da sua 
substituição por outra ou do envio do processo ao tribunal 
que a proferiu, para o efeito pretendido (ampliação da maté-
ria de facto, nova decisão…). Delimita os poderes de cognição 
do tribunal de recurso e impede a formação de caso julgado 
no que inclui.

 Abrange o que, na parte dispositiva da decisão de que se re-
corre, for desfavorável ao recorrente (artigo 635.º, n.º 3): tudo 
ou, “se a parte dispositiva da sentença contiver decisões dis-
tintas” (n.º 2), o que tiver sido seleccionado pelo mesmo re-
corrente. Em regra, essa selecção consta das conclusões das 
alegações (n.º 4).

 Pode ser ampliado pelo recorrido, nas contra-alegações, nos 
termos do artigo 636.º60

 Estas regras, muito sumariamente descritas, carecem de ser 
entendidas em consonância com o conceito de dupla confor-
me e suas repercussões no objecto da revista excepcional – 
que,  sendo aferido separadamente para os objectos cindíveis 
da acção ou para diferentes segmentos decisórios, a serem 
interpostas “revista normal” e revista excepcional com ampli-
tudes diferentes, podem conduzir a que o objecto que o re-
corrente pretende que seja conhecido pelo Supremo Tribunal 
de Justiça seja dividido, como se de dois recursos se tratasse61.  

60 A possibilidade de o recorrido pretender que o recurso passe a abranger “fundamentos 
da acção ou da defesa”(n.º 1 do artigo 636.º) nos quais tenha ficado vencido na ins-
tância recorrida foi introduzida pelo Decreto-Lei n.º 39/95, de 15 de Fevereiro, assim 
se resolvendo a controvérsia sobre se a via adequada para o fazer, protegendo-se de 
divergências entre as instâncias, era a da interposição de recurso subordinado (para o 
qual, em bom rigor, não teria legitimidade) ou a que veio a ser legalmente prevista.

61 De igual forma se poderá questionar se a mesma distinção, que eventualmente con-
duzirá a que, numa causa, se abram simultaneamente as vias da “revista normal” e da 
revista excepcional, estará de acordo com o objectivo de limitar o acesso ao Supremo 
Tribunal de Justiça, pelo acréscimo de actividade processual que implica.
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O que naturalmente não significa que o relator e o colectivo 
que julgam não seja o mesmo62; mas que a admissibilidade dos 
objectos de cada um é aferida separadamente, uma vez que a 
formação de juízes prevista no n.º 3 do artigo 672.º apenas é 
competente para decidir quanto à revista excepcional.

 É certo que a verificação dos requisitos gerais de recorribi-
lidade – tempestividade, valor da causa e sucumbência sufi-
cientes, legitimidade do recorrente – cabe ao relator, mesmo 
em caso de revista excepcional63. No entanto, e sendo indis-
cutível, suponho, esta repartição de competências entre o 
relator e a referida formação de juízes, talvez se possa sus-
tentar que, independentemente da noção de dupla conforme, 
a admissibilidade da revista excepcional se afere segundo o 
disposto no n.º 1 do artigo 671.º e segundo os critérios gerais64, 

62 Salvo se, pela diferença temporal entre o julgamento de um e de outro, algum interve-
niente no colectivo tenha cessado funções no Tribunal.

63 Embora, para evitar actividade processual desnecessária, do n.º 5 do artigo 672.º re-
sulte que, se a formação de juízes prevista no n.º 3 do mesmo artigo considerar que 
não se verificam os “pressupostos da revista excepcional” e que faltam pressupostos 
gerais da revista, deva rejeitar o recurso. A redação deste n.º 5 parece pressupor que, 
sendo interposto recurso de revista excepcional, a primeira intervenção seja da referida 
formação de juízes, por falar em apresentação ao relator “para que proceda ao respec-
tivo exame preliminar”. No entanto, não é naturalmente incompatível com a tramitação 
hoje seguida e já indicada, que apenas reduz o respectivo campo de aplicação. 

64 O Supremo Tribunal de Justiça teve já a oportunidade de, por diversas vezes, observar 
que, para ser admissível uma revista excepcional, é necessário que se verifiquem os 
requisitos gerais de admissibilidade do recurso de revista  Cfr., por exemplo, o Acórdão 
do STJ de 8.10.2009, processo n.º 737/09.TJPRT.P1.S1, disponível em www.dgsi.pt: «(…) 
para ser admissível a revista excepcional é, antes de mais, necessário que em causa 
esteja uma decisão que em princípio admita recurso, nos termos do art. 678.°, n.° 1, 
ou em que o recurso é sempre admissível, por força dos n.°s 2 e 3 do mesmo artigo, 
ou que não se trate de uma decisão que, em razão de disposição especial da lei, não 
admite recurso para o STJ; e importa ainda que o recurso seja interposto de acórdão da 
Relação proferido sobre decisão da 1.ª instância que tenha posto termo ao processo ou 
sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decida do mérito da causa, 
pois o recurso de revista só nestes casos é admissível (art.º 721°/1). Só verificados estes 
requisitos – os requisitos da revista “normal” – e se ocorrer ainda qualquer uma das 
situações previstas no n.° 1 do dito art.º 721.°- A, é que, nos casos de dupla confor-
me, é admissível a revista excepcional. Existindo aqueles requisitos, que conduziriam 
à admissibilidade da revista nos termos normais, é que, tornando-se inadmissível a 
revista por ocorrer a dupla conforme absoluta, haverá que apurar se se verifica algum 
dos pressupostos apontados naquele art.º 721.º - A, n.º 1, caso em que haverá lugar à 
revista excepcional.»
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que o relator, verificando-se o obstáculo da dupla conforme, 
tem de provocar a intervenção da formação e que, decidindo 
a formação, tendo em atenção o objecto da acção, que a revista 
excepcional é admissível, seja o processo remetido ao rela-
tor para que venham a ser apreciada em conjunto as diversas 
questões definidas como objecto do recurso65.

 Interposto recurso de revista excepcional, nada obsta a que a 
parte contrária amplie o seu objecto, nos termos previstos no 
artigo 636.º; a possibilidade da sua apreciação dependerá de 
ter havido dupla conforme, relativamente aos “fundamentos 
da acção ou da defesa” incluído na ampliação, se a dupla con-
forme for entendida separadamente quanto aos diversos seg-
mentos decisórios, por ser esta a interpretação que se poderá 
extrair do Acórdão de Uniformização de Jurisprudência n.º 
1086/09.8TJVNF.G1.S1-A, de 27.11.2019 (atrás citado). Poder-
-se-á, todavia, entender que, dentro de cada objecto cindível, a 
dupla conforme será aferida da mesma forma para recorrente 
e recorrido, e a resposta seria diferente.

 Em conclusão: a forma de aferir a dupla conformidade que 
obsta à revista interfere com a definição do objecto possível 
do recurso; no entanto, essa interferência não resulta de se-
rem diversas as regras de delimitação do objecto do recurso 
de “revista normal” ou excepcional.

 O mesmo se diga quanto à admissibilidade de recurso subor-
dinado, caso o principal seja uma revista excepcional.

b Não há diferenças quanto ao funcionamento da regra da subs-
tituição da decisão recorrida, em caso de provimento da re-
vista, mesmo que excepcional. 

 Por norma, no sistema de recursos cíveis, em caso de pro-
vimento do recurso, o tribunal que o julgou substitui-se ao 
tribunal recorrido e decide o objecto do recurso (artigo 665.º 
do Código de Processo Civil); esta regra vale mesmo para o 
Supremo Tribunal de Justiça (artigo 682.º), mesmo que em re-

65 Cfr. nota 52.
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vista excepcional,.ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 
665.º (cfr. artigo 679.º).

c Também não há diferenças quanto à formação de julgamen-
to, que pode traduzir-se numa decisão individual, nos termos 
previstos no artigo 656.º (cfr. artigo 679.º)66, ou em julgamento 
ampliado, de acordo com o disposto no artigo 686.º e 687.º do 
Código de Processo Civil.

4 Em conclusão: supõe-se que a revista excepcional, mesmo que 
se deva aferir a dupla conformidade por objectos cindíveis ou por seg-
mentos decisórios, ou não, é um recurso de revista que, excepcional-
mente, é admissível. 

O regime que lhe é aplicável difere do que vale em geral para a revista 
quanto à fase da admissão do recurso, implicando divisão de competên-
cias entre o relator e a formação de juízes prevista no n.º 3 do artigo 
672.º do Código de Processo Civil e, na medida em que essa repartição 
o exige, diferente tramitação na sua fase inicial e, sendo caso disso, na 
forma de decisão da reclamação prevista no artigo 643.º do Código de 
Processo Civil, se o recurso não for admitido na Relação.

66 Cfr. o Acórdão do STJ de 1.10.2015, processo n.º 1102/12.6TVLSB.L1.S1, disponível em 
www.dgsi.pt, aprovado em reclamação de uma decisão individual.
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Ressalvadas hipóteses nas quais o princípio da gestão processual acon-
selhe o julgamento da revista em acórdãos separados67, supõe-se que a 
coerência global do julgamento e a celeridade beneficiariam do julga-
mento simultâneo das diversas questões colocadas ao Supremo Tribu-
nal de Justiça.

67 Cfr., a título de exemplo, o Acórdão do STJ de 23.06.2016, processo n.º 1248/14.6YRLSB.
S1, disponível em www.dgsi.pt: Importa, pois, verificar se o recurso interposto pela en-
tidade recorrente – perspectivado como revista normal – é ou não admissível, perante, 
nomeadamente, a norma constante do n.º 7 do art. 3.º da Lei 62/11; ou seja, o que 
está em causa é fundamentalmente a interpretação desta norma, que estabelece que 
da decisão proferida pelo tribunal arbitral necessário cabe recurso para o Tribunal da 
Relação competente: significará este regime recursório que só é admissível recurso 
até à Relação, estando absolutamente excluída a possibilidade de aceder ao STJ? Ou, 
pelo contrário, tal norma deverá ser interpretada como consagrando apenas que o ór-
gão jurisdicional competente para exercer o duplo grau de jurisdição sobre as decisões 
arbitrais é a Relação – cabendo do acórdão por esta proferido as possibilidades im-
pugnatórias normalmente existentes na lei de processo?  Considerando a relevância 
desta questão, entende-se ser pertinente destacá-la da questão que constitui objecto 
do recurso, decidindo-a imediatamente em acórdão interlocutório – e só se passando 
naturalmente à apreciação da questão de mérito se obtiver vencimento a tese de que é 
admissível, na situação dos autos, revista normal para o STJ: para tal contribui decisiva-
mente a circunstância de a interpretação do referido n.º7 não ser pacífica nesta própria 
Secção (veja-se o Ac. de 26/3/15, atrás citado, subscrito por dois Exmos. Juízes Conse-
lheiros que irão intervir no julgamento desta revista) e a complexidade da questão que 
integra o objecto do recurso, não fazendo sentido abordá-la de modo aprofundado 
sem estar definitivamente dirimida a questão prévia da recorribilidade.” Neste mesmo 
processo veio depois a ser proferido o acórdão de 14 de Dezembro de 2016.
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RESUMO: O artigo discute a orientação do Supremo Tribunal de Jus-
tiça português em matéria de controlo do uso das presunções ju-
diciais pelos tribunais inferiores. Nele se defende que, ao controlar 
as presunções judiciais que padecem de uma “evidente ilogicida-
de”, o Supremo Tribunal de Justiça controla a incompatibilidade do 
resultado probatório com o critério legal da “prudente convicção”. 
Também se defende que o critério da “evidente ilogicidade” usado 
para controlo do uso das presunções judiciais pelos tribunais in-
feriores não é coerente com o critério menos restritivo que o Su-
premo Tribunal de Justiça utiliza noutras situações. Conclui-se pela 
necessidade de o Supremo Tribunal de Justiça controlar, de forma 
irrestrita, qualquer presunção judicial.

ABSTRACT: The article discusses the orientation of the Portuguese 
Supreme Court of Justice regarding the control of the use of in-
ferences/judicial presumptions by lower courts. It argues that, by 
controlling inferences/judicial presumptions that suffer from “ob-
vious illogicality”, the Supreme Court of Justice controls the incom-
patibility of the evidentiary result with the legal criterion of “prudent 
conviction”. It also argues that the criterion of “obvious illogicality” 
which is used to control the use by lower courts of inferences/ju-



42

a  REVISTA - 01

dicial presumptions is not consistent with the less restrictive cri-
terion that the Supreme Court of Justice uses in other situations. 
We conclude that the Supreme Court of Justice must control, in an 
unrestricted manner, any inference/judicial presumption.

PALAVRAS-CHAVE: presunções judiciais; regras de experiência; re-
curso de revista; poderes do Supremo Tribunal de Justiça.

KEYWORDS: inferences/judicial presumptions; rules of experience; 
appeal to the Supreme Court of Justice; powers of the Supreme 
Court of Justice.

1. GENERALIDADES

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) tem vindo a adoptar, em jurispru-
dência constante em matéria cível e laboral, uma orientação restriti-
va quanto ao controlo das chamadas presunções judiciais. A título de 
exemplo, cabe referir o Acórdão do STJ de 3.02.2022, no qual, segundo 
o seu sumário, se decidiu que “o STJ apenas pode fiscalizar o uso das 
presunções judiciais por parte do tribunal da Relação para verificar se 
da mesma [sic] decorre ofensa de qualquer norma legal, se padece de 
evidente ilogicidade ou se partiu de factos não provados”1.

O presente texto – que, por um muito honroso convite, é publicado 
numa nova revista lançada por iniciativa do STJ – pretende discutir 
esta orientação jurisprudencial. 

2. PRESUNÇÕES JUDICIAIS

2.1. Importa começar por situar a problemática das presunções judi-
ciais. Estas presunções – também, por vezes, designadas por presun-

1 O acórdão foi proferido no processo n.º 428/19.2T8LSB.L1.S1; uma formulação seme-
lhante encontra-se no Acórdão do STJ de 19.01.2017, processo n.º 841/12.6TBMGR.
C1.S1, no Acórdão do STJ de 5.06.2018, processo n.º 18331/16.6T8LSB.L1.S1, no Acór-
dão do STJ de 11.04.2019, processo n.º 8531/14.9T8LSB.L1.S1, no Acórdão do STJ de 
27.10.2020, processo n.º 3819/15.4T8LRA.C1.S1 e no Acórdão do STJ de 13.04.2021, 
processo n.º 3006/15.1T8LRA.C1.S1.
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ções naturais ou presunções hominis ou facti – são, na sua definição 
legal, “as ilações que […] o julgador tira de um facto conhecido para fir-
mar um facto desconhecido” (artigo 349.º do Código Civil (CC))2. Numa 
outra formulação legal, as presunções judiciais são as “ilações tiradas 
dos factos instrumentais” ou as “presunções impostas […] por regras 
de experiência” (art. 607.º, n.º 4, do Código de Processo Civil (CPC)). 

As presunções judiciais situam-se no âmbito da chamada prova com-
plexa, isto é, da prova através da qual o facto probando é inferido de um 
facto probatório (ou instrumental, na designação do artigo 5.º, n.º 2, al. 
a), do CPC). Tal como sucede em qualquer presunção, as presunções 
judiciais permitem a inferência de um facto desconhecido de um facto 
conhecido, sendo que, no caso dessas presunções, o facto conhecido 
é um facto probatório e o facto desconhecido é o facto probando. Por 
exemplo: se um automóvel embate por trás num outro automóvel (fac-
to probatório), pode inferir-se que o condutor do carro que provocou 
o acidente foi negligente (facto probando).

Sem entrar em pormenores sobre as relações entre o facto probatório 
e o facto probando3, constitui um ponto assente que essa relação é 
estabelecida através de regras ou máximas de experiência. Voltando 
ao exemplo acima referido: é com base numa regra de experiência que 
é possível inferir que, se um automóvel se enfaixa num automóvel que 
segue à sua frente, é porque o condutor foi negligente.

2.2. A relação entre o facto probatório e o facto probando pode corres-
ponder ao decurso típico de um acontecimento, ou seja, a um “fenó-
meno uniforme que é confirmado pela experiência da vida, através de 
cuja tipicidade se dispensa provar as circunstâncias individuais de um 

2 Sobre a história das presunções judiciais, cf. P. Hubert, De praesumptionibus iurispru-
dentiae, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2009

3 Para os necessários desenvolvimentos, cf., nem sempre de forma coincidente, J. Mar-
ques Martins, Prova por Presunções Judiciais na Responsabilidade Civil Aquiliana, Cas-
cais, Principia, 2017; M. Teixeira de Sousa, A Prova em Processo Civil, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2020, pp. 95 ss.
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determinado acontecimento histórico”4. Fala-se então de prova prima 
facie (ou de Anscheinsbeweis, na expressão alemã)5.

Ao contrário do que, por vezes, se entende, a prova prima facie não é 
uma prova de carácter indiciário ou uma prova “fraca”, mas antes uma 
prova concludente e, por isso, uma prova “forte”. A relação típica entre 
o facto probatório e o facto probando justifica esta afirmação. É, por 
exemplo, uma prova prima facie aquela que permite concluir que uma 
pessoa com uma alta taxa de alcoolemia (facto probatório) tem as suas 
capacidades de condução significativamente afectadas (facto probando).

3. RELEVÂNCIA DAS REGRAS DE EXPERIÊNCIA

3.1. As regras ou máximas de experiência (Erfährungssätze, na desig-
nação alemã) foram tratadas pela primeira vez numa conhecida obra 
de Friedrich Stein6. Numa formulação moderna, as regras de experiên-
cia são inferências que são retiradas de fenómenos de facto com base 
numa determinada experiência, seja ela referida à experiência geral 
de vida, a conhecimentos científicos ou à observação e generalização 
de casos individuais7. Já acima se referiu que as regras de experiência 
desempenham um papel essencial na prova complexa e, por isso, nas 
presunções judiciais. No entanto, a função das regras de experiência 
vai muito além do âmbito destas presunções.

3.2. As regras de experiência desempenham um importante papel na 
subsunção, ou seja, no preenchimento das previsões das fontes do di-
reito, muito em particular quando se trate de subsumir factos a con-
ceitos indeterminados ou a conceitos valorativos. Pense-se, por exem-

4 Prütting in Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, 6.ª ed., München, C. H. 
Beck, 20200, § 286, n.º 50.

5 K. W. Nörr., “On the Early History of Prima Facie Evidence in German Law”, in R. H. 
Helmholz e W. D. H. Sellar (coord.), The Law of Presumptions: Essays in Comparative 
Legal History, Berlin, Duncker & Humblot, 2009, pp. 73 ss.; para uma visão de conjunto, 
cf. Thole in F. Stein e M. Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 23.ª ed., Tübingen, 
Mohr Siebeck, 2018, § 286, n.º 213 e ss.; Prütting in Münchener Kommentar zur Zivil-
prozessordnung, § 286, n.º 50 ss.

6 F. Stein, Das private Wissen des Richters, Leipzig, Verlag von C. L. Hirschfeld, 1893, pp. 
16 ss.

7 Ott in Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 8.ª ed., München, C. H. Beck, 
2019, § 261, n.º 52; cf. também J. Marques Martins, Prova por Presunções Judiciais na 
Responsabilidade Civil Aquiliana, pp. 435 ss.
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plo, na subsunção de um facto ao conceito indeterminado de fraqueza 
de carácter que é relevante para qualificar um negócio jurídico como 
usurário (artigo 282.º, n.º 1, do CC); essa subsunção só é possível se for 
utilizada uma regra de experiência que oriente o aplicador sobre o que 
é uma fraqueza de carácter. O mesmo sucede quando a subsunção te-
nha de ser realizada a conceitos valorativos. Por exemplo: a subsunção 
de um facto à actuação negligente (que é relevante, além de muitos ou-
tros aspectos, para a responsabilidade civil delitual (artigo 483.º, n.º 1, 
do CC)) pressupõe, na falta de qualquer orientação legal, o uso de uma 
regra de experiência que permita diferenciar quer uma conduta negli-
gente de uma conduta não negligente, quer uma conduta negligente 
de uma conduta dolosa. É também através de uma regra de experiência 
que se pode saber se um declaratário concreto pode ser considerado 
como o “declaratário normal” que releva para efeitos de interpretação 
da declaração negocial (artigo 236.º, n.º 1, do CC).

O que acaba de se referir mostra o papel essencial que as regras de 
experiência desempenham na subsunção dos factos às previsões das 
fontes do direito. Só não se autonomiza a função dessas regras na in-
terpretação das próprias fontes do direito, porque essa interpretação 
não é possível sem uma aplicação dessas fontes a casos reais ou hipo-
téticos. Não é possível interpretar uma fonte sem testar os casos reais 
ou hipotéticos a que essa fonte é aplicável, ou seja, sem considerar, 
através de um método de tentativa e erro, que factos são subsumíveis 
à previsão da fonte. Só depois de saber o que é subsumível e o que não 
é subsumível à previsão de uma fonte pode estar realizada a interpre-
tação dessa previsão. 

3.3. Além do papel que as regras de experiência desempenham na sub-
sunção dos factos à previsão das fontes e, portanto, na interpretação 
dessas fontes, essas regras também podem relevar como critérios de 
decisão de casos concretos. Suponha-se que se trata de fixar os ali-
mentos que deverão ser prestados a um ex-cônjuge; a fixação deste 
montante não é possível sem o recurso a uma regra de experiência 
sobre os custos do sustento de um adulto.

4. ORIENTAÇÃO DO STJ: ENUNCIADO DAS QUESTÕES

Como acima se referiu, o STJ só aceita que as presunções judiciais se-
jam controladas em certas circunstâncias. Não é evidentemente pro-
blemático admitir que esse controlo possa suceder se houver violação 
de uma regra legal (que, por exemplo, exige um determinado meio de 
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prova para a prova de certo facto) ou se, afinal, não estiver adquirido o 
facto probatório que serve de base à presunção judicial. Problemático 
pode ser que o STJ acrescente que, fora daquelas situações, as pre-
sunções judiciais só podem ser controladas se elas conduzirem a uma 
“evidente ilogicidade”. 

Esta formulação do STJ levanta duas questões bastante distintas: (i) 
uma delas respeita à justificação do controlo das presunções judiciais 
pelo STJ mesmo nos casos de “evidente ilogicidade”; o que se pergunta 
é que justificação se pode encontrar para que, ainda que nesse restrito 
âmbito, o STJ possa controlar as presunções judiciais; (ii) a outra ques-
tão refere-se à aceitabilidade do controlo das presunções apenas nos 
casos de “evidente ilogicidade”; o que se pergunta é se é admissível que 
o STJ só controle as presunções judiciais nas hipóteses de “evidente 
ilogicidade”. Começa-se por aquela primeira questão.

5. ORIENTAÇÃO DO STJ: ENQUADRAMENTO EXTERNO

5.1. Importa procurar encontrar uma justificação para o controlo pelo 
STJ da “evidente ilogicidade” de uma presunção judicial. Ainda que 
neste âmbito restrito, não pode deixar de se interrogar sobre qual é o 
fundamento legal para essa possibilidade de controlo. Curiosamente, a 
jurisprudência do STJ não é nada esclarecedora quanto ao motivo pelo 
qual considera que é possível controlar a “evidente ilogicidade” de uma 
presunção judicial.

Supõe-se que subjacente a esta orientação restritiva está a circunstân-
cia de o STJ ser um tribunal de revista e, como aliás é comum no pano-
rama de direito comparado, só conhecer de matéria de direito (artigo 
46.º da Lei 62/2013, de 26/8; artigo 682.º, n.º 1, do CPC)8. A justificação 
da referida orientação restritiva é, provavelmente, a seguinte: o STJ 
tem uma competência decisória limitada à matéria de direito; o con-
trolo de uma presunção judicial é um controlo sobre a matéria de facto; 
logo, só excepcionalmente o STJ pode controlar a prova resultante de 
uma presunção judicial.

Vista por esta perspectiva, até parece que a orientação do STJ vai mais 
longe do que resulta estritamente de lei e que ela consagra um alarga-

8 Já A. Wach, Vorträge über die Reichs-Civilprocessordnung, 2.ª ed., Bonn, Marcus, 1896, 
p. 284, assinalava, em relação à Revision, que “ela é revisio in iure, não in facto”.
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mento da sua competência decisória para além da matéria de direito. 
Afinal, em acréscimo à matéria de direito, o STJ também pode con-
trolar, embora numa situação de “evidente ilogicidade”, a prova obtida 
através de uma presunção judicial. Como se vai procurar demonstrar, o 
que está em causa é algo mais vasto do que o controlo das presunções 
judiciais e não contende com a limitação da competência decisória do 
STJ à matéria de direito.

5.2. Como é conhecido, o juiz aprecia a prova livre segundo a sua “pru-
dente convicção” (artigo 607.º, n.º 5, do CPC). A prova livre é aquela que 
não tem um valor probatório legalmente pré-fixado, abrangendo, por 
exemplo, a prova pericial (artigo 389.º do CC), a prova por inspecção 
judicial (artigo 390.º do CC) e a prova testemunhal (artigo 396.º do CC). 
A livre apreciação também vale nas presunções judiciais, pelo que é 
pelo critério da “prudente convicção” que se deve orientar a inferência 
do facto probando do facto probatório.

É claro que, como o STJ só conhece de matéria de direito, não cabe 
ao STJ pronunciar-se sobre o resultado probatório a que as instân-
cias chegaram com base no critério da “prudente convicção”, ou seja, 
não cabe ao STJ pronunciar-se sobre se um facto que as instâncias, de 
acordo com esse critério, deram como provado deve afinal ser consi-
derado não provado ou sobre se um facto que as instâncias julgaram 
não provado deve afinal ser considerado provado. Trata-se de uma so-
lução jurisprudencial e doutrinária que é indiscutível e que não impor-
ta pôr em causa.

O problema do controlo da prova pelo STJ coloca-se, no entanto, de 
forma completamente diferente quando o que se analisa não é o con-
trolo sobre o resultado da prova obtido nas instâncias através do cri-
tério da “prudente convicção”, mas antes o controlo sobre se o critério 
de decisão utilizado pelas instâncias para chegar a um determinado 
resultado probatório pode ser reconduzido à “prudente convicção”. Se 
bem se repara, é completamente distinto afirmar que o STJ não pode 
controlar o resultado probatório que é obtido através da “prudente 
convicção” e afirmar que o STJ não pode controlar se o critério que 
levou ao resultado probatório é realmente o da “prudente convicção”. 
Se é indiscutível que o STJ não pode controlar a prova obtida segundo 
o critério da “prudente convicção”, cabe perguntar se o STJ pode acei-
tar, sem mais, que, à semelhança do conhecido episódio relatado por 
Rabelais, a prova tenha sido decidida através do lançamento de dados.

5.3. Em termos de direito português, está excluído que o STJ possa 
controlar o uso que as instâncias fizeram do critério da “prudente 
convicção” estabelecido no artigo 607.º, n.º 5, do CPC, mas o que cabe 
perguntar é se o STJ pode controlar um resultado probatório que é 
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incompatível com esse mesmo critério. A resposta do STJ é, no âmbito 
das presunções judiciais, inequivocamente afirmativa: porque padece 
de uma “evidente ilogicidade”, o STJ pode controlar qualquer resultado 
probatório que seja incompatível com a “prudente convicção” imposta 
pelo artigo 607.º, n.º 5, do CPC.

Pode ir-se até mais longe: o STJ, além de poder controlar qualquer 
resultado probatório que, numa presunção judicial, tenha sido obti-
do através de uma inferência que seja incompatível com a “pruden-
te convicção”, também pode censurar a aplicação pelas instâncias de 
qualquer outro critério em qualquer prova sujeita à livre apreciação do 
tribunal. Suponha-se, por exemplo, que as instâncias avaliaram o valor 
de um depoimento testemunhal em função do sexo ou da raça da tes-
temunha9; independentemente de esses factores terem sido utilizados 
para aumentar ou diminuir o valor probatório do depoimento, é claro 
que o critério utilizado pelas instâncias não corresponde à “prudente 
convicção” imposta pelo artigo 607.º, n.º 5, do CPC. 

O STJ não pode controlar o resultado probatório que é obtido através 
da “prudente convicção”, mas isto não impede que, em qualquer prova 
sujeita à livre apreciação, o STJ possa controlar um resultado probató-
rio que é incompatível com a “prudente convicção” ou que foi obtido 
através de qualquer outro critério que não o da “prudente convicção”. 
Se as instâncias utilizaram um critério que pode ser reconduzido à 
“prudente convicção” e chegaram a um certo resultado probatório, o 
STJ não pode controlar este resultado. Em contrapartida, se as instân-
cias aplicaram um critério que não pode ser reconduzido ao da “pru-
dente convicção”, o STJ pode controlar qualquer resultado probatório. 
Em suma: o resultado probatório fundamentado na “prudente convic-
ção” não é controlável pelo STJ, mas a correspondência desse resultado 
com este critério é sempre controlável pelo STJ.

5.4. Talvez tenha interesse acrescentar que, no caso das presunções 
judiciais, a incompatibilidade do resultado probatório com a “prudente 
convicção” pode verificar-se em duas situações distintas. Pode suceder 
que o STJ entenda que as instâncias, na inferência que realizaram com 
base no facto probatório, usaram a adequada regra de experiência, mas 
obtiveram um resultado incompatível com essa regra. Nesta hipóte-
se, o STJ revoga a decisão das instâncias e, com base na mesma regra 
de experiência, substitui-a por outra decisão. Trata-se de uma errada 

9 Stein, Das private Wissen des Richters, p. 111, refere, naturalmente de forma irónica, a 
apreciação da credibilidade do depoimento de uma sogra de acordo com a visão, certa-
mente estereotipada, de uma conhecida revista humorística da época.
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aplicação da adequada regra de experiência e, portanto, do que se pode 
designar por controlo interno da decisão probatória das instâncias.

Mas também pode suceder que o STJ considere que as instâncias, na 
inferência a partir do facto probatório, não aplicaram a regra de expe-
riência adequada (ou aplicaram mesmo uma inexistente regra de ex-
periência, como sucede no caso do recurso a um preconceito). Nesta 
hipótese, o STJ revoga a decisão probatória das instâncias e procede 
à sua substituição por uma decisão baseada na regra de experiência 
que considera aplicável. Trata-se de um erro na escolha da regra de 
experiência aplicável e, por isso, de um controlo externo da decisão 
probatória proferida pelas instâncias.

5.5. A solução acima propugnada quanto à possibilidade do controlo 
pelo STJ do uso ou não uso do critério da “prudente convicção” é, num 
certo sentido, paralela àquela que vale para o controlo pelo STJ do uso 
ou não uso pela Relação dos poderes que, quanto à decisão da matéria 
de facto, lhe são conferidos pelo disposto no artigo 662.º, n.º 1 e 2, do 
CPC. Apesar de o STJ não poder controlar a decisão da Relação sobre a 
matéria de facto (artigo 662.º, n.º 4, do CPC), constitui hoje orientação 
absolutamente assente na jurisprudência e na doutrina que o STJ pode 
controlar quer o uso ou o não uso daqueles poderes pela Relação, quer 
o modo como a Relação fez uso daqueles poderes.

A diferença é que, tal como exige o estabelecido no artigo 674.º, n.º 1, 
al. b), do CPC, existe um fundamento específico para fundamentar a re-
vista quando o resultado probatório seja incompatível com a “pruden-
te convicção” ou quando o critério de apreciação da prova não tenha 
sido a “prudente convicção”. Esse fundamento é a violação da regra que 
consta do artigo 607.º, n.º 5, do CPC quanto ao critério de decisão da 
prova livre10. Isto não impede que o STJ possa controlar oficiosamente 
a “evidente ilogicidade” de uma presunção judicial, dado que não tem 
sentido impor ao STJ uma atitude passiva perante um julgamento da 
matéria de facto que contraria toda a razoabilidade ou que é mesmo 
arbitrário.

5.6. Aplicando a admissibilidade do controlo pelo STJ do uso ou não 
uso do critério da “prudente convicção” às presunções judiciais, está 
encontrada a justificação para a possibilidade de o STJ controlar essas 

10 Com idêntica posição, embora num outro enquadramento legislativo, P. Gottwald, Die 
Revionsinstanz als Tatsacheninstanz, Berlin, Duncker & Humblot, 1975, pp. 170 ss,; L. 
Rosenberg, K. H. Schwab e P. Gottwald, Zivilprozessrecht, 18.ª ed., München, C. H. 
Beck, 2018, p. 893; no âmbito da prova prima facie, Prütting in Münchener Kommentar 
zur Zivilprozessordnung, § 286, n.º 68.
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presunções, mesmo que apenas nos casos de “evidente ilogismo”. Essa 
justificação é o poder de controlo pelo STJ do resultado probatório ob-
tido nas instâncias que seja incompatível com o critério da “prudente 
convicção” ou que se tenha baseado num critério distinto dessa “pru-
dente convicção”. A expressão “evidente ilogicidade” da presunção ju-
dicial – ou qualquer outra equivalente11 – não é mais do que uma das 
paráfrases possíveis para referir a contrariedade de um resultado pro-
batório com o critério da “prudente convicção”.

A adesão, nesta parte, à construção do STJ não esgota a análise da sua 
orientação. Se é verdade que o STJ pode controlar a inferência pro-
batória que é realizada através de uma presunção judicial quando ela 
sofra de uma “evidente ilogicidade”, falta ainda averiguar se, como o STJ 
frequentemente refere, esse controlo deve ser efectuado “apenas” ou 
“só” quando se verifique a referida “ilogicidade”. É o que se vai procurar 
discutir de seguida. 

 

6. ORIENTAÇÃO DO STJ: ENQUADRAMENTO INTERNO

6.1. Recorrendo ao sumário anteriormente referido, verifica-se que o 
STJ adopta uma orientação restritiva quanto ao controlo sobre as pre-
sunções judiciais utilizadas pelas instâncias, dado que, segundo aquele 
sumário, o STJ apenas pode fiscalizar o uso das presunções judiciais 
por parte do tribunal da Relação se ocorrer ofensa de qualquer norma 
legal, se padecer de evidente ilogicidade ou se tiver partido de factos 
não provados12. Não está em causa que o STJ possa controlar as presun-
ções judiciais sempre que estas ofendam qualquer norma legal ou se 
baseiem em factos não provados (ou seja, se a inferência se basear em 
factos probatórios que, afinal, não estão provados), mas é muito mais 

11 Como a “offensichtliche Fehlbewertung eines allgemeinen anerkannten Erfahrungssat-
zes“ de que falam Rosenberg, Schwab e Gottwald, Zivilprozessrecht, p. 893, a propósi-
to da justificação da admissibilidade da Revision.

12 Sobre o problema da admissibilidade de a Relação recorrer a presunções judiciais para 
alterar a decisão sobre a matéria de facto proferida pela 1.ª instância, cf. J. P. Remédio 
Marques, “Os Poderes da Relação em Matéria de Presunções Judiciais e o Controlo do 
STJ sobre o Exercício desses Poderes”, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, 92, 2016, pp. 793 ss.



MIGuEl TEIxEIra DE SouSaCÍVEL

51

discutível que o STJ “apenas” possa controlar as presunções judiciais 
em caso de “evidente ilogicidade”.

Antes de avançar talvez importe deixar uma observação. O controlo 
pelo STJ das presunções judiciais em caso de “evidente ilogicidade” im-
plica o proferimento de uma nova decisão sobre a inferência do facto 
probando do facto probatório, isto é, sobre a prova do facto probando. 
A “evidente ilogicidade” detectada pelo STJ conduz à substituição da 
decisão probatória das instâncias, não à imediata consideração do fac-
to probando como não provado. 

6.2. A afirmação de que o STJ “apenas” pode controlar as presunções ju-
diciais em caso de “evidente ilogicidade” implica que o STJ comece por 
verificar se a “ilogicidade” é evidente ou não evidente. Suponha-se que 
as instâncias utilizaram como regra de experiência que, para percor-
rer de automóvel 30 km numa auto-estrada, são precisos, à velocidade 
normal com que nelas se circula, duas horas; o STJ dirá que esta regra 
de experiência é evidentemente falsa e, por isso, tirará a consequên-
cia de que, estando a determinada hora o condutor no local x de uma 
auto-estrada (facto probatório), não se pode inferir que apenas duas 
horas depois poderia estar a 30 km de distância no local y na mesma 
auto-estrada (facto probando).

A rejeição pelo STJ da presunção judicial usada pelas instâncias é justi-
ficada pela circunstância de que nenhuma regra de experiência mostra 
que, para percorrer de automóvel, numa situação normal, 30 km numa 
auto-estrada são precisas duas horas. Noutros termos, as instâncias 
utilizaram um critério que contraria a “prudente convicção” que é exi-
gida pelo artigo 607.º, n.º 5, do CPC. A solução seria distinta se, por 
hipótese, as instâncias tivessem usado, como critério de decisão, que, 
numa situação de “pára-arranca”, teria sido necessária uma hora para 
percorrer de automóvel os mesmos 30 km. A utilização desta regra de 
experiência pelas instâncias estaria fora do controlo do STJ, dado que 
não se pode dizer que a mesma seja incompatível com uma “prudente 
convicção”.

6.3. O referido mostra que, para concluir por uma “evidente ilogici-
dade”, é preciso confrontá-la com uma “evidente logicidade” ou, pelo 
menos, com uma “plausível logicidade”. Isto significa que o STJ opera 
com uma construção dual: se há uma “evidente ilogicidade” na inferên-
cia presuntiva, o STJ entende que as instâncias contrariaram o critério 
da “prudente convicção” e controla a presunção; se há uma evidente 
ou uma plausível logicidade naquela inferência, o STJ entende que as 
instâncias observaram o critério da “prudente convicção” e abstém-se 
de controlar a presunção. Há que verificar a aceitabilidade desta solu-
ção dual.
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7. ORIENTAÇÃO DO STJ: NECESSIDADE DE COERÊNCIA

7.1. Como acima se referiu, o STJ “apenas” controla as presunções ju-
diciais na hipótese de “evidente ilogicidade”. Importa confrontar esta 
orientação com aquela que o STJ segue – naturalmente, bem – quando 
as regras de experiência são relevantes para a subsunção de factos à 
previsão de fontes do direito ou funcionam como critérios de deci-
são de casos concretos. Não consta que o STJ adopte nestas situações 
a mesma orientação que tem vindo a seguir quanto ao controlo das 
presunções judiciais, dado que se desconhece que o STJ afirme que 
só controla a subsunção de um facto à previsão de uma fonte em caso 
de “evidente ilogicidade” ou que só pode censurar a decisão baseada 
numa regra de experiência na mesma hipótese de “ilogicidade”.

O que agora importa analisar é o seguinte: cabe averiguar se o contro-
lo que o STJ realiza em caso de “evidente ilogicidade” da presunção é 
coerente com a falta de qualquer restrição no controlo das regras de 
experiência que são relevantes para a subsunção dos factos às pre-
visões das fontes ou que são utilizadas como critérios de decisão de 
casos concretos.

7.2. Deixando de lado a infeliz construção dos chamados “factos con-
clusivos”13, os factos probandos são sempre factos que integram a pre-
visão de uma fonte do direito, ou seja, são factos jurídicos (incluindo os 
aspectos valorativos, psicológicos ou emotivos que estes factos even-
tualmente comportem). Se, por exemplo, a previsão da fonte integra 
uma conduta dolosa, o facto probando tem de ser um facto subsumível 
a essa conduta. O que o tribunal vai ter de decidir é se a conduta do-
losa está provada (o que sucede quando o facto provado é subsumível 
a uma conduta dolosa) ou não está provada (o que acontece se o facto 
provado não é subsumível a uma conduta dolosa). Isto demonstra que a 
subsunção do facto provado à previsão da fonte do direito é ainda um 
elemento da aquisição da matéria de facto relevante para a decisão da 
causa, sendo, aliás, por isso que nada obsta a que, no exemplo acabado 
de utilizar, o tema da prova possa ser a conduta dolosa da parte.

Esta conclusão é particularmente relevante quando o facto proban-
do é obtido através de uma presunção judicial, ou seja, através de um 
raciocínio inferencial que é realizado com base num facto probatório. 
A relevância da conclusão é a seguinte: sempre que o facto é provado 
através de uma presunção judicial e sempre que este facto tenha de 
ser subsumido a um conceito indeterminado ou valorativo (como, por 

13 M. Teixeira de Sousa, “Os Chamados «Factos Conclusivos»: As Razões de um Equívoco”, 
Revista do Centro de Estudos Judiciários, 2021-II, 2021, pp. 249 e ss.
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exemplo, a alteração anormal das circunstâncias ou o abuso do direito), 
verifica-se uma dupla relevância das regras de experiência, dado que 
estas operam tanto na inferência do facto probando do facto probató-
rio, como na subsunção do facto provado à previsão de uma fonte do 
direito. Se, por exemplo, o objecto da prova for a velocidade excessiva a 
que circulava o veículo, há que, primeiro, determinar, com base no fac-
to probatório, a velocidade a que o veículo seguia e, depois, subsumir a 
velocidade apurada à velocidade excessiva que constitui o elemento da 
previsão da fonte do direito.

Perante o afirmado, torna-se clara a objecção que pode ser feita à orien-
tação restritiva que o STJ segue no âmbito do controlo das presunções 
judiciais. A objecção é, no fundo, esta: o STJ não impõe nenhuma res-
trição ao controlo da regra de experiência que justifica a subsunção do 
facto provado à previsão da fonte, mas restringe o controlo da regra 
de experiência que permite inferir o facto probando do facto proba-
tório – e, portanto, inferir o facto provado – às hipóteses de “evidente 
ilogicidade”. Quer dizer: o STJ não coloca nenhumas limitações ao con-
trolo da subsunção dos factos provados às previsões jurídicas, ou seja, 
não restringe o controlo das regras de experiência que justificam essa 
subsunção, mas curiosamente, sempre que esses mesmos factos sejam 
adquiridos através de presunções judiciais e, portanto, com base em 
regras de experiência, entende que só poderá controlar essa aquisição 
na hipótese de “evidente ilogicidade”.

Esta dualidade de soluções é bastante discutível. A regra de experiência 
opera como um standard de decisão, tanto quando justifica a inferência 
do facto probando de um facto probatório, como quando fundamenta a 
subsunção de um facto à previsão de uma fonte do direito. Não é nada 
evidente que o controlo do STJ sobre as regras de experiência não seja 
o mesmo nas duas situações, tanto mais que, como acima se referiu, 
quer a prova do facto probando, quer a subsunção do facto provado 
à previsão da fonte servem uma mesma finalidade: a construção das 
premissas de facto da decisão do tribunal.

Procurando esclarecer através de um exemplo: suponha-se que o tema 
da prova é uma doença grave; a doença (facto probando) pode ser in-
ferida, através da adequada regra de experiência, dos sintomas que o 
doente patenteia (facto probatório); a subsunção da doença ao con-
ceito de doença grave que consta da previsão da fonte é realizada com 
fundamento numa outra regra de experiência. De acordo com a orien-
tação do STJ o controlo sobre cada uma destas regras de experiência é 
distinto: com restrições quanto à regra que justifica a inferência proba-
tória e, portanto, a aquisição do facto provado; sem restrições quanto 
à regra que fundamenta a subsunção desse facto provado à previsão 
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da fonte. Dado que a subsunção é ainda um momento da aquisição da 
matéria de facto que é relevante para a decisão da causa, a referida 
dualidade não é facilmente justificável.

7.3. A favor da referida distinção quanto ao controlo pelo STJ da apli-
cação das regras de experiência poder-se-ia argumentar que o con-
trolo restritivo das presunções judiciais é imposto pela circunstância 
de o resultado probatório baseado no critério da “prudente convicção” 
não ser sequer passível de ser controlado pelo STJ. Poder-se-ia mesmo 
acrescentar que, perante a regra do não controlo do resultado proba-
tório obtido através do critério da “prudente convicção”, a aceitação, 
ainda assim, de um controlo restrito no âmbito das presunções judi-
ciais constitui um plus de carácter excepcional perante aquela regra. 
Esta argumentação esquece não só a já assinalada diferença entre o 
não controlo de um resultado probatório que é obtido através do cri-
tério da “prudente convicção” e o controlo de um resultado probatório 
que é conseguido através de qualquer outro critério, mas também, em 
especial, a natureza e a função das regras de experiência.

Segundo uma formulação utilizada pela jurisprudência alemã, o tribu-
nal de revista pode controlar a existência e o conteúdo de qualquer 
regra de experiência, dado que esta “tem a natureza de normas que 
servem como medida de apreciação de factos”14. Quer dizer: é possível 
controlar em qualquer circunstância e em qualquer momento a aplica-
ção, judicial ou extrajudicial, de qualquer regra de experiência, porque 
estas regras têm um conteúdo objectivo e, por isso, a sua aplicação ou 
não aplicação pode ser controlada por qualquer um. 

Disto decorre que a inferência do facto probando do facto probatório 
que é característica de qualquer presunção judicial é uma inferência 
vinculada ao parâmetro definido por uma regra de experiência. É esta 
submissão a um parâmetro de inferência que marca a especialidade 
das presunções judiciais e é a existência desse parâmetro objectivo 
dotado de uma força argumentativa própria que possibilita e justifica 

14 Acórdão do Bundesgerichtshof de 15/1/1993 (V ZR 202/91), citando, aliás, no mesmo 
sentido um acórdão do Reichsgericht de 7/5/1920 (VII 12/20); a orientação jurispru-
dencial sobre a Revisibilität da aplicação das regras de experiência é acompanhada pela 
doutrina: cf., por exemplo, Rosenberg, Schwab e Gottwald, Zivilprozessrecht, p. 893; 
Jacobs in Stein e Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 23.ª ed., Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2018, § 546, n.º 9; Ott in Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, § 
261, n.º 55; Krüger in Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, 6.ª ed., Mün-
chen, C. H. Beck, 2020, § 546, n.º 5 e 15.
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um controlo irrestrito pelo STJ de qualquer presunção judicial15. Mais 
em concreto: nada impede o controlo pelo STJ de qualquer presun-
ção judicial, porque é possível aferir a correcção da inferência do facto 
probando do facto probatório através de um critério objectivo e de co-
nhecimento geral.

A terminar importa apenas precisar um aspecto. A relação entre o facto 
probatório e o facto probando é uma relação entre um efeito e uma cau-
sa: conhece-se um efeito (que é o facto probatório) e procura-se deter-
minar a respectiva causa: se esta causa coincidir com o facto probando, 
então este facto está provado; se não coincidir, o facto probando não 
pode ser julgado provado. Por exemplo: conhece-se o rastro de trava-
gem deixado no asfalto, ou seja, conhece-se o efeito e o facto probatório; 
pretende determinar-se a velocidade do automóvel, isto é, a causa e o 
facto probando, que é, por hipótese, a circulação do veículo a uma velo-
cidade superior a 50 km/h; se do rastro se puder inferir esta velocidade, 
o facto probando está provado; se essa inferência não for possível, o fac-
to probando não está provado. Considerado o problema por este prisma, 
ainda menos justificável se mostra qualquer restrição no controlo das 
presunções judiciais pelo STJ, já que essa restrição se traduz, no fundo, 
numa limitação do controlo de uma relação de causalidade. 

7.4. A restrição que o STJ impõe no controlo das presunções judiciais 
também é contrastante com a falta de qualquer restrição no controlo 
das decisões que assentam em regras de experiência. Se, por exemplo, 
o STJ é chamado a controlar uma decisão que fixou os alimentos devi-
dos a um ex-cônjuge ou os danos futuros de um lesado, não é habitual 
referir-se que esse controlo só é possível em caso de “evidente ilogi-
cidade”.

8. CONCLUSÃO GERAL

8.1. O exposto permite adquirir as seguintes premissas:

O STJ, ao controlar as presunções judiciais que padecem de uma “evi-
dente ilogicidade”, controla a incompatibilidade do resultado probató-
rio com o critério legal da “prudente convicção”;

15 Diferentemente J. Lebre de Freitas, “Ónus do Recorrente que Impugne a Decisão de 
Facto. Controlo pelo STJ do Uso de Presunções Judiciais”, Revista da Ordem dos Advo-
gados, 79, 2019, pp. 147 e ss..
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O critério da “evidente ilogicidade” que vale no âmbito das presunções 
judiciais não é coerente com o critério menos restritivo que o STJ utili-
za no controlo das regras de experiência que relevam para a subsunção 
de factos à previsão de fontes do direito ou que funcionam como crité-
rios de decisão de casos concretos.

8.2. Destas premissas decorre não só que nada impede que o STJ con-
trole, sem qualquer restrição, as presunções judiciais usadas pelas ins-
tâncias, mas também que se impõe que o STJ controle, igualmente sem 
quaisquer limitações, essas presunções. No fundo, o que se propugna é 
que o STJ observe o que se encontra estabelecido no artigo 607.º, n.º 4, 
do CPC quanto à aquisição do facto probando através das presunções 
impostas por regras de experiência. Dado que a observância do esta-
belecido nesse preceito não exige nenhum controlo sobre o facto pro-
batório que constitui a base da presunção judicial, o STJ apenas tem de, 
através de um raciocínio baseado numa regra de experiência, inferir ou 
não inferir a partir desse facto o facto probando.
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1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

I. Como é sabido, o fenómeno do teletrabalho subordinado foi regulado 
pela primeira vez entre nós no Código do Trabalho de 2003 (artigos 
233.º a 243.º), em regime que se inspirou no Acordo-Quadro sobre a 
matéria, celebrado entre os parceiros sociais europeus (UNICE, UEA-
PM e CEEP) em 16 de Julho de 2002. 

Ao tempo, o regime do teletrabalho – que depois transitou, com pe-
quenas alterações, para os artigos 165.º a 171.º do Código do Trabalho 
de 2009 – foi considerado pioneiro, uma vez que a maioria dos siste-
mas europeus ainda não regulava este tipo de trabalho2. Contudo, na 
prática, as virtualidades e defeitos deste regime acabaram por não ser 
devidamente avaliados, porque o contrato de teletrabalho teve uma es-
cassíssima utilização prática até há pouco tempo.3 

A situação de emergência sanitária mundial provocada pela pandemia 
de COVID-19, que chegou à Europa nos primeiros meses de 2020, al-

2 À época, o teletrabalho era regulado apenas em Itália e no âmbito da Administração 
Pública. Sobre o ponto, por todos, R. SCONAMIGLIO, Diritto del Lavoro, 5.ª ed., Napoli, 
2000, 116.

3 Sobre este ponto, G. DRAY, em anotação ao art. 165.º do CT 2009, G. Dray in P. Romano 
Martinez et al., Código do Trabalho Anotado, 12.ª ed., Coimbra, 2020, 422, refere que 
o fenómeno do teletrabalho abrange actualmente cerca de 8% da força de trabalho 
na Europa, e corresponde em Portugal a cerca de 3% do total de vínculos de trabalho. 
Já segundo os dados constantes do Livro Verde para as Relações Laborais 2016, 2016 
Lisboa, 177, o teletrabalho em Portugal corresponderia apenas 0,05% do total dos tra-
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terou radicalmente este estado de coisas, porque todos os trabalhado-
res cuja actividade profissional fosse minimamente compatível com a 
prestação à distância passaram, sumariamente e por decreto, a traba-
lhar remotamente a partir do domicílio com sujeição ao regime legal 
do teletrabalho. 

O «teletrabalho» em contexto de pandemia começou por se sujeitar a 
regras especiais, que constaram, em sucessivas versões, da legislação 
de emergência aprovada no contexto da crise sanitária4. Foi neste con-
texto que o teletrabalho se tornou obrigatório durante os períodos de 
confinamento e se manteve como uma forma de trabalho recomenda-
da fora daqueles períodos, até ao final de 2020 e durante todo o ano de 
2021; e foi também este contexto pandémico que justificou o reconhe-
cimento de novas situações de direito ao teletrabalho, quer por inicia-
tiva do empregador, com base em motivos sanitários e de gestão, quer 
por iniciativa do trabalhador, por motivos de saúde ou de assistência à 
família, para além das situações de direito ao teletrabalho em contexto 

balhadores, em 2014, numa tendência decrescente em relação a anos anteriores. Em 
qualquer caso, julgamos que se deve encarar com alguma prudência estas estatísticas, 
por ser difícil avaliar se elas assentam numa noção mais ampla ou mais restrita de tele-
trabalho e se abrangem apenas o teletrabalho subordinado ou também o teletrabalho 
autónomo ou com dependência económica. Por outro lado, estes dados reportam-se 
à realidade anterior ao surgimento da pandemia COVID-19, que alterou a situação de 
forma drástica.

4 Assim, como medida emergencial tendente a viabilizar a prestação da actividade a partir 
da residência do trabalhador, nos períodos de confinamento, foram instituídos, à mar-
gem do Código do Trabalho, regimes de teletrabalho subordinado não sujeitos ao acor-
do das partes, mas determinados unilateralmente pelo empregador ou pelo trabalha-
dor, em todas as actividades passíveis de desenvolvimento remoto com excepção dos 
serviços essenciais (art. 29.º-A do DL n.º 10-A/2020, de 13 de Março). Nos meses se-
guintes, a obrigatoriedade de adopção do regime do teletrabalho nas actividades com-
patíveis foi mantida em algumas áreas geográficas (verbi gratia, nas regiões sob cerco 
sanitário) e para trabalhadores em situação de risco clínico, em isolamento profiláctico 
ou em apoio a familiares confinados, ao abrigo do DL n.º 79-A/2020, de 1 de Outubro, 
do DL n.º 94-A/2020, de 3 de Novembro (arts. 2.º n.º 2 e 5º-A), do DL n.º 99/2020, de 
22 de Novembro (art. 5.º-B), e do DL n.º 106-A/2020, de 30 de Dezembro (art. 2.º n.º 
3). Por fim, a obrigatoriedade geral de adopção do teletrabalho voltou a ser reposta por 
ocasião do novo confinamento geral decretado no início de 2021 (DL n.º 6-A/2021, de 
14 de Janeiro, art. 4.º). Já ora dos períodos de confinamento, a adopção do regime do 
teletrabalho em todas situações compatíveis, mas nas condições definidas pelo Código 
do Trabalho, continuou a ser aconselhada pelas Resoluções do CM n.º 101-A/2021, de 
30 de Julho, e n.º 70-B/2021, de 1 de Outubro. 
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de violência doméstica ou para assistência a filhos de idade inferior a 
quatro anos, que já eram previstas anteriormente. 

Naturalmente, o crescimento espectacular do trabalho remoto neste 
contexto pandémico suscitou um aceso debate sobre as alegadas in-
suficiências do regime legal do teletrabalho. Assim, foram discutidos 
problemas como a necessidade de conjugar o exercício dos poderes 
laborais com a garantia da privacidade do teletrabalhador, a organiza-
ção do tempo de trabalho e o direito do teletrabalhador à desconexão, 
o regime remuneratório a aplicar ao teletrabalhador (designadamente, 
quanto à subsistência de alguns complementos remuneratórios, como 
os subsídios de refeição ou de transporte, mas também quanto à ne-
cessidade de compensação do teletrabalhador por despesas adicionais 
conexas com este modelo de trabalho), a matéria da segurança e saúde 
do teletrabalhador ou o modo de aplicação das regras legais sobre aci-
dentes de trabalho neste contexto5. 

II. Foi para dar resposta a este conjunto de problemas que foi publica-
da a Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezembro. Para além de introduzir uma 
pequena alteração no Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho e 
Doenças Profissionais, aprovado pela Lei n.º 98/2009, de 4 de Setem-
bro (que procurou adequar o critério do local de trabalho para efeitos 
de delimitação do conceito de acidente de trabalho, às situações de 
trabalho remoto – alínea c) do n.º 2 do art. 8.º deste diploma), a Lei n.º 
83/2021, de 6 de Dezembro, introduziu um relevante conjunto de mo-
dificações no regime do teletrabalho constante do Código do Trabalho.

A dimensão e a índole estrutural destas modificações obrigam a uma 
reflexão profunda e global sobre a figura e o regime actual do tele-
trabalho, que é incompatível com os limites estabelecidos para este 
estudo. Por isso, escolhemos tratar apenas dois grupos de questões: os 
problemas relativos à delimitação da figura do teletrabalho e ao âmbito 
de aplicação do respectivo regime, que decorrem do art. 165.º do CT; 
e as questões relativas ao acordo para a prestação de teletrabalho, que 

5 Em especial sobre as insuficiências do regime legal do teletrabalho que a pandemia 
tornou mais evidentes, J. J. M. Vieira Gomes, “O Teletrabalho Obrigatório em Tempos 
de COVID-19 e algumas Insuficiências do Regime Jurídico Português”, in C. R. de Oli-
veira, J. Nepomuceno Borba e Y. Frediani (org.), Produção em Rede e Protecção Social 
– Estudos em Homenagem ao Professor Nelson Mannrich, São Paulo, 2021, 175-210, 
M. R. Redinha, “Teletrabalho 2020 ou o Encanto de Janos”, in M. R. Palma Ramalho e 
T. Coelho Moreira (coord.), COVID-19 e Trabalho: O Dia Seguinte, Estudos APODIT, 7, 
Lisboa, 2020, 39-48, bem como D. Abrunhosa e sousa, “Breve Viagem ao Regime do Te-
letrabalho na «Legislação COVID»”, in M. R. Palma Ramalho e T. Coelho Moreira (coord.), 
COVID-19 e Trabalho: O Dia Seguinte, Estudos APODIT, 7, Lisboa, 2020, 49-64.
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decorrem do art. 166.º do CT. Embora estejam longe de esgotar as áreas 
problemáticas do actual regime do teletrabalho, estes problemas cor-
respondem, sem dúvida, a aspectos cruciais do regime, sobre os quais 
vale pena reflectir. É o que nos propomos fazer nas linhas seguintes. 

2. OS PROBLEMAS RELATIVOS À DELIMITAÇÃO DO TELETRABALHO 
SUBORDINADO E AO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO NOVO REGIME 
LEGAL DO TELETRABALHO 

2.1. Formas de teletrabalho; delimitação e modalidades de 
teletrabalho subordinado; teletrabalho subordinado e 
trabalho subordinado à distância 

I. Como é sabido, a especificidade do teletrabalho decorre da conju-
gação de dois factores: um factor geográfico, que se consubstancia na 
separação espacial entre o trabalhador e as instalações da empresa, 
uma vez que o teletrabalho é, por definição, um trabalho à distância; 
e um factor funcional, relativo ao tipo de prestação laborativa desen-
volvida, que passa pelo recurso intensivo a tecnologias de informação 
e comunicação entre o teletrabalhador e o credor da sua prestação6. 

Assente este conteúdo nuclear, o fenómeno do teletrabalho é, contu-
do, um fenómeno multifacetado, porque este tipo de trabalho pode ser 
prestado em moldes autónomos, subordinados ou até parasubordi-
nados, de acordo com a posição jurídica que o teletrabalhador ocupe 
no vínculo. E a estas diferentes formas de teletrabalho correspondem, 
como é evidente, diferentes molduras jurídicas: assim, quando o te-
letrabalho seja prestado em moldes autónomos, será enquadrado por 
um contrato civil, como o contrato de prestação de serviço, o contrato 
de empreitada ou outro; quando o teletrabalhador se sujeite à auto-
ridade do credor da prestação e se insira na respectiva organização, 
estaremos perante teletrabalho subordinado, que corresponde a um 
contrato de trabalho, nos termos do artigo 11.º do CT; e, por último, 

6 Sobre estes elementos fundamentais do teletrabalho, vd, entre outros, M. Regina Redi-
nha, “O Teletrabalho”, in A. Moreira (coord.), II Congresso Nacional de Direito do Traba-
lho – Memórias, Coimbra, 1999, 81-102 e ainda M. Regina Redinha, O Teletrabalho, QL, 
17, 2001, 17, 87-107, ou M. R. Palma Ramalho, “Novas Formas da Realidade Laboral: 
O Teletrabalho”, in Estudos de Direito do Trabalho, I, Coimbra, 2003, 195-211, e ainda 
M. R. Palma Ramalho, Tratado de Direito do Trabalho, Parte IV – Contratos e Regimes 
Especiais, Coimbra,171 ss. 
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o teletrabalho pode situar-se naquela zona cinzenta entre o trabalho 
independente e o trabalho subordinado que se convencionou desig-
nar como «situações equiparadas» (artigo 10.º do CT), se, apesar de 
ser juridicamente autónomo, o teletrabalhador estiver na dependência 
económica do respectivo credor – e neste caso, poderá subsumir-se ao 
regime do trabalho no domicílio, aprovado pela Lei n.º 101/2009, de 8 
de Setembro, se o trabalho for prestado no domicílio do teletrabalha-
dor ou em estabelecimento equiparado, nos termos do artigo 1.º da Lei 
n.º 101/2009, de 8 de Setembro7.

II. O Código do Trabalho apenas acolheu e regulou o fenómeno do 
teletrabalho na modalidade de trabalho subordinado, como decorria, 
aliás, expressamente do artigo 233.º do Código do Trabalho de 2003 
e continua a decorrer do art. 165.º n.º 1 do Código do Trabalho, na re-
dacção dada pela Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezembro. Neste sentido, a 
norma delimita esta modalidade de trabalho pelos elementos geográfi-
co e técnico já referidos – realçando o facto de o trabalho ser realizado 
«em local não determinado [pelo empregador]»8, e «através do recurso 
a tecnologias de informação e comunicação» – e indica expressamente 
que o teletrabalho é prestado «em regime de subordinação jurídica»9.

Por outro lado, do ponto de vista da sua natureza, o teletrabalho subor-
dinado pode corresponder a uma de duas situações: será um contrato 

7 Como é sabido, não há hoje dúvidas sobre a aplicabilidade do regime do trabalho no do-
micílio às actividades intelectuais (ao contrário do que ocorria no anterior regime legal, 
que expressamente excluía o trabalho intelectual do respectivo âmbito de aplicação – art. 
1.º n.º 5 do Decreto-Lei n.º 440/91, de 14 de Novembro), como é, quase sempre, o caso 
do teletrabalho. Sobre este ponto, ainda M. R. Palma Ramalho, Tratado de Direito do 
Trabalho, Parte II – Situações Laborais Individuais, 8.ª ed., Coimbra, 2021, 100 ss. 

8 Quanto a este elemento geográfico do conceito de teletrabalho, a versão da norma 
anterior à Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezembro, era diferente, estabelecendo que a pres-
tação de teletrabalho era realizada «habitualmente fora da empresa». A nosso ver, esta 
redacção era mais rigorosa por dois motivos: em primeiro lugar, porque o elemento 
geográfico relevante no teletrabalho é o facto de o trabalhador desenvolver a sua acti-
vidade fora das instalações do empregador e não a circunstância de o local de trabalho 
não ser determinado pelo empregador; e, em segundo lugar, porque a letra da norma é 
directamente contrariada por outras disposições, já que o local de trabalho do teletra-
balhador não é definido por este mas é determinado por ambas as partes, sendo aliás 
de referência obrigatória no acordo de teletrabalho nos termos da alínea b) do n.º 4 do 
art. 166.º do CT, na redacção dada pela Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezembro. 

9 A mesma indicação constava do artigo 233.º do Código do Trabalho de 2003, e do artigo 
165.º do actual Código do Trabalho, na versão anterior à Lei n.º 83/2021, de 6 de De-
zembro.
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de trabalho especial, no caso de ser ab initio, celebrado nesse regime 
com um trabalhador externo à empresa (é a modalidade que designa-
mos como teletrabalho externo e que está agora prevista na parte final 
do n.º 1 do artigo 166.º do CT); ou consubstanciará uma vicissitude mo-
dificativa de um contrato de trabalho comum já em execução (é a mo-
dalidade que designamos como teletrabalho interno10, que está agora 
prevista na parte inicial do n.º1 do artigo 166.º do CT), que será em prin-
cípio, temporária e reversível e que pode assentar tanto no acordo de 
teletrabalho como no exercício do direito do trabalhador à passagem 
ao regime de teletrabalho nas várias situações em que a lei lhe atribui 
esse direito (que estão agora previstas no artigo 166º-A do Código do 
Trabalho, introduzido pela Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezembro).

III. Por fim, a noção de teletrabalho subordinado, constante do n.º1 do 
art. 165.º do CT, permite distinguir, com clareza, o contrato de teletra-
balho subordinado de um contrato de trabalho comum em que a acti-
vidade laboral é prestada à distância, seja no domicílio do trabalhador 
seja noutro local fora das instalações do empregador. 

É que, embora no contrato de trabalho comum o local de trabalho coin-
cida habitualmente com as instalações do empregador – é, aliás, por 
esse motivo, que o local de trabalho é um dos mais seguros indícios de 
subordinação e que, pelo contrário, o denominado «trabalho no domi-
cílio» corresponde, em regra, a uma situação de parasubordinação11 –, 
nada obsta à prestação de trabalho subordinado fora das instalações da 
empresa e, designadamente, na residência do trabalhador, desde que, 
nesse contexto, se possa reconhecer uma situação de subordinação. É 
o que podemos chamar trabalho subordinado à distância.

Mas, assim sendo, deve ficar claro que nem todo o trabalho subordi-
nado à distância ou prestado no domicílio do trabalhador correspon-
de a teletrabalho; apenas o será aquele trabalho que, para além de ser 
prestado à distância, envolva o recurso intensivo a tecnologias de in-
formação e comunicação. Por outras palavras, o teletrabalho subordi-
nado é uma species da categoria mais ampla do trabalho subordinado 
à distância. 

Este ponto merece ser sinalizado porque se vem registando uma ten-
dência para reconduzir à figura do teletrabalho toda e qualquer forma 

10 Em especial sobre a distinção entre teletrabalho externo e teletrabalho interno, Palma 
Ramalho, Tratado de Direito do Trabalho, IV, 179 ss.

11 Sobre este tema, cujo desenvolvimento extravasa os limites do nosso estudo, vd, por 
todos,  Palma Ramalho, Tratado de Direito do Trabalho, II cit., 44 ss. 
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de trabalho à distância, verbi gratia quando a actividade seja prestada 
no domicílio do trabalhador. Ora, esta tendência deve ser evitada por 
dois motivos: por um lado, porque simplifica artificialmente a figura do 
teletrabalho, descaracterizando-a quanto ao seu outro elemento es-
sencial (i.e., o facto de a actividade laboral envolver o recurso intensivo 
a tecnologias de informação e comunicação); e, por outro lado, porque 
não faz sentido tratar como teletrabalho situações que têm apenas a 
ver com o local de trabalho. 

A tendência de assimilação de todo e qualquer trabalho à distância à 
figura do teletrabalho subordinado acentuou-se com as modificações 
introduzidas no regime do teletrabalho pela Lei n.º 83/2021, de 6 de 
Dezembro, e coloca alguns problemas, designadamente no que toca ao 
âmbito de aplicação do regime legal do teletrabalho, como vamos ver 
de imediato. 

2.3. Os problemas do âmbito de aplicação do novo regime legal do 
teletrabalho

I. O regime do contrato de teletrabalho, previsto nos arts. 165.º a 171.º 
do CT, aplica-se ao teletrabalho subordinado e não a outras formas de 
teletrabalho. 

Na versão do Código anterior às alterações introduzidas pela L. n.º 
83/2021, de 6 de Dezembro, este âmbito de aplicação do regime jurí-
dico do teletrabalho era claro e permitia, designadamente, distinguir 
o contrato de teletrabalho subordinado do teletrabalho economica-
mente dependente, designadamente quando prestado no domicílio do 
teletrabalhador – situação que é muito frequente na prática. A esta se-
gunda situação e por força da dependência económica do prestador, 
será aplicável o regime do trabalho no domicílio, constante da Lei n.º 
101/2009, de 8 de Setembro12.

Contudo, com o aditamento da norma do art. 165.º n.º 2 pela L. n.º 
83/2021, de 6 de Dezembro, esta distinção deixou de ser tão clara por-
que aquela norma determina a extensão, «na parte compatível», das 

12 De outra parte, contribui ainda para a distinção das figuras do teletrabalho subordinado 
e do trabalho no domicílio o facto de o teletrabalho não ter que ser prestado no do-
micílio ou em instalação legalmente equiparada ao domicílio do trabalhador (assim, o 
teletrabalho desenvolvido num telecentro, por exemplo).
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normas do regime do teletrabalho subordinado regulado nesta secção 
do Código do Trabalho relativas a equipamentos e sistemas de trabalho 
(art. 168.º), organização, direcção e controlo do trabalho (art. 169.º-A), 
deveres especiais das partes (art. 169.º-B), privacidade do teletrabalha-
dor (art. 170.º) e segurança e saúde do trabalhador (art. 170.º-A) a «todas 
as situações de trabalho à distância sem subordinação jurídica, mas em 
regime de dependência económica». Ou seja, contrariamente ao que 
sucedia até aqui, o regime do contrato de teletrabalho subordinado 
passa a aplicar-se, em parte, a situações de trabalho parassubordinado 
(i.e., as situações previstas no art. 10.º do CT), desde que a prestação 
laborativa seja desenvolvida à distância. 

II. Esta norma levanta problemas de operacionalidade e dúvidas quan-
to ao seu âmbito de aplicação.

Assim, do ponto de vista operacional, impõe-se desde logo uma pre-
venção: é que a extensão dos regimes laborais às situações de paras-
subordinação depende de uma condição de compatibilidade. Ora não 
sendo este requisito de compatibilidade definido na lei, ele terá que 
ser avaliado no caso concreto, o que se pode revelar difícil de fazer na 
prática. Neste ponto, sempre diremos que dificilmente podem ser apli-
cadas ao trabalho economicamente dependente no domicílio as regras 
do Código do Trabalho sobre equipamentos e sistemas de trabalho (ar-
tigo 168.º) e sobre organização, direcção e controlo do trabalho (artigo 
169.º-A), porque estas regras só fazem sentido no universo do trabalho 
subordinado. 

Outra dificuldade operacional colocada pela norma do n.º 2 do artigo 
165.º do CT decorre da necessidade de a articular com o regime do tra-
balho no domicílio, constante da Lei n.º 101/2009, de 8 de Setembro, 
em todas as situações em que o trabalho com dependência económica 
seja prestado no domicílio do trabalhador ou em local equiparado – o 
que é, como já se disse, frequente. É que o trabalho economicamente 
dependente no domicílio (que, como já vimos, também pode ser tele-
trabalho) é regulado pela Lei n.º 101/2009, de 8 de Setembro, e este 
diploma já contém disposições de protecção destes trabalhadores em 
matérias que o art. 165.º n.º 2 do CT manda agora aplicar-lhes (como o 
tema da privacidade e a matéria das visitas ao local de trabalho ou ain-
da a matéria da segurança e saúde – artigos 4.º e 5.º daquele diploma). 
A conjugação dos dois regimes pode, pois, suscitar antinomias norma-
tivas, ou, simplesmente, não ser possível, pelo menos nestas matérias. 

Contudo, a maior dificuldade colocada pela regra do n.º 2 do art. 165.º 
do CT tem a ver com o âmbito da extensão do regime do teletrabalho. 
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Neste ponto, a norma determina lapidarmente a aplicação do regime 
do teletrabalho subordinado nas matérias acima indicadas a «todas as 
situações de trabalho à distância sem subordinação jurídica, mas em 
regime de dependência económica» (sic). 

Ora, o resultado desta formulação é paradoxal: as regras do teletraba-
lho subordinado previstas no Código do Trabalho passam a aplicar-se 
a uma situação jurídica que já é coberta por outro regime (o regime 
do trabalho no domicílio), mas não se estendem às situações não co-
bertas pela noção de teletrabalho constante n.º 1 do art. 165º, mas que 
justificariam a mesma protecção – i.e., as outras situações de trabalho 
subordinado à distância, prestado no domicílio do trabalhador. 

De facto, tendo em conta que o teletrabalho subordinado é apenas 
uma species do género trabalho à distância, como já se demonstrou, 
a aplicação do regime daquela species a outras situações de trabalho 
subordinado carecidas de atenção especial, pelo facto de a actividade 
ser prestada no domicílio do trabalhador, é que poderia fazer sentido e 
deveria ter sido equacionada. 

Não tendo sido esta a opção do legislador, fica uma lacuna sobre o 
regime a aplicar ao trabalho subordinado comum prestado à distância, 
designadamente a partir do domicílio do trabalhador, que terá que ser 
integrada, porventura através da aplicação da regra do art. 165.º n.º 2 
por analogia. É o que se propõe. 

3. AS QUESTÕES RELATIVAS AO ACORDO PARA A PRESTAÇÃO DE 
TELETRABALHO 

I. Em matéria de instituição do regime de teletrabalho subordinado, a 
regra geral é a instituição deste regime por acordo das partes, seja no 
caso do teletrabalho externo (neste caso o próprio contrato de traba-
lho estabelece o regime de teletrabalho), seja no caso de teletrabalho 
interno, que corresponde, como acima se disse, a uma modificação do 
contrato de trabalho inicial. 

Esta regra, que provém do Código do Trabalho de 2003 (artigo 235.º) 
e transitou para o Código do 2009 (artigo 166.º n.ºs 1 e 6), mantém-se 
no artigo 166.º n.º 2 do actual Código, na redacção introduzida pela Lei 
n.º 83/2021, de 6 de Dezembro. A lei esclarece ainda que o acordo de 
teletrabalho deve revestir forma escrita e que, no caso de teletrabalho 
interno, tal acordo pode constar logo do contrato de trabalho inicial 
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(ou seja, o contrato pode prever ab initio as condições em que, no futu-
ro, poderá vir a ser modificado para instituir o regime de teletrabalho) 
– é o que decorre do n.º 2 do artigo 166.º do CT, na redacção dada pela 
L. n.º 83/2021, de 6 de Dezembro.

A exigência de um acordo escrito das partes para a instituição do regime 
de teletrabalho interno ou externo é a solução que se impõe à luz dos 
princípios gerais e tendo em conta os valores em jogo. Assim, no caso 
do teletrabalho externo ou inicial, a exigência de um acordo escrito re-
plica a regra geral em matéria de forma dos contratos de trabalho espe-
ciais, atenta a necessidade de propiciar às partes um tempo superior de 
reflexão antes de optarem por um modelo de contrato de trabalho que 
não é o modelo comum. Já no caso do teletrabalho interno, a passagem 
ao regime de teletrabalho consubstancia uma modificação do contrato 
inicial, que carece do acordo de ambas as partes, nos termos do prin-
cípio geral pacta sunt servanda (art. 406.º n.º 1 do Código Civil), e a im-
portância desta modificação justifica a exigência adicional de forma. E, 
mesmo tendo em conta que, no Direito do Trabalho e, designadamente, 
no regime do contrato de trabalho há várias situações em que uma das 
partes pode impor unilateralmente desvios ao programa de execução 
do contrato acordado, em claro desvio ao princípio do cumprimento 
pontual dos contratos, em caso algum seria admissível impor unilate-
ralmente a modificação de um aspecto tão essencial que transforma o 
modelo contratual noutro subtipo de contrato de trabalho.

É certo que há algumas situações em que a instituição do regime do 
teletrabalho interno não assenta no acordo das partes mas sim num 
direito do trabalhador: são as situações de teletrabalho em contexto de 
violência doméstica e em contexto de parentalidade, que já vinham do 
regime anterior (respectivamente números 1, 2 e 5 do artigo 166º-A, na 
redacção da Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezembro); e é o caso do direito 
teletrabalho ao abrigo do estatuto de cuidador informal não principal, 
que foi aditado pela Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezembro (art. 166º-A n.º 
5 do CT). 

Contudo, trata-se de situações excepcionais e que prosseguem inte-
resses sociais de especial relevo – o imperativo de protecção da vítima 
de violência doméstica e as necessidades de conciliar a vida profissio-
nal com os deveres de cuidado de crianças pequenas ou de familiares 
altamente dependentes. Fora destes casos justifica-se, pois, sem mar-
gem para dúvidas, a reposição da regra geral de instituição do regime 
do teletrabalho subordinado por acordo.

II. À primeira vista, a regra geral em matéria de instituição do regime 
do teletrabalho não foi alterada pela Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezem-
bro. De facto, e como já se referiu, o art. 166.º do CT continua a impor 
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a instituição do regime de teletrabalho por acordo, que deve revestir a 
forma escrita; e no n.º 2 deste artigo prevê-se que tal acordo conste do 
contrato inicial (o que aponta para a situação de teletrabalho externo, 
i.e. aquele em que o trabalhador é ab initio contratado em regime de 
teletrabalho), ou seja um acordo «autónomo» em relação ao contrato 
de trabalho (o que aponta para a modalidade do teletrabalho interno, 
que surge como modificação do programa inicial de execução do con-
trato).

Contudo, a verdade é que esta base consensual da figura do teletraba-
lho não tem, no regime actual, o mesmo alcance que tinha antes da Lei 
n.º 83/2021, de 6 de Dezembro, por força do novo regime da oposição 
à proposta de instituição do regime do teletrabalho interno, que consta 
dos números 6 e 7 do art. 166.º do CT13. 

Vejamos então: 

Se a proposta de passagem ao regime de teletrabalho for do empre-
gador, o trabalhador pode opor-se a essa alteração e o mesmo poderá 
fazer o empregador, se a dita proposta provier do trabalhador (é o que 
decorre, respectivamente dos números 6 e 7 do artigo 166.º do CT, na 
redacção da Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezembro). Por outro lado, o em-
pregador pode mesmo estabelecer antecipadamente no regulamento 
interno as condições em que poderá vir a aceitar os pedidos de pas-
sagem ao regime de teletrabalho (n.º 9 do artigo 166º, introduzido pela 
Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezembro).

No entanto, o modo como a lei concebe este direito de oposição à pro-
posta de instauração do regime de teletrabalho é diferente conforme 
o opositor seja o trabalhador ou o empregador. Assim, se a passagem 
ao regime de teletrabalho for proposta pelo empregador, o trabalhador 
pode opor-se sem necessidade de apresentar qualquer justificação e a 
sua recusa não pode constituir causa de despedimento ou fundamen-
to para a aplicação de qualquer sanção. Já no caso de a proposta de 
instauração deste regime ser do trabalhador e a actividade contratada 
ser «pela forma como se insere no funcionamento da empresa e tendo 
em conta os recursos de que esta dispõe» (sic, n.º 7 do artigo 166.º), o 
empregador só se poderá opor por escrito e de modo fundamentado. 

A nosso ver, este regime não é compatível com a natureza do vínculo 
laboral, para além de ser contraproducente do ponto de vista dos in-
teresses das partes e do próprio objectivo de estímulo à utilização da 

13 Note-se que o problema só se suscita no caso de teletrabalho interno. 
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figura do teletrabalho, que subjaz globalmente à Lei n.º 83/2021, de 6 
de Dezembro. 

Justifiquemos o nosso entendimento. 

O direito de recusar a passagem ao regime do teletrabalho, que o Có-
digo do Trabalho atribui, de forma livre e incondicionada, ao trabalha-
dor (nº 6 do artigo 166.º) é a solução correcta, porque corresponde ao 
princípio geral da exigência do acordo das partes para a instituição do 
regime do teletrabalho e também porque projecta o princípio civil geral 
do cumprimento pontual dos contratos (artigo 406.º n.º 1 do Código 
Civil): sendo a passagem ao regime de teletrabalho uma modificação 
do contrato, ela depende, nos termos gerais, do acordo da outra parte. 

É certo que, no contexto da pandemia de COVID-19, a instituição do 
regime do teletrabalho (rectius, a prestação da actividade laboral a 
partir do domicílio do trabalhador, sob a moldura do contrato de te-
letrabalho mas incluindo muitas situações que não correspondem ao 
conceito legal de teletrabalho) foi imposta por lei, independentemente 
da vontade das partes, em todas os casos em que o trabalho remoto 
era minimamente viável. Mas tratou-se de uma solução excepcional, 
imposta pelo Estado, e justificada por razões de saúde pública num 
contexto emergencial. Assim, uma vez retomada a normalidade, volta 
naturalmente a impor-se a regra geral da exigência do acordo das par-
tes para a introdução de uma modificação tão relevante no conteúdo 
do contrato. 

Compreende-se, pois, que o trabalhador se possa opor à proposta de 
passagem ao regime de teletrabalho que provenha do empregador pe-
las razões que entenda e que pode até guardar para si. E, obviamente, 
nem seria necessário o art. 166.º n.º 6 do CT referir que o trabalha-
dor não pode ser sancionado ou prejudicado por exercer tal direito de 
oposição, uma vez que o resultado do exercício de tal direito é que o 
contrato continuará a ser cumprir nos exactos termos em que foi acor-
dado – o que, obviamente e só por si, exclui a possibilidade de qualquer 
sanção. 

O que não se compreende é a solução agora estabelecida no n.º 7 do 
artigo 166.º do CT para o exercício do idêntico direito de oposição do 
empregador, quando a proposta de passagem ao regime de teletraba-
lho seja do trabalhador. E – note-se – que o leque de situações em que 
o trabalhador pode solicitar a passagem a este regime é muito mais 
amplo que à primeira vista poderia parecer, porque, como acima se viu, 
o n.º 2 do art. 165.º do CT estendeu o âmbito de aplicação do regime 
do teletrabalho para além dos contornos da própria figura do teletra-
balho, em moldes que arriscam confundir teletrabalho com trabalho à 
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distância. Ou seja, o que pode estar em causa é um pedido de passagem 
ao regime de teletrabalho feito por qualquer trabalhador, sempre que a 
actividade contratada possa (ainda que de modo forçado ou com perda 
de qualidade) ser prestada fora das instalações do empregador.

Nestes casos, o n.º 7 do art. 166.º do CT estabelece que, se o emprega-
dor se quiser opor à pretensão do trabalhador, terá que o fazer por es-
crito e indicando o fundamento da recusa. Mas este fundamento deve 
decorrer da incompatibilidade da actividade contratada com o regime 
de teletrabalho «pela forma como se insere no funcionamento da em-
presa e tendo em conta os recursos de que esta dispõe« (sic, n.º 7 do 
art. 166º). Ora, esta exigência levanta um problema de operacionalida-
de e também um problema dogmático. 

O problema de operacionalidade tem, obviamente, a ver com o ca-
rácter estrito e impreciso dos fundamentos que o empregador pode 
alegar para recusar o pedido de passagem ao regime de teletrabalho 
que seja formulado pelo trabalhador. Por um lado, o empregador pode 
ter outras razões válidas para recusar o pedido do trabalhador, para 
além da impossibilidade objectiva de desenvolvimento remoto da ac-
tividade laboral – razões de segurança, motivos de segredo profissio-
nal, razões financeiras e motivos organizacionais diversos. Por outro 
lado, na concretização dos fundamentos da oposição do empregador a 
norma remete para fórmulas indeterminadas que nada esclarecem – a 
«forma como [a actividade contratada] se insere no funcionamento da 
empresa» verdadeiramente nada diz e a razão atinente aos recursos da 
empresa deixa a dúvida sobre o tipo de recursos a que a lei se quer re-
ferir (recursos humanos, recursos financeiros ou outros). A nosso ver, 
estando aqui em causa a organização não apenas da prestação daquele 
trabalhador, mas a organização global da empresa, uma vez que a ac-
tividade de cada trabalhador se tem que articular com a dos restantes 
trabalhadores, deve reconhecer-se ao empregador a maior latitude in-
dicação dos motivos que fundamentam a sua recusa da pretensão do 
trabalhador de passar ao regime de teletrabalho.

Por outro lado, no plano dogmático, esta norma suscita-nos as maiores 
reservas porque a solução que consagra inverte por completo a lógica 
da relação laboral. De facto, o que parece subjacente a este preceito 
– como, aliás, a outras modificações do regime do teletrabalho intro-
duzidas pela Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezembro14 – é a ideia de que o 

14 São também exemplos desta tendência de autogestão do vínculo de teletrabalho pelo 
trabalhador algumas normas introduzidas pela Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezembro a 
propósito do poder directivo, como a exigência de aviso prévio para a marcação de 
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teletrabalhador pode fazer uma espécie de autogestão do seu contrato 
e do modo como o quer executar, com o inerente enfraquecimento dos 
poderes laborais do empregador, em especial no que se refere ao poder 
organizativo e ao poder directivo. 

Ora, este resultado contraria a essência mais profunda do vínculo de 
trabalho, que assenta, como é bem sabido, na posição desigual das par-
tes – o trabalhador em situação de subordinação e o empregador numa 
posição de domínio ou autoridade, enquanto titular dos poderes labo-
rais. E, porque essa é a essência do contrato de trabalho, não pode dei-
xar de caber ao empregador o poder de determinar o modo de execu-
ção da actividade contratada, o que inclui não só a definição do local de 
trabalho mas também a coordenação da actividade de cada trabalhador 
com os demais, o que envolve toda a organização empresarial. Assim, e 
sob pena de inconstitucionalidade por violação do direito fundamental 
à livre iniciativa económica privada (artigo 61.º n.º 1 da Constituição da 
República Portuguesa), não deve caber ao trabalhador subordinado a 
(auto)gestão do seu contrato de teletrabalho. 

Não podemos, por fim, deixar de chamar a atenção para o efeito con-
traproducente deste tipo de soluções legais. É que, no limite, elas po-
dem levar as empresas a evitarem, tanto quanto possível, o recurso 
ao teletrabalho, optando pelo retorno sistemático ao modelo clássico 
do trabalho integralmente presencial. Ora, este resultado vai contra os 
interesses dos trabalhadores, mas pode também ir contra os interesses 
dos empregadores, que tiveram a oportunidade de avaliar as virtua-
lidades deste modelo de contrato durante a pandemia e estariam na 
disposição de o manter em circunstâncias normais.

III. Cabe ainda chamar a atenção para os outros aspectos do regime 
do acordo de teletrabalho, que constam do art. 167.º do CT. E, se em 
alguns pontos, foi mantido o regime anterior, noutros pontos foram 
introduzidas modificações substanciais pela Lei n.º 83/2021, de 6 de 
Dezembro, cujo alcance não é sempre fácil de perceber.

Em primeiro lugar, a lei refere agora em termos expressos que o acor-
do de teletrabalho pode ser celebrado por tempo indeterminado o a 

reuniões com o teletrabalhador, mesmo no seu local de trabalho (nº 1 do art. 169.º-A) 
ou o dever imposto ao empregador de consultar o teletrabalhador por escrito antes 
de introduzir modificações nos equipamentos e sistemas, nas funções ou em qualquer 
característica da actividade do teletrabalhador (alínea e) do n.º 1 do artigo 169.º-B); e, 
na mesma linha, mas limitando especificamente o poder de vigilância ou controlo, a 
norma do n.º 2 do artigo 170.º do CT, que exige o acordo prévio do teletrabalhador que 
trabalhe no seu domicílio para que o empregador possa aceder ao seu local de trabalho. 
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termo (art.167.º n.º 1). Mas, no caso de ser celebrado a termo, fica a dú-
vida de saber se a situação de teletrabalho é, em si mesma, um motivo 
justificativo para a celebração do acordo ou se o contrato se tem que 
subsumir a um dos fundamentos objectivos do contrato a termo esta-
belecidos no art. 140.º do CT.

A nosso ver, a situação deve ter uma resposta diferente no caso do 
teletrabalho externo e do teletrabalho interno: no primeiro caso, es-
tando em causa a celebração de um contrato de trabalho (especial) a 
termo, a aposição do termo deve observar as condições legalmente es-
tabelecidas para os contratos a termo, incluindo no que respeita aos 
fundamentos objectivos previstos no art. 140.º do CT; já no caso do te-
letrabalho interno, estando em causa a modificação de um contrato 
de trabalho já em execução e que se mantém, o acordo de teletrabalho 
pode ser sujeito a termo sem particulares restrições de fundamento. 

Por outro lado, a lei passou agora a sujeitar expressamente o acordo de 
teletrabalho a um prazo máximo de seis meses, com renovação tácita 
se nenhuma das partes manifestar a intenção de o não renovar até 15 
dias antes do final período em curso (é a regra do n.º 2 do art. 167.º). 
Esta regra encurtou o prazo máximo de duração anteriormente esta-
belecido para o teletrabalho interno, que era de três anos (art. 167.º n.º 
1 do CT, na redacção anterior à Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezembro). 

Contudo, a principal alteração que esta regra encerra decorre do facto 
de este prazo máximo do acordo de teletrabalho ser agora previsto 
para qualquer modalidade de acordo de teletrabalho, o que significa 
que um contrato de trabalho celebrado ex nuovo no regime de tele-
trabalho (i.e., o teletrabalho externo) e ao qual seja aposto um termo 
fica sujeito a limites temporais muito mais apertados do que qualquer 
outro contrato a termo – é, a nosso ver, uma opção legislativa sem jus-
tificação substancial e contraproducente num diploma que, alegada-
mente, pretende promover o teletrabalho. 

É certo que, permitindo a lei a renovação tácita do acordo de teletra-
balho, o efeito restritivo do encurtamento do prazo de duração desse 
acordo pode não ser tão drástico. Contudo, apesar de a lei não distin-
guir, cremos que esta regra de renovação tácita não pode ser aplicada 
da mesma forma no caso do teletrabalho externo e no caso do teletra-
balho interno. É que, no primeiro caso, sendo o contrato de teletrabalho 
um contrato a termo, ele deve sujeitar-se aos limites gerais em matéria 
de duração máxima e de número máximo de renovações, estabelecidos 
nos arts. 148.º e 149.º do CT. Já no caso do teletrabalho interno, con-
substanciando o acordo de teletrabalho uma simples modificação do 
contrato, não se justifica impor limites ao número de renovações do 
acordo, desde que se mantenha a vontade das partes nesse sentido. 
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Assim, entende-se que a regra da renovação tácita do acordo de tele-
trabalho celebrado a termo, estabelecida no n.º 2 do art. 167.º, se aplica 
sem restrições ao teletrabalho interno, mas tem que ser compaginada 
com as regras do trabalho a termo em matéria de limites máximos de 
duração e renovações. 

Por outro lado, estas regras do art. 167.º n.º 2 do CT estão pensadas 
para as situações de teletrabalho que assentam no acordo das partes 
e não para as situações de direito ao teletrabalho, em contexto de vio-
lência doméstica, de parentalidade e ao abrigo do estatuto do cuidador 
informal (i.e., as situações previstas no art. 166.º-A). Nestas situações, 
são aplicáveis os limites temporais previstos no art. 166.º-A.

Resta referir as regras relativas à cessação do acordo de teletrabalho.

Assim, e desde logo, o regime de teletrabalho pode ser feito cessar por 
qualquer das partes nos primeiros 30 dias de execução, nos termos do 
art. 167.º n.º 4 do CT, na redacção dada pela Lei n.º 83/2021, de 6 de 
Dezembro – é o denominado «direito ao arrependimento». Contudo, 
chama-se a atenção para o âmbito deste direito, uma vez que ele era 
reconhecido apenas nas situações de teletrabalho interno (art. 167.º n.º 
2 do CT, na redacção anterior) e agora se estende a todas as situações 
de teletrabalho.

Por outro lado, o acordo de teletrabalho celebrado por tempo indeter-
minado pode ser denunciado por qualquer das partes com um aviso 
prévio de 60 dias (art. 167.º n.º 3 do CT). Não se referindo a norma ao 
prazo de aviso prévio do acordo de teletrabalho celebrado a termo, 
julga-se que são de aplicar a este caso os prazos de aviso prévio da de-
núncia dos contratos a termo, previstos no art. 400.º n.º 3 do CT. 

Por fim, quanto aos efeitos da cessação do acordo de teletrabalho, 
mantém-se o regime anterior, embora a nova redacção da norma (art. 
167.º n.º 5 do CT) seja mais equívoca. Assim, se o acordo de teletrabalho 
tiver sido celebrado no âmbito de um contrato de trabalho de duração 
indeterminada ou cujo termo não tenha sido atingido (ou seja, se se 
tratar de teletrabalho interno), com a cessação do acordo o trabalhador 
retoma a sua actividade em regime presencial, sem perda de quaisquer 
direitos15. Já no caso do teletrabalho externo, a lei deixou de prever a 
possibilidade de passagem a um regime de trabalho comum, por acor-
do escrito das partes, aquando da cessação do regime do teletrabalho 
(conforme era previsto no art. 166.º n.º 6, na redacção anterior). Mas 
evidentemente que as partes podem sempre acordar nesse sentido. 

15 Este regime constava anteriormente do art. 167.º n.º 3 do CT
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Alterações ao regime do 
Recurso Ordinário

NUNO A. GONÇALVES

Juiz Conselheiro, Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça

RESUMO: - A lei n.º 94/2021 de 21 de dezembro que, entre outros 
regimes, fez alterações ao Código de Processo Penal, ampliou o re-
gime de admissão de recurso ordinário para Supremo Tribunal de 
Justiça. 

Dos segmentos acrescentados às normas do art.º 400.º n.º 1 alíneas 
c) e e), resulta serem recorríveis para o tribunal da cúspide de or-
dem judiciária comum acórdãos da relação que apliquem, ex novo, 
medidas de coação ou de garantia patrimonial quando a decisão da 
1ª instância recorrida não tenha aplicado qualquer medida diferente 
do termo de identidade e residência. E também é recorrível para o 
Supremo acórdão da relação que revertendo decisão absolutória da 
1ª instância, condene o arguido em qualquer pena.

Dos segmentos acrescentados às normas das do art.º 432.º n.º 1 alí-
neas, bem como da alteração da redação do art.º 434.º, resultou a 
ampliação dos fundamentos do recurso direto, per saltum dos acór-
dãos finais proferidos pelo tribunal do júri ou pelo tribunal coletivo 
de 1ª instância, podendo agora amparar-se na alegação dos erros-
-vicio e/ou de nulidade insanável da decisão.

Mas, o aditamento à norma do art.º 432.º n.º 1 alínea a) é inaplicá-
vel por patente ofensa do direito fundamental ao recurso em pelo 
menos um grau de jurisdição consagrado no art.º 32.º n.º 1 da Cons-
tituição da República no direito convencional universal e europeu.

Aquela Lei modificou também a composição do coletivo de juízes 
que, na Relação e no Supremo Tribunal, julga, em conferência, os 
recursos. O legislador afirmou que com essa alteração quis reforçar 
a colegialidade desses coletivos. Porque a alteração se fez através 
da revogação da norma do art.º 419.º n.º 2, o regime da formação do 
coletivo que julga o recurso em conferência passou a ser a mesma 
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que regula a composição e a deliberação do julgamento do recurso 
em audiência.

A falta do número de juízes que devem constituir o tribunal e a vio-
lação das regras relativas ao modo de determinar a respetiva com-
posição constitui nulidade insanável – art.º 119.º n.º 1 alínea a) do 
Código de Processo Penal.  

PALAVRAS-CHAVE: Supremo Tribunal de Justiça; recurso; admissão; 
fundamentos; coletivo; composição.

ABSTRACT: - Law no. 94/2021 of 21 December which, among other 
regimes, made changes to the Code of Criminal Procedure, exten-
ded the regime for the admission of ordinary appeals to the Supre-
me Court of Justice. 

The segments added to the provisions of Article 400. (1) (c) and (e) 
make it possible to appeal to the highest court of the common ju-
dicial order, rulings of the court of appeal that apply, ex novo, mea-
sures of enforcement or guarantee of property when the ruling of 
the 1st instance appealed had not applied any measure other than a 
term of identity and residence. It is also possible to appeal to the 
Supreme Court a ruling of the court of appeal that, having reversed 
a decision of acquittal of the court of 1st instance, condemns the 
accused to a penalty.

The segments added to the provisions of Article 432. (1), paragraphs, 
as well as the changes in the wording of Article 434., resulted in the 
broadening of the grounds for direct appeal, per saltum of the final 
rulings rendered by the jury court or by the collective court of 1st 
instance, and may now be based on the allegation of procedural er-
rors and/or irreparable nullity of the decision.

However, the amendment to the provision of Article 432. (1) (a) does 
not apply as it clearly offends the fundamental right to appeal in 
at least one degree of jurisdiction enshrined in Article 32. (1) of the 
Constitution of the Republic in universal and European conventio-
nal law.

That Law also modified the composition of the panel of judges whi-
ch, in the Court of Appeal and in the Supreme Court, judges the 
appeals in conference. The legislator stated that with that change it 
wanted to reinforce the collegiality of those panels. Since the chan-
ge was made by repealing the provision of Article 419. (2), the regime 
for the formation of the panel that judges the appeal in conference 
is now the same that regulates the composition and the deliberation 
of the hearing of the appeal.
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A lack in the number of judges that must constitute the court and a 
breach of the rules on how to determine its composition constitu-
tes an irreparable nullity – Article 119. (1) (a) of the Code of Criminal 
Procedure.  

KEYWORDS: Supreme Court of Justice; appeal; admission; grounds; 
panel; composition.

1. NOTA INTRODUTÓRIA:

A Assembleia da República na sessão plenária1 de 19 de novembro de 
2021, aprovou por unanimidade a Lei n.º 94/2021, publicada no Diário 
da República n.º 245., 1.ª série, de 21 de dezembro, em vigor desde 20 de 
março de 2022, que modificou, ampliando-o, o regime de recurso or-
dinário no processo penal para Supremo Tribunal de Justiça. Interferiu 
também com a composição do coletivo de julgamento dos recursos nas 
Relações e no Supremo.

A exata compreensão do sentido e alcance das alterações demandam 
atentar no respetivo processo legislativo, desencadeado com a apre-
sentação no Parlamento, em 5 de maio de 2021, da Proposta de Lei 70/
XVI/2, do Governo2. Do “conjunto de propostas visando a promoção da 
resolução célere e eficiente dos processos-crime”, nenhuma respeitava ao 
regime dos recursos regulado no Código de Processo Penal. A medida 
estrela ali proposta, mas que não vingou, era a introdução da condena-
ção negociada, habitualmente denominado por acordo de sentença, ali 
designado por “acordo sobre a pena aplicável”.

Confrontado com a proposta governamental, um dos partidos da opo-
sição apresentou na Assembleia da República, em 11 de junho de 2021, o 
Projeto de Lei 876/XVI, propondo, para o que aqui releva, a modifica-
ção de normas de oito artigos do regime do recurso ordinário estabe-
lecido no Título I, do Livro IX do Código de Processo Penal. Da respeti-
va exposição de motivos constava, relativamente às normas que vieram 
a colher normatividade, que as alterações projetadas tinham em “vista 
o reforço dos direitos do arguido a um processo justo, leal e equitativo” e 
também consagrar na “letra de lei a jurisprudência do Tribunal Consti-
tucional, através dos seus acórdãos n.º 595/2018, de 13 de novembro, e n.º 

1 Embora ainda em funções, aguardava a dissolução já anunciada pelo Presidente da Re-
pública.

2 Foi publicada no DAR II série A n.º 126., 2021.05.05, da 2.ª SL da XIV Leg 2.º Supl. (pág. 
53-96)
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31/2020, de 16 de janeiro, reafirmando o direito dos arguidos a recorrer, 
ao menos por uma vez, das decisões condenatórias após uma decisão ab-
solutória da 1.ª instância.” 

Com “igual raciocínio quanto às decisões do tribunal da Relação que, 
inovadoramente, apliquem pela primeira vez uma medida de coação ou 
de garantia patrimonial, quando a primeira instância não aplicou qual-
quer medida”, motivava-se a alteração ao art.º 400.º n.º 1 al.ª c) do CPP 
(Código ao qual pertencem as disposições que a seguir se indicam sem 
outra identificação).

Na sequência da discussão havida no seio da Comissão de Assuntos 
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da Re-
pública, alcançou-se entendimento (no qual duas Senhoras Deputadas 
tiveram um papel determinante) que se traduziu num acordo tácito de 
retirada do aludido Projeto e daquela Proposta de lei, dando lugar a 
“um texto de substituição apresentado pela Comissão de Assuntos Cons-
titucionais, Direitos, Liberdades e Garantias relativo à Proposta de Lei 
n.º 90/XIV/2.ª (GOV) e aos Projetos de Lei n.ºs 875/XIV/2.ª (PSD) e 876/
XIV/2.ª (PSD)”. Texto que foi aprovado, por unanimidade, na sessão 
plenária da Assembleia da República, e que uma vez publicado constitui 
a vigente lei n.º 94/2021.

Do referido Projeto de lei vingou, nos precisos termos, a alteração aos 
artigos 400.º n.ºs 1 alíneas c) e e), 432.º n.º 1 alíneas a) e c) e 434.º, bem 
como a revogação do número 2 do artigo 419.º. 

Alteração legislativa que, acrescentando segmentos a duas normas de 
cada um dos referidos artigos 400.º n.º 1. e 432.º n.º 1. e reconfigurando 
a redação do outro artigo, alargou os fundamentos do recurso para o 
Supremo Tribunal de Justiça e, com isso, ampliou consideravelmente 
as decisões recorríveis para o mais alto Tribunal da ordem judiciária 
comum e recompôs o coletivo de julgamento dos recursos em confe-
rência.

Manifestamente, dessas alterações ressuma que o legislador se focou 
no recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. De tal modo alargou o 
acesso à última instância que, quebrando a tradição, passou a prever 
que sentenças absolutórias de tribunal singular e decisões do juiz de 
instrução ou de julgamento relativamente a medidas de coação ou de 
garantia patrimonial podem chegar, através de recurso em 2.º grau, ao 
Supremo Tribunal de Justiça.  

Ao invés, a recorribilidade para a Relação não o preocupou. 
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Interpretada – como se impõe – a norma do artigo 432.º n.º 1 alínea a) 
em conformidade com o direito fundamental consagrado no artigo 32ª 
n.º 1. da Constituição da República, o artigo 14.º do Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos e o artigo 2.º do Protocolo 7 anexo à Con-
venção Europeia dos Humanos, resulta que às Relações foi subtraída 
fatia importante da competência para, em recurso, proferir a última 
resolução do objeto do processo.

Deixando de lado a decisões de que, por disposição legal expressa, se 
pode recorrer até á última instância (cfr. art.º 433.º do CPP), o sistema 
de recurso ordinário para o Supremo Tribunal de Justiça estava e con-
tinua configurado nos artigos 432.º, por si só ou em conjugação com o 
disposto nos artigos 400.º e 434.º do Código de Processo Penal3.

Se, no essencial, se manteve a não admissão de recurso de acórdão 
da Relação que, em recurso confirma decisão condenatória da 1.ª ins-
tância (as normas dos artigos 432.º n.º 1 alínea b) e 400.º n.º 1 alínea f) 
não foram alteradas) ou que, agravando a condenação não aplique, no 
caso da alínea e), pena não superior a cinco anos de prisão e, no caso 
da alínea f), não superior a oito anos de prisão, alargou-se considera-
velmente a recorribilidade de outros acórdãos da Relação proferidos 
em recurso.

Assinala-se que o recurso em 2.º grau de acórdão da Relação em que 
se verifica dupla conformidade condeantória – consagrada na alínea 
f) -, ou que, tendo agravado a condenação decretada na 1.ª instância, 
mas a pena aplicada se contém nos limites estabelecidos na norma da 
alínea e), continua a não poder amparar-se na invocação de erros-vício 
da decisão da 1.ª instância ou do acórdão da Relação ou de nulidade 
daquela ou destes que não tenha resultado sanada. Neste aspeto, o re-
gime existente não se modificou, permanecendo incólume o sistema 
da dupla conforme. A qual se verifica quando a 1.ª e a 2.ª instância apre-
ciam e decidem duplamente e concordantemente as mesmas questões 
substantivas, adjetivas ou de constitucionalidade e o acórdão da Rela-
ção não tenha aplicado pena superior a oito anos de prisão. Dupla con-
formidade condenatória que ocorre não apenas quando o acórdão do 
tribunal superior confirma integralmente a decisão impugnada, como 
também quando, por qualquer razão de facto ou de direito, o acórdão 
da Relação confirma a condenação in mellius, desqualificando o crime, 
desagravando a responsabilidade do condenado ou reduzindo a pena 
aplicada ao arguido na decisão da 1.ª instância. 

3 O artigo 11.º do Código de Processo Penal reparte as competências materiais e funcio-
nais atribuídas ao Supremo Tribunal de Justiça.
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A alteração legislativa incidiu, essencialmente, sobre os fundamentos 
do recurso para o Supremo Tribunal de Justiça de acórdão da Rela-
ção proferido em 1.ª instância e dos recursos per saltum de acórdão 
dos tribunais do júri e coletivo. Agora, também admitem recurso para 
o Supremo Tribunal os acórdão da Relação que, em recurso, aplicam 
medida de coação ou garantia patrimonial, quando a 1.ª instância não 
tenha aplicada nenhuma medida, com exceção da prevista no art.º 196.º 
do CPP. Outro tanto admitem os acórdãos da Relação que revertendo 
decisão absolutória da 1.ª instância, condenam o arguido em qualquer 
pena, em qualquer consequência jurídica. 

* 

Feito o enquadramento, vejamos as alterações da lei: 

2. AS ALTERAÇÕES:

2.1 Na redação anterior da alínea c) do número 1 do artigo 400.º, os 
acórdãos da Relação proferidos em recurso de decisão que recusou 
a aplicação de medidas de coação, porque não conhecem a final do 
objeto do processo, não admitiam recurso para o Supremo Tribunal de 
Justiça4. 

Com o aditamento à mesma alínea passaram a admitir recurso os acór-
dãos da Relação, proferidos em recurso:

- “que, inovatoriamente, apliquem medidas de coação ou de ga-
rantia patrimonial, quando em 1.ª instância tenha sido decidido 
não aplicar qualquer medida para além” do termo de identidade e  
residência”.

São pressupostos cumulativos da recorribilidade para o Supremo Tri-
bunal de Justiça que: (i) a 1.ª instância tenha recusado, – “tenha decidido 
não aplicar” – a imposição de qualquer medida coativa ao arguido, dife-
rente do termo de identidade e residência ou de qualquer medida de 
garantia patrimonial; e (ii) que a Relação, em recurso, decida aplicar, 
inovatoriamente, alguma daquelas medidas.

4 Consagrado no regime adjetivo penal a recorribilidade do acórdão da Relação que, em 
recurso, aplica inovatoriamente medida de garantia patrimonial extrai-se que o legis-
lador entende que também esse é um recurso penal, a apreciar e julgar pelas secções 
criminais da Relação e, quando em 2.º grau, do Supremo Tribunal de Justiça.
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Com esse novo segmento daquela norma, reforça-se o direito de de-
fesa do arguido permitindo-lhe submeter ao reexame, pelo Supremo 
Tribunal de Justiça, acórdão da Relação que em recurso contra decisão 
da 1.ª instância que havia indeferido a aplicação de qualquer medida 
coativa ou de garantia patrimonial, aplica, inovatoriamente, alguma ou 
algumas daquelas medidas, diferente daquele a que obriga o art.º 196.º 
- cfr. também artigo 61.º n.º 6 alínea c).

Deve salientar-se que tendo o Supremo Tribunal de Justiça, no Acór-
dão do STJ n.º 16/2014 fixado jurisprudência com o sentido de que «é 
admissível recurso do Ministério Público de decisão que indefere, revoga 
ou declara extinta medida de coacção por ele requerida ou proposta», 
resulta que é recorrível a decisão judicial que denega a aplicação ao ar-
guido de medidas de coação. Igualmente recorrível é a decisão judicial 
que revoga ou declara extintas medidas coativas aplicadas ao arguido.

Da letra da lei resulta inequivocamente que apenas admitem recurso 
para o Supremo Tribunal de Justiça, acórdãos da Relação proferidos 
em recurso de decisão da 1.ª instância que havia denegado a aplicação 
de qualquer medida cautelar ou de garantia patrimonial e que, revo-
gando essa decisão, decide aplicar, inovatoriamente, ao arguido qual-
quer medida coativa com exceção do termo de identidade e residência 
ou medidas de garantia patrimonial. 

Continua a não admitir recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, 
acórdão da Relação que em recurso revoga ou declara extintas medidas 
de coação ou de garantia patrimonial aplicadas pela 1.ª instância. 

Resulta ainda que não é recorrível acórdão da Relação que, em recur-
so, altera, agravando-o, o estatuto coativo do arguido, aplicando-lhe 
medida ou medidas de coação ou de garantia patrimonial diferentes, 
ainda que mais graves, das que tinham sido aplicadas na decisão da 1.ª 
instância.

A solução legislativa adotada, não suscitando dúvidas interpretativas, 
contudo, não é a mais razoável à luz da proporcionalidade constitucio-
nalmente imposta ao legislador e bem assim da função de tribunal de 
revista que deveria caber ao Supremo Tribunal de Justiça. 

Não se vislumbram fundamentos bastantes para que seja recorrível 
acórdão da Relação que, em recurso contra decisão do juiz de 1.ª ins-
tância que indeferiu a aplicação de quaisquer medidas coativas, decide 
aplicar, inovatoriamente, ao arguido, por exemplo, a medida de coação 
de apresentação periódica, mas não admita recurso acórdão  da Rela-
ção que, também em recurso, agravando o estatuto coativo aplicado 
em 1.ª instância, impõe ao arguido a medida de coação de obrigação de 
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permanência na habitação ou prisão preventiva.Se a gravidade objetiva 
e o paralelismo com a declaração de inconstitucionalidade decidida no 
Acórdão do TC n.º 595/2018, justificavam a introdução da recorribili-
dade para o Supremo Tribunal de Justiça, de acórdão da Relação que, 
em recurso, aplica, inovatoriamente, medida de coação privativa da li-
berdade ambulatória, somente a inércia de raciocínio pode ter levado à 
adoção da fórmula ampla da parte final da norma alínea e), induzindo o 
legislador a admitir impugnação, perante o mais alto Tribunal, de acór-
dão da Relação que, em recurso, impõe as demais medidas coativas, 
escassamente compressivas de direitos e liberdades, ou medidas de 
garantia patrimonial de baixo valor económico, tão-somente porque 
foram aí, decretadas, inovatoriamente, e a 1.ª instância tinha decidido 
não aplicar nenhuma medida coativa ou de garantia patrimonial. Um 
legislador atento e razoável teria consagrado apenas a recorribilidade 
do acórdão da Relação que, em recurso, aplica ao arguido, inovatoria-
mente, prisão preventiva ou obrigação de permanência na habitação. 
A falta de racionalidade da consagração da recorribilidade em mais um 
grau, de qualquer acórdão da Relação que, em recurso, aplica, inova-
toriamente, quaisquer medidas de coação ou de garantia patrimonial, 
é bem evidenciada pela norma do artigo 219.º n.º 1 que fixa em 30 dias 
o prazo máximo para julgar o recurso, a contar do momento em que 
o processo foi recebido no Supremo Tribunal conjugada com outras 
que regulam os prazos de decisões do Supremo Tribunal de Justiça. 
O legislador parece que ignorou que o STJ está constitucionalmente 
obrigado a decidir as providências de habeas corpus em oito dias (ar-
tigo 31.º, n.º 3 da Constituição da República), os pedidos de escusa e 
os requerimentos de recusa em 30 dias (artigo 45.º n.º 5 do CPP), os 
recursos extraordinários de revisão em que o condenado esteja preso 
ou internado preferem a qualquer outro serviço (artigo 466.º) e que o 
julgamento de recurso de decisões proferidas no processo de execução 
do Mandado de Detenção Europeu é urgente, com prazos de 5 dias 
para o relator e 5 dias para os vistos simultâneos, com imediata inscri-
ção na tabela (artigo 25.º da Lei n.º 65/2003) sendo de 10 e oito dias 
esses prazos no processo de extradição (artigo 59.º da Lei n.º 144/99). 
Situações com as quais fica muito mal comparada a urgência de ter de 
julgar no prazo máximo de 30 dias um recurso de acórdão da Relação 
que, em recurso, inovatoriamente, aplicou por exemplo, a medida coa-
tiva de obrigação de apresentações periódicas em órgão policial, ou 
quaisquer outras medidas de coação, com exceção da prisão preventi-
va ou da obrigação de permanência na habitação. 

A solução de recorribilidade irrestrita de recurso de acórdão da Rela-
ção proferido em recurso, que aplica, inovatoriamente, quaisquer me-
dias de coação ou de garantia patrimonial quando a 1.ª instancia tinha 
decidido não aplicar nenhuma, sem que se admita recurso de acórdão 
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da Relação que, em recurso, decide agravar o estatuto coativo fixa-
do pela 1.ª instância e aplica ao arguido obrigação de permanência na 
habitação ou prisão preventiva, faz esperar forte litigiosidade peran-
te o Tribunal Constitucional com vista ao controlo da sua conformi-
dade com alguns dos comandos da Lei Fundamental que reconhecem 
e garantem direitos fundamentais. Embora seja previsível que aquele 
Tribunal aplique aqui a jurisprudência firmada que tem adotado rela-
tivamente ao agravamento da condenação decretada em 1.ª instância 
sem que daí resulte a aplicação de pena superior a cinco anos de prisão 
efetiva. 

2.2 Com o aditamento à alínea a) do n.º 1 do artigo 432.º, com a redação 
seguinte: “visando exclusivamente o reexame da matéria de direito ou 
com os fundamentos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 410.º”, deu-se  for-
ma de lei a uma intolerável restrição do direito ao recurso em matéria 
de facto e da decisão de culpabilidade, consagrado no artigo 32.º n.º 1 
da Constituição da República, também no artigo 14.º do Pacto Interna-
cional dos Direitos Civis e Políticos5 e, em certa medida, ao direito a um 
duplo grau de jurisdição em matéria de facto consagrado no artigo 2.º 
do Protocolo 7 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos6.

É evidente que esta restrição legal ao recurso em matéria de facto não 
pode aplicar-se por ostensiva inconstitucionalidade material como 
alertava o parecer que o Conselho Superior da Magistratura emitiu – 
e que foi ignorado relativamente ao referido Projeto de Lei. Ao invés 
daquela restrição legal, tem de aplicar-se, pela sua maior hierarquia 
e aplicabilidade direta, a norma do artigo 32.º n.º 1 da Constituição da 
República e, ao nível do direito infraconstitucional, aplicar-se a norma 
do artigo 399.º. 

As decisões da Relação proferidas em 1.ª instância têm de admitir re-
curso para o Supremo Tribunal de Justiça visando a impugnação do 

5 Toda a pessoa declarada culpada de um delito terá direito a que a sentença e a pena 
que lhe foram impostas sejam submetidas a um tribunal superior, conforme o previsto 
na lei. 

6 1. Qualquer pessoa declarada culpada de uma infracção penal por um tribunal tem o 
direito de fazer examinar por uma jurisdição superior a declaração de culpabilidade ou a 
condenação. O exercício deste direito, bem como os fundamentos pelos quais ele pode 
ser exercido, são regulados pela lei.

 2. Este direito pode ser objecto de excepções em relação a infracções menores, defini-
das nos termos da lei, ou quando o interessado tenha sido julgado em primeira instância 
pela mais alta jurisdição ou declarado culpado e condenado no seguimento de recurso 
contra a sua absolvição.
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julgamento da matéria de facto e não, como foi aditado pela Lei n.º 
94/2021, exclusivamente em matéria de direito e com fundamento na 
invocação dos erros-vícios ou de nulidades não sanadas da decisão re-
corrida. É esta a única interpretação conforme com o direito funda-
mental ao recurso conferido pela Lei Fundamental e reconhecido pelos 
referidos instrumentos convencionais, universal e europeu.

Aliás, aquele aditamento veio introduzir desconformidade da norma 
em apreço com o disposto nos artigos 53.º alínea b) da Lei de Organi-
zação do Setor Judiciário (LOSJ) e 11.º n.º 3 alínea b) do Código de Pro-
cesso Penal, ambas com o mesmo texto, que atribuem competência ao 
pleno das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça para julgar 
os recursos em matéria penal de decisões proferidas em primeira ins-
tância pelas suas próprias secções, sem que exista restrição idêntica à 
aditada agora à referida alínea a) do n.º 1 do art.º 432.º.

Não se compreenderia nem pode aceitar-se que somente não admitis-
sem recurso em matéria de facto as decisões da Relação proferidas em 
1.ª instância.

2.3 Na anterior redação da alínea e) do número 1 do art.º 400.º enten-
dia-se que não admitiam recurso para o Supremo Tribunal de Justi-
ça os acórdãos da Relação que, revogando decisão absolutória da 1.ª 
instância, condenassem o arguido em qualquer pena não privativa da 
liberdade ou em pena parcelar ou única privativa da liberdade não su-
perior a cinco anos de prisão.

Essa leitura daquela norma no sentido da irrecorribilidade para o Su-
premo Tribunal dos acórdãos da Relação que, em recurso, revertendo 
decisão absolutória da 1.ª instância, condenavam o arguido em pena 
de prisão efetiva, foi declara inconstitucional com força obrigatória 
geral pelo Acórdão do TC n.º 595/2018l7. Desde então tais acórdãos 

7 “Declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma que estabe-
lece a irrecorribilidade do acórdão da Relação que, inovadoramente face à absolvição 
ocorrida em 1.ª instância, condena os arguidos em pena de prisão efetiva não superior 
a cinco anos, constante do artigo 400.º, n.º 1, alínea e), do Código de Processo Penal, 
na redação da Lei n.º 2013/20, de 21 de fevereiro”.
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da Relação passaram a admitir recurso para o Tribunal da pirâmide da 
organização judiciária comum.

Destarte, o legislador estava obrigado a consagrar essa interpretação 
na letra da lei e os tribunais a observá-la.

A jurisprudência do Supremo Tribunal, atendendo aos termos expres-
sos daquela declaração de inconstitucionalidade que observou estri-
tamente, continuou a rejeitar recursos de acórdãos da Relação profe-
ridos em recurso que, revertendo decisão absolutória da 1.ª instância, 
condenavam inovatoriamente o arguido em pena pecuniária ou qual-
quer pena não privativa de liberdade. 

O Tribunal Constitucional, chamado a sindicar esta interpretação, de-
cidiu esmagadoramente da sua conformidade com o direito ao recurso 
consagrado na nossa Carta Magna. 

Mas, o mesmo Tribunal, em três acórdãos, que vieram a ser revoga-
dos pelo Plenário, todos relatados pela mesma Juíza Conselheira e que 
somente fizeram vencimento com o voto de qualidade do então Presi-
dente, decidiu que enfermavam de inconstitucionalidade, “por violação 
do artigo 32.º, n.º 1, da Constituição”, também as mesmas normas do 
direito adjetivo penal, quando interpretadas com o sentido da irrecor-
ribilidade de acórdão da Relação que, em recurso:

 ▪ condena o arguido “em pena de multa, ainda que as decisões re-
corridas da 1.ª Instância sejam absolutórias,” -Acórdão do TC n.º 
31/2020;

 ▪ “que, inovatoriamente face à absolvição em 1.ª instância, condene o 
arguido em pena de prisão não superior a cinco anos, suspensa na 
sua execução” -Acórdão do TC n.º 100/2021;

 ▪ “que, revertendo decisão absolutória parcial proferida pela 1.ª ins-
tância, agravem, sem ultrapassar o limite dos cinco anos, a pena 
unitária de prisão, suspensão na sua execução, em que o arguido 
havia sido condenado na 1.ª instância” – Acórdão do TC 102/2021.

Mediante recursos do Ministério Público, o Tribunal Constitucional, 
em Plenário, proferiu em 13 de julho de 2021, os seguintes três Acór-
dãos (então já com um só voto de vencido):

 ▪ no n.º 523/2021 decidiu revogar o Acórdão do TC n.º 31/2020 
e “não julga[r] inconstitucional a norma resultante da conjuga-
ção dos artigos 432.º, n.º 1, alínea b), e 400.º, n.º 1, alínea e), am-
bos do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei 
n.º 20/2013, de 21 de fevereiro, na interpretação segundo a qual 
não é admissível recurso, para o Supremo Tribunal de Justiça, de 
acórdãos proferidos em recurso, pelas Relações, que condenem os 
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arguidos em pena de multa, ainda que as decisões recorridas da 1.ª 
instância sejam absolutórias”;

 ▪ no no Acórdão do TC n.º 524/2021 decidiu revogar o Acórdão do 
TC n.º 100/2021 e “não julgar inconstitucional a norma resultante 
da conjugação dos artigos 400.º, n.º 1, alínea e), e 432.º, n.º 1, alí-
nea b), ambos do Código de Processo Penal, na redação introduzida 
pela Lei n.º 20/2013, de 21 de fevereiro, na interpretação segundo a 
qual não é admissível recurso, para o Supremo Tribunal de Justiça, 
de acórdãos proferidos em recurso, pelas Relações, que, inovato-
riamente face à absolvição ocorrida em 1.ª instância, condenem os 
arguidos em pena de prisão não superior a cinco anos, suspensa na 
sua execução”; e

 ▪ no no Acórdão do TC n.º 525/2021 decidiu revogar o Acórdão 
do TC n.º 102/2021 e “não julgar inconstitucional a norma ex-
traída do artigo 400.º, n.º 1, alínea e), do Código de Processo Penal, 
na interpretação segundo a qual não é admissível recurso, para o 
Supremo Tribunal de Justiça, de acórdãos proferidos em recurso, 
pelas Relações, que, revertendo decisão absolutória parcial profe-
rida pela 1.ª instância, agravem, sem ultrapassar o limite de cinco 
anos, a pena unitária de prisão, suspensa na sua execução em que 
o arguido havia sido condenado na 1.ª instância”.

A Juíza Conselheira que votou vencida nos referidos acórdãos do Ple-
nário, terá alterado, entretanto, a sua posição, uma vez que assinou, 
como Adjunta, o recente  Acórdão do TC de 12.05.2022, n.º 365/2022, 
no qual o Tribunal Constitucional confirmou o “juízo de não-inconsti-
tucionalidade da norma dos artigos 400.º, alínea e) e 432.º, n.º 1, alínea 
b), ambos do CPP, quando interpretados no sentido de estabelecerem a 
irrecorribilidade de acórdão proferido por Tribunal da Relação que, ino-
vatoriamente face a prévia sentença absolutória, condene arguido por 
crime e lhe aplique pena de prisão não superior a cinco anos, suspensa 
na sua execução.”

Com a menção deste acórdão visa-se unicamente dar nota de que, 
ademais de manter validade, se reforçou e estabilizou a jurisprudência 
do Tribunal Constitucional firmada nos Acórdão do TC n.º 524/2021 
e Acórdão do TC n.º 365/2022 e, consequentemente, de que não está 
alterada a interpretação no sentido da irrecorribilidade de acórdãos da 
Relação que em recurso, agravam a condenação decida em 1.ª instân-
cia, contanto não seja aplicada pena superior a cinco anos de prisão. 

A conformidade com a Lei Fundamental da interpretação no sentido 
da irrecorribilidade dos acórdãos da Relação que, em recurso, rever-
tiam absolvição decidida em 1.ª instância, em condenação em pena não 
privativa da liberdade era esmagadora e firmemente sufragada.Inter-
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pretação da norma adjetiva em apreço, na sua anterior redação com o 
sentido da irrecorribilidade do acórdão da Relação, que agrava a con-
denação decida na 1.ª instância, que está a ser reafirmada pelo Tribunal 
Constitucional, na atualidade, sem qualquer discordância.

Não obstante, o legislador, não se limitou a dar expressão normativa, 
como se impunha, à decisão de inconstitucionalidade com força obri-
gatória geral decretada no Acórdão do TC n.º 595/2018. Foi mais longe, 
adotando solução legislativa contrária à ratificada no Acórdão do TC 
n.º 523/2021 do Plenário. Quis, assim, adotar uma solução legislativa 
defendida em Acórdão expressamente revogado pelo próprio Tribunal 
Constitucional bem antes de a Lei n.º 94/2021 lei ter sido, no seu últi-
mo texto, discutida e aprovada na Assembleia da república.

Com o aditamento à alínea e) do número 1 do artigo 400.º estendeu-se 
a recorribilidade para o Supremo Tribunal de Justiça aos acórdãos da 
Relação proferidos em recurso que, “no caso de decisão absolutória em 
1.ª instância”, condenam o arguido em qualquer pena não privativa da 
liberdade ou em pena não superior a cinco anos de prisão. 

Passou, assim, a ser recorrível para o Supremo Tribunal, acórdão da 
Relação que, em recurso, reverte decisão absolutória da 1.ª instância, 
em condenação em qualquer pena não privativa da liberdade ou pena 
privativa da liberdade fixada em medida não superior a cinco anos de 
prisão. 

Agora, são recorríveis para o Supremo Tribunal de Justiça os acórdãos 
da Relação proferidos em recurso que revoguem decisão absolutória 
em 1.ª instância e condenem o arguido em qualquer pena, seja ou não 
privativa da liberdade.

As decisões absolutórias, sejam sentenças do tribunal singular ou acór-
dãos dos tribunais do júri ou coletivo que tenham decidido absolver o 
arguido e que sejam revogadas, em recurso, por acórdão da Relação 
que o condene em qualquer pena, legitima a interposição de recurso 
em mais um grau, para o Supremo Tribunal de Justiça, visando não so-
mente o reexame da matéria de direito, mas também com fundamento 
em erros-vício e nulidades insanáveis atribuída ao acórdão recorrido.

A racionalidade desta solução radica no entendimento de que deve ser 
conferido o direito de submeter a reapreciação por um tribunal su-
perior toda e qualquer decisão condenatória proferida em 1.ª instân-
cia ou, inovatoriamente, em 2.ª instância, seja qual for a pena aplicada 
e não apenas para sindicância do julgamento em matéria de direito, 
como também para verificação da própria correção e suficiência à luz 
das regras da experiência comum e da racionalidade da lógica jurídica 
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da sua construção. Entendimento que afasta qualquer valoração assen-
te na hierarquia das instâncias da condenação ou na densidade valo-
rativa dos bens jurídicos violados ou na gravidade das consequências 
jurídicas decretadas. É uma opção do legislador com fundamentos que 
não são irrazoáveis nem arbitrários a que o Estado deverá responder 
erigindo as condições devidas. 

Não obstante, também não se se perspetiva justificação convincente 
para que o Supremo Tribunal deva sindicar a decisão da Relação que, 
em recurso, aplicou, inovatoriamente, penas de escassíssima gravida-
de – por exemplo, multas muito inferiores à generalidade de coimas 
aplicadas em processo de contraordenação, enquanto o arguido con-
denado em 1.ª instância em idêntica pena de multa, em recurso, viu a 
condenação convertida em pena de prisão efetiva inferior a cinco anos 
de prisão ou que viu revogada a decisão de aplicação de pena suspensa 
e decretado o seu cumprimento em regime carcerário (em prisão efe-
tiva). 

Igualmente assente estava e continua, como se extrai do citado Acór-
dão do TC n.º 365/2022, estabelecida a irrecorribilidade dos acórdãos 
da Relação que em recurso, agravam a condenação do arguido decreta-
da pela 1.ª instância, contanto não apliquem pena não superior a cinco 
anos de prisão, porque o legislador nada modificou nesse âmbito.

Interpretação diferente redundaria na inocuidade do segmento que 
permaneceu intocado da norma daquela alínea e). Somente aplica pena 
não privativa da liberdade ou pena de prisão não superior a cinco anos 
acórdão da Relação que em recurso reverte decisão absolutória ou 
que agrava a condenação decretada em 1.ª instância. Os acórdãos que 
mantêm ou reduzem a pena aplicada, são confirmatórios, ainda que in 
mellius, da condenação recorrida. São, por isso, abrangidos pela dupla 
conforme, independentemente da espécie e da medida da pena aplica-
da em 1.ª instância desde que se contenha no limite temporal estabe-
lecido na alínea f) do n.º 1 do artigo 400.º. Que assim é evidencia-o a 
letra da lei. Não foi, certamente, por mero acaso que o legislador neste 
preceito utilizou para expressar o seu pensamento o verbo confirmar 
(“confirmem”) enquanto na antecedente alínea e) empregou o verbo 
aplicar (“apliquem”). 

É certo que o acórdão da Relação que em recurso reduz a medida das 
consequências jurídico-criminais aplicadas ao arguido terá de esco-
lher, determinar, individualizar e no dispositivo, aplicar-lhe uma pena. 
O que não sucede se se limita a confirmar a decisão condenatória re-
corrida. Mas seria racionalmente inconcebível interpretar que a con-
firmação in mellius permitisse recurso em mais um grau e fosse irre-
corrível a decisão integralmente confirmatória.
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Também aqui é espetável a exponenciação da correspondente litigio-
sidade perante o Tribunal Constitucional que já anteriormente se veri-
ficava, ainda que sem uma previsão como o segmento da parte final da 
vigente alínea e) do n.º 1 do art.º 400.º.

2.4 Com o aditamento à norma da alínea c) do n.º 1 do artigo 432.º do 
Código de Processo Penal aumentaram-se consideravelmente os fun-
damentos do recurso per saltum. Assim se designando o recurso dire-
to para o Supremo Tribunal de Justiça, dos acórdãos finais proferidos 
pelos tribunais do júri ou coletivo de 1.ª instância que apliquem pena 
superior a 5 anos de prisão. 

Enquanto na redação anterior os motivos deste recurso se cingiam, 
exclusivamente, ao reexame de matéria de direito, agora passou a po-
der interpor-se também “com os fundamentos previstos nos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 410.º” do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça considerava que dos 
artigos 434.º do Código de Processo Penal – na anterior redação e 46.º 
da LOSJ decorria expressamente que em recurso não lhe compete rea-
preciar matéria de facto fosse em impugnação direta fosse em revista 
alargada. Entendia que o recurso para o Supremo Tribunal era exclu-
sivamente de revista. Que podia conhecer, mas apenas oficiosamen-
te, dos erros-vício ou de qualquer nulidade que não estivesse sana-
da resultante da inobservância de requisito cominado na lei com tal 
invalidade de que enfermasse a decisão recorrida. Em conformidade, 
sempre que se deparava com recurso amparado na alegação daqueles 
vícios lógicos ou na arguição de nulidades insanáveis do acórdão re-
corrido, remetia o processo para a Relação que, nos termos do artigo 
428.º, conhece em matéria de facto e de direito.

Jurisprudência que resultou fulminada. O Supremo Tribunal de Justiça, 
no julgamento de recurso per saltum, passou a sindicar, também me-
diante alegação dos recorrentes, da suficiência e da conformidade da 
lógica jurídica ao nível da decisão em matéria de facto ou de alguma 
nulidade insanável da decisão.

Os recorrentes que não impugnam o julgamento da facticidade ale-
gando erro de julgamento, podem interpor  recurso direto para o Su-
premo Tribunal de Justiça, com fundamento em errada aplicação do 
direito ao caso – como anteriormente - e, agora, seja conjuntamente 
com aquela alegação, ou tão-somente com fundamento na invocação 
dos vícios e nulidades previstos no art.º 410.º n.ºs 2 e 3, desde que os 
evidenciem socorrendo-se unicamente do texto da decisão impugnada 
ou em confronto com as regras da experiência comum. No novo regi-
me, o recorrente tem de recorrer, sem opção, diretamente, para o Su-
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premo Tribunal de Justiça, interpondo um recurso de revista alargada 
(simultaneamente em matéria de direito e com fundamento nos erros-
-vício e nulidades insanáveis do acórdão atribuídos à decisão final dos 
tribunais do júri ou coletivo de 1.ª instância que tenha aplicado pena 
superior a cinco anos de prisão). 

As Relações, resultaram, assim, aliviadas de parte considerável dos re-
cursos que recebiam para reapreciar decisões daqueles tribunais. Res-
ta-lhe competência para julgar recursos das decisões dos tribunais do 
júri e coletivos que apliquem pena superior a 5 anos, quando venha 
alegado erro de julgamento da matéria de facto, naturalmente, com 
especificada impugnação da concreta valoração das provas. 

Sendo prática generalizada dispensarem-se os recorrentes da de-
monstração de erro de julgamento, através da especificada discussão 
do conteúdo e sentido das provas produzidas na audiência, para, em 
vez disso, se embrenharem em alegadas insuficiências das provas para 
a decisão, apelar ao erro notório na apreciação da prova, invocar con-
tradições insanáveis da decisão, o Supremo Tribunal verá aumentada, 
consideravelmente, a quantidade dos recursos per saltum e das ques-
tões a conhecer.

2.5 Da reconfiguração da redação do artigo 434.º, os poderes de cog-
nição do Supremo Tribunal de Justiça resultaram consideravelmente 
ampliados. A anterior parte inicial foi eliminada e o conteúdo normati-
vo do atual segmento final resulta “do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 
1 do artigo 432.º”.

Sem olvidar que o recurso de acórdão da Relação proferido em 1.ª ins-
tância, admite recurso também em matéria de facto, agora esses re-
cursos, seja qual for o sentido da decisão, agora os acórdãos dos tri-
bunais do júri e coletivo de 1.ª instância que apliquem pena superior a 
cinco anos de prisão, podem visar o reexame da decisão de direito e 
também ou apenas a sindicância dos vícios decisórios e nulidades não 
sanadas previstos no art.º 410.º n.º 2 e 3 do CPP. 

Nessas situações o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça deixou 
de ser exclusivamente de revista, passando a comportar também a de-
nominada revista alargada.

Norma de que não resta outro sentido que não seja o de, no recurso per 
saltum, excluir dos poderes de cognição do Supremo Tribunal de Jus-
tiça a reapreciação da decisão recorrida fundada na impugnação direta 
da decisão da matéria de facto.
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2.6 Recorda-se que no regime processual penal antecedente, assim 
como na redação originária do CPP, os coletivos que nos tribunais su-
periores julgavam os recursos sempre foram compostos por três juízes.

Este sistema foi alterado pela Lei n.º 48/2007 de 29 de agosto. Na Pro-
posta de Lei n.º 109/X de que se alimentou, motivou-se a alteração en-
tão introduzida com a finalidade de racionalizar o “funcionamento dos 
tribunais superiores, promovendo-se uma maior intervenção dos juízes 
que os compõem a título singular”. Nessa opção de política judiciária, a 
conferência, passou “a ter uma composição mais restrita, englobando 
apenas o presidente da secção, o relator e um vogal, competindo-lhe jul-
gar o recurso quando a decisão do tribunal a que não constituir decisão 
final e quando não houver sido requerida a realização de audiência (ar-
tigo 419.º).”

A diversidade em alguns casos antagonismo, de decisões no mesmo 
tribunal e secção criminal relativamente às mesmas questões de direi-
to, potenciada pela redução da composição do coletivo que em con-
ferência julgava o recurso ordinário, rapidamente levou a que se er-
guessem vozes discordantes, algumas especialmente autorizadas e à 
volatilização da jurisprudência do Tribunal do topo da pirâmide.

Da mera comparação com a composição dos coletivos nas demais sec-
ções do mesmo tribunal, com os coletivos dos três restantes Supremos 
do nosso sistema judiciário e os coletivos dos Tribunais Superiores dos 
países da nossa geografia e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
ou dos Tribunais da União Europeia, resulta incompreensível a opção 
legislativa de reduzir a dois juízes o coletivo que julga, em conferência, 
os recursos em processo penal. Não se vislumbrando como pode acei-
tar um coletivo de apenas dois juízes quem sustente que ao recurso da 
parte da sentença relativa à indemnização civil atribuída no processo 
penal é aplicável o regime dos recursos consagrado no Código de Pro-
cesso Civil. No qual, o coletivo que julga os recursos, tanto de apelação 
como de revista, é composto por três juízes.    

A Lei de Organização do Setor Judiciário – Lei n.º 62/2013 de 26 de 
agosto, sem consagrar os coletivos de um “par” de juízes nos tribunais 
superiores, reafirmou a regra de que “o julgamento nas secções é efe-
tuado por três juízes, cabendo a um juiz as funções de relator e aos outros 
juízes as funções de adjuntos”, ressalvou os “casos previstos na lei de 
processo” artigo 56.º da LOSJ.

Embora aceitando coletivos de dois juízes, contudo, a primeira rea-
ção de visa exprimir em lei aquelas insatisfação e crítica, verificou-se 
através da publicação da Lei n.º 55/2021 de 13 de agosto. Nessa Lei 
estatui-se que nas Relações e no Supremo, também os juízes adjuntos 
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seriam sorteados, aleatoriamente, de entre todos os juízes da secção, 
“sem aplicação do critério da antiguidade ou qualquer outro” e de modo 
assegurar a não repetição sistemática do mesmo coletivo.

Resultante do Projeto de lei n.º 553/XIV/2, visou desfazer os coletivos 
de dois juízes fixos. Lei que pode não ter entrado em vigor por não ter 
sido regulamentada no prazo legalmente estabelecido.

Motiva-se essa medida de política judiciária afirmando veementemen-
te que as aquelas “especificidades justificam-se para eliminar as even-
tuais cumplicidades existentes entre os juízes que compõem o coletivo 
decisor do recurso e para favorecer a existência de uma efetiva equipa 
que aprecia e decide o objeto do recurso.” 

Explicitando: “como é sabido, no atual sistema, o relator a quem é dis-
tribuído o processo nos tribunais superiores é, por regra, acompanhado 
sempre dos mesmos juízes-adjuntos, o que gera climas de confiança ex-
cessivos e propícios a análises menos ponderadas por parte destes últi-
mos, sendo exatamente isto que este projeto também pretende evitar.

É precisamente para evitar que situações dessas sucedam que se propõe 
que as distribuições nos tribunais superiores sejam feitas por relator e 
por juízes-adjuntos, procurando-se garantir que não sejam sempre os 
mesmos juízes a constituir a dupla decisora (no crime) ou o trio decisor 
(no cível).”

Seguiu-se o já referido Projeto de lei 867/XIV/2 que propôs a revoga-
ção do n.º 2 do artigo 419.º do Código de Processo Penal. 

Quanto à teleologia da alteração, afirma-se na exposição de motivos 
do referido Projeto que a abrogação daquela norma – segunda qual o 
presidente da secção, embora presidisse à conferência, só votava para 
desempatar, ter visado recuperar “nas instâncias superiores a colegia-
lidade necessária a qualquer tribunal coletivo, impondo-se que, quando 
julgado em conferência, o recurso seja como em audiência, julgado por 
três magistrados judiciais. É o mínimo que se impõe a um coletivo de juí-
zes. Como disse o senhor Conselheiro ex-Presidente do Supremo Tribunal 
de Justiça a propósito da revisão do Código de Processo Penal de 2007 (Lei 
n.º 48/2007, de 29 de agosto) – (…) «a decisão em colégio constitui uma 
qualidade intrínseca à formação dos tribunais de recurso. A restrição da 
colegialidade enfraquece, formal e substancialmente, a condição orgâni-
ca e a dimensão instrumental de efetividade do direito.

As alterações nas formações de julgamento mais restritas» como as que 
resultam atualmente do n.º 2 do artigo 419.º do Código de Processo Penal  
«que resultam da revisão, reduzem a colegialidade e diminuem a cir-
cularidade de intervenção dos juízes que integram o tribunal superior», 
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tudo a conduzir ao «enfraquecimento substancial da função material da 
colegialidade».

Em consequência, vai revogado o n.º 2 do artigo 419.º do Código de Pro-
cesso Penal.”

A legislador não podia ser mais direto e claro a expressar o seu pensa-
mento e a vontade de lhe dar expressão legal.

Proposta que vingou, ipsis literis, constituindo a alínea c) do artigo 14.º, 
da Lei n.º 94/2021.

Com a revogação daquela norma resta aplicar o número 1 do artigo 
419.º, que estatui: “1 - Na conferência intervêm o presidente da secção, 
o relator e um juiz-adjunto”, conjugado com o disposto no art.º 11.º n.º 
5 que estabelece:” 5 – as secções criminais funcionam com três juízes” e 
ainda com o disposto no artigo 56.º n.º 1 da LOSJ, o qual determina que 
“o julgamento nas secções é efetuado por três juízes”.

Na sua interpretação literal e teleológica, ademais dos argumentos his-
tóricos, da pensamento e vontade do legislador e da harmonia e uni-
dade do sistema, resulta inequivocamente que o coletivo que julga os 
recursos em conferência, igualmente que o coletivo que julga o recurso 
em audiência, é necessariamente integrado por três juízes.

É destituída de racionalidade e de lógica que o coletivo que julga os 
recursos seja composto por três juízes se decide em audiência e apenas 
por dois se decidia em conferência.

A especificidade do coletivo que nos tribunais superiores julga tanto 
em 1.ª instância como também nos recursos que são decididos em au-
diência ou em conferência, resulta de ser sempre presidido pelo presi-
dente da secção criminal. Ao qual, além das demais funções legalmente 
atribuídas, compete, naturalmente, votar em último lugar a delibera-
ção e, consequentemente, assinar a decisão – cfr. artigos 65.º n.º 3 e 
78.º da LOSJ. Rememora-se que por remissão expressa do artigo 424.º 
n.º 2, na formação da decisão do recurso julgado em audiência, como 
sempre sucedeu, “participam todos os juízes que constituem o tribunal 
sob a direção do presidente” que “vota em último lugar” – cfr. artigo 365.º 
n.º 2 e 4 do CPP.

A revogação do n.º 2 do art.º 419.º visou, direta e incisivamente, elimi-
nar a única norma do ordenamento adjetivo penal que, contrariando 
até o estatuído em outra disposição do mesmo ordenamento – o art.º 
11.º n.º 5, restringia os coletivos nos tribunais superiores a um “par” de 
juízes. Redução que somente valia para o julgamento do recurso em 
conferência. Diferentemente, sendo o recurso julgado em audiência, 
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o coletivo era composto por três juízes. Com a especificidade relati-
vamente ao julgamento em 1.ª instância de que o acórdão é elaborado 
pelo relator ou, se este ficar vencido, pelo juiz adjunto – cfr. artigo 425.º 
n.º 1 do CPP. 

Que é o presidente da secção que compõe o coletivo de juízes que jul-
gam os recursos tanto em audiência como em conferência resulta im-
plicitamente, mas com suficiente evidência, também do disposto no 
artigo 418.º n.º 1, no segmento em que impõe que o processo vá ao visto 
do presidente “acompanhado do projeto de acórdão”. Se o presidente 
não pudesse votar, seriam aqueles, principalmente o envio do projeto 
de acórdão, atos processuais inúteis ou de raríssima utilidade. Ressal-
vando os casos de empate, não se vislumbra que utilidade processual 
poderia ter o envio do projeto ao presidente da secção que não pudes-
se votar a decisão, quando o relator o elaborou após deliberar com o 
juiz adjunto. Se a lei obriga a que lhe seja enviado o projeto de acórdão, 
na vigente redação, só pode interpretar-se com o sentido de que tem 
de votar a decisão.

No limite até se pode dar o caso de ter de elaborar o acórdão quando 
nem a deliberação do relator nem a do adjunto formem vencimento.

Conclui-se que dúvidas não restam que legislador pensou e quis au-
mentar a composição dos coletivos que, nos tribunais superiores, jul-
gam os recursos não apenas em audiência, mas também em conferên-
cia.

Acresce que no Supremo Tribunal de Justiça, os coletivos decidem o 
recurso extraordinário de revisão eram já e continuam a ser integrados 
pelo presidente da secção, que, naturalmente, preside, pelo relator e 
pelo adjunto, conforme resulta expressamente do disposto nos artigos 
455.º n.º 6 in fine e 435.º.

No Supremo Tribunal de Justiça rapidamente se conflui e acordou que 
as deliberações são votados, também, pelo presidente da secção que, 
evidentemente, assina o acórdão, podendo votar vencido sempre que 
aquela que seria a sua decisão não obtiver vencimento.

As Relações não estão a fazer aplicação do regime que resulta da re-
vogação do n.º 2 do artigo 419.º. Ao que se apurou, invocam razões de 
impraticabilidade, argumentando que as secções podem ter 20 Desem-
bargadores e que em cada sessão são apresentados, frequentemente, 
algumas dezenas acórdãos. Circunstancialismo que, argumentam, não 
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permite que o presidente da secção possa ler e examinar antecipada-
mente todos os recursos e todos os projetos de acórdão.

Se para o Supremo Tribunal de Justiça a solução adotada é a que cum-
pre mais cabalmente aquela que deve ser a sua função característica de 
formar e estabilizar correntes jurisprudenciais e que, por conseguinte, 
deve competir ao presidente da secção, ademais de orientar o debate 
das questões a deliberar, assumir um papel no sentido de manter algu-
ma uniformidade e proporcionalidade de critérios decisórios, admite-
-se que as soluções para as Relações possam ser diferenciadas, passan-
do, designadamente pela criação de secções mais pequenas ou até da 
divisão das existentes em subsecções, como se fez na Relação de Évora. 
As Relações não têm aquela função. A jurisprudência de cada uma tem, 
por razões óbvias, uma validade geográfica circunscrita à respetiva 
área territorial. Facilmente se encontra em qualquer das restantes uma 
decisão de sentido divergente ou mesmo antagónico.

Neste conspecto, ainda que não se possa extrair da revogação da nor-
ma em apreço que os coletivos que nas Relações que julgam os recur-
sos em conferência não devam ser compostos também pelo presidente 
da respetiva secção criminal, admite-se que, de lege ferenda, pudessem 
ser compostos como nas restantes secções do mesmo tribunal.  

O que não pode nem deve é continuar a fazer-se de conta que tudo 
continua como antes, como se ao presidente da secção não coubesse 
na conferência, identicamente o que já sucedia e continua a valer no 
julgamento do recurso em audiência, votar a deliberação e assinar os 
acórdãos.

É que constitui nulidade insanável que deve ser oficiosamente decla-
rada em qualquer estado do processo, a falta do número de juízes que 
devam constituir o tribunal, assim como a violação das regras legais 
relativas ao modo de determinar a respetiva composição.
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RESUMO: O autor analisa as principais inovações trazidas pela Lei n.º 
94/2021, de 22/12 aos títulos de imputação da responsabilidade em 
Direito Penal clássico previstos no artigo 11.º do Código Penal, pas-
sando ainda em revista formas especiais de determinação da pena 
e o modo como estas se aplicam ou não à matéria em estudo. Con-
centra-se depois numa análise das sanções principais, acessórias 
e de substituição, concluindo, como regra, que esta foi mais uma 
oportunidade perdida para empreender mudanças que se impõem.

PALAVRAS-CHAVE: pessoas colectivas e equiparadas, responsabilida-
de criminal, penas principais, penas acessórias, penas de substitui-
ção, Lei n.º 94/2021, de 22/12.
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ABSTRACT: The author analyses the main innovations brought by 
Law 94/2021, December 22nd to the forms of responsibility imputa-
tion in classic Criminal Law provided for in article 11 of the Criminal 
Code. He then concentrates on an analysis of the primary, additio-
nal and alternative sanctions, concluding, as a rule, that this was 
another missed opportunity to undertake much-needed changes.

KEYWORDS: legal persons and equivalent, criminal liability, primary 
penalties, additional penalties, alternative penalties, Law 94/2021, 
December 22nd.

1. INTRODUÇÃO

Partindo sobretudo das alterações introduzidas pela Lei n.º 94/2021, 
de 22 de Dezembro ao artigo 11.º do Código Penal (doravante «CP»)1 
e ao sistema sancionatório da responsabilidade criminal das pessoas 
colectivas e equiparadas, começa-se por analisar, com alguma minúcia, 
até que ponto houve ou não uma verdadeira mudança ao nível dos tí-
tulos de imputação objectiva e subjectiva de quem ocupa uma “posição 
de liderança” e dos trabalhadores ou prestadores de serviços. Numa 
segunda fase, passam-se em revista as formas especiais de determi-
nação da pena (em sentido amplo), de modo a saber até que ponto lo-
gram ou não aplicação no objecto de estudo assim desenhado. Por fim, 
divididas que se acham as penas em causa em principais, acessórias e 
substitutivas, não só nos detemos sobre o que foi alterado, mas tam-
bém aproveitamos para clarificar alguns pontos do regime herdado e 
para assinalar vários aspectos em que esta nova Lei representou mais 
uma oportunidade perdida para (re)conciliar o nosso ordenamento ju-
rídico-criminal com um “corpo” que ainda parece estranho.

1 * Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Investigador integrado do 
CJS – Centro Interdisciplinar Crime, Justiça e Segurança (FDUP).

 ** Por expressa opção do autor, o presente trabalho não segue as normas do Acordo 
Ortográfico de 1990.

  Qualquer referência a uma disposição legal sem indicação expressa da sua fonte deve 
entender-se por feita para o Código Penal, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 
94/2021, de 22/11.
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2. OS TÍTULOS DE IMP UTAÇÃO JURÍDICA DE RESPONSABILIDADE

α. Como já afirmámos em outro local2, o modo como o artigo 11.º, n.º 
2 configurou a responsabilidade dos entes colectivos é um problema 
de imputação omissiva impura3. Sabendo que, de acordo com os ensi-
namentos da Teoria Geral do Direito Civil, todo e qualquer comporta-
mento de quem ocupa uma «posição de liderança» se repercute ipso 
facto, na esfera jurídica do representado, o legislador não pretendeu 
que tal fosse apenas e tão-só assim (cf. artigos 158.º, 160.º, 162.º a 165.º, 
170.º, n.º 1 e 172.º, do Código Civil – «doravante “CC”»). A sê-lo, estaría-
mos em face de uma responsabilidade objectiva criminal, materialmen-
te constitucional. E, repare-se, seria muito fácil, em termos lógicos, 
fulminar-se este instituto desta maneira: como se pode dizer que seja 
em nome ou por conta e no interesse da pessoa colectiva cometer de-
litos que, ainda por cima, importam pesadas multas que podem condu-
zir à insolvência destas últimas ou mesmo à sua «morte civil», através 
da pena de dissolução? Se assim fosse, porém, todo o intuito de base de 
que se partiu em 20074 implodiria, pois que se pretendeu que, sobretu-
do em estruturas complexas, a impossibilidade de imputação objectiva 
e/ou subjectiva a uma ou mais concretas pessoas físicas não impedisse 
que ao menos o ente colectivo respondesse, assim se cumprindo as 

2 A. Lamas Leite, “Fundamentos Político-Criminais da Responsabilidade Penal das Pessoas 
Colectivas em Direito Criminal Clássico, Penas de Substituição Aplicáveis e Compliance 
– Breves Notas”, Revista do Ministério Público, 161, 2020, pp. 139-170.

3 Sobre o tema, vide A. Lamas Leite, As «Posições de Garantia» na Omissão Impura. 
Em Especial, a Questão da Determinabilidade Penal, Coimbra, Coimbra Editora, 2007,  
passim.

4 A “quebra de paradigma” [societas delinquere non potest] justificada por exigências 
pragmáticas de política criminal» é a razão a que alude o Acórdão do TC n.º 636/2018, 
de 22.11.2018, processo n.º 876/16 disponível em http://www.tribunalconstitucional.
pt, tal como qualquer aresto deste Tribunal. Essa “quebra”, em sede de Direito Penal 
secundário já havia operado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 41204, de 24/7/1957, 
o qual antecedeu o Decreto-Lei n.º 28/84, de 20/1, sendo curioso notar que já aí existia 
norma paralela ao n.º 6 do artigo 11.º («as sociedades civis e comerciais são solidaria-
mente responsáveis pelas multas e indemnizações em que forem condenados os seus 
representantes ou empregados, contanto que estes tenham agido nessa qualidade ou 
no interesse da sociedade, salvo a prova de que procederam contra ordem da adminis-
tração»). Itálicos acrescentados. Depois desse diploma, sem ser exaustivo, vejam-se os 
artigos 7.º do Decreto-Lei n.º 630/76, de 28/7 (ilícitos no domínio das operações cam-
biais); 21.º do Decreto-Lei n.º 187/83, de 13/5, 32.º e 33.º, do Decreto-Lei n.º 424/86, 
de 27/12 e 7.º do Decreto-Lei n.º 37-A/89, de 25/12 (todas referentes a infracções fis-
cais aduaneiras).
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finalidades do art. 40.º, n.º 15. Donde, esse não pode ser o critério afe-
ridor para assacar responsabilidade criminal às pessoas colectivas, i. 
é, não se trata de um interesse objectivo e desligado do próprio modo 
de funcionamento no mundo do Direito dos entes colectivos, mas sim 
uma forma de o ver profundamente comprometida com o étimo fun-
dante desta construção humana, do seu modo de articulação interna 
e externa com os respectivos órgãos e quem tem a faculdade de “falar 
com autoridade usando a sua voz emprestada”. Numa palavra, o ângulo 
de visão é subjectivo, do prisma do modo como o ente colectivo olha 
e entende o mundo, determinando-se se aquela específica forma de 
surgimento do crime ainda pode ou não ser imputada à pessoa colecti-
va como obra sua, necessariamente por via da representação orgânica 
natura rerum. E, para ser obra sua, também terá de o ser da pessoa 
singular investida em “posição de liderança”.

Ora, para o conseguir, partiu-se de três premissas: i) o título de res-
ponsabilidade da pessoa singular é distinto do da pessoa colectiva; ii) 
exige-se a prova de imputação objectiva da concreta acção ou omissão 
da primeira, no sentido em que sobre a pessoa física impendia um ver-
dadeiro dever de garante (artigo 10.º, n.º 2) e o mesmo foi incumprido, 
mais se provando que o agente conhecia a sua existência, quis não a 
acatar, sabia que tal era punido por lei, estava, portanto, em condições 
de impedir a verificação do resultado e era-lhe exigível um comporta-
mento diverso, em sede de censura ético-social, independentemente 
da concreta forma como tal juízo venha sendo qualificado na doutrina 
e na jurisprudência; e iii) o dever de garante que pessoalmente6 impende 
sobre o omitente (tem de ser aquele concreto ser humano o responsá-
vel por aquela específica área de actuação, no seio do ente colectivo, 
detendo os essenciais poderes de facto) pode ser qualquer um dos que 
vem sendo reconhecido, desde os integráveis na dita «teoria clássica» 
(lei – relevam aqui as normas do CC, do Código das Sociedades Co-
merciais ou do Código Cooperativo, entre outras – , contrato – pactos 

5 Daí o artigo 11.º, n.º 7. Um caso específico da sua aplicação encontra-se no Acórdão do 
TRE de 26.02.2012, processo n.º 60/09.9TAVVC.E1 (toda a jurisprudência citada sem 
indicação em contrário foi acedida em www.dgsi.pt, em Maio de 2022). Na doutrina, 
G. Marques da Silva, “Responsabilidade Penal das Pessoas Colectivas: Alterações ao 
Código Penal introduzidas pela Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro”, Revista do Centro 
de Estudos Judiciários, 8, 2008, 8, 2008, p. 87.

6 Chama a atenção para este aspecto, concluindo de modo acertado, o Acórdão do TRE 
de 12.06.2012, processo n.º 170/08.0TAVVC.E1, sublinhando que não é a mera inscri-
ção no registo comercial de alguém como administrador de uma sociedade que, de per 
se, sem se passar pelo crivo dos poderes fácticos, o torna, de imediato, pessoa investida 
em “posição de liderança”.
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sociais –, ingerência7), seja os pertencentes à “teoria das funções” que, 
remontando a ARMIN KAUFMANN8, distingue os planos desses deveres 
em protecção de concretas posições subjectivas e contenção das fon-
tes de perigo, sendo estes últimos aqueles que, na prática, mais rele-
vam na matéria em estudo, salientando-se que o domínio (ou senhorio) 
da fonte de perigo pode ser real ou potencial (o que releva é que a pessoa 
singular estivesse em condições de agir, ainda que o não tenha feito in 
concreto, censurando-se-lhe exactamente isto mesmo, o que também 
importa que o ser físico possa actuar dolosa ou negligentemente – am-
bas admitidas na comissão por omissão –, sendo que só a primeira mo-
dalidade, como regra, importará a sua responsabilidade e a da pessoa 
colectiva, nos termos do artigo 13.º).

Bem vistas as coisas – e não aderindo totalmente à chamada “teoria 
da analogia” para fundamentar a responsabilidade criminal dos entes 
colectivos9, mas antes à “teoria da deficiente organização” –, se ubi com-
moda, ibi incommoda, a partir do momento em que se tomou a opção 
de fundo político-criminal de sancionar pessoas colectivas e equipa-
radas em Direito Penal clássico, entendeu-se que, sendo estas últimas 
uma ficção jurídica cuja vontade é somente exprimível por via de pes-
soas singulares com “posição de liderança”, quando as últimas agem 
no mundo físico, tudo se passa como se fosse o próprio ente colectivo 
a fazê-lo, razão pela qual este será responsável pelos seus actos10. A 

7 Note-se que, apesar das críticas, por uma questão de determinabilidade criminal, o CP 
espanhol, em 1995, optou por consagrou, de modo expresso, a “teoria tradicional”, no 
seu artigo 11.

8 A. Kaufmann, Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte, Göttingen, Schwartz, 1959, pas-
sim (existe tradução em espanhol: A. Kaufmann, Dogmática de los Delitos de Omisión, 
Madrid, Marcial Pons, 2006).

9 Aderindo a ela, entre nós, J. de Figueiredo Dias (com a colaboração de M. J. Antunes 
et al.), Direito Penal. Parte Geral, tomo 1, 3.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2019, pp. 
343-353 e 404-405. Muito antes, do mesmo autor, “vejo eu neste artigo 11.º a con-
firmação da minha ideia já antiga e segundo a qual é viável e adequado considerar as 
pessoas colectivas – através de um processo de pensamento filosófico analógico – ca-
pazes de acção e de culpa jurídico-penais”, recorrendo ao pensamento de M. Müller, 
“Pressupostos da Punição e Causas que Excluem a Ilicitude e a Culpa”, in AA. VV., Jorna-
das de Direito Criminal: O novo Código Penal Português e Legislação Complementar, 
Lisboa, Centro de Estudos Judiciários, 1983, pp. 50 e 51). Nossos itálicos. Também P. 
Pinto de Albuquerque, Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República 
e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 4.ª ed., Lisboa, Universidade Católica 
Editora, 2021, p. 143.

10 Partindo do mesmo pressuposto, vide o Acórdão do TRP de 17.12.2014, processo 
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pessoa física com «posição de liderança» age, ao mesmo tempo e por 
relação ao mesmo comportamento, a título individual e colectivo, no 
que, se na materialidade das coisas se não distingue, já se o faz em pris-
ma técnico-jurídico, em que o título de vocação de responsabilidade é 
distinto, o que impede o juízo de inconstitucionalidade do sistema do 
artigo 11.º, n.º  2 por violação da intransmissibilidade  da responsabilida-
de criminal (artigo 30.º, n.º 3, da Constituição) e do desrespeito pelo ne 
bis in idem (artigo 29.º, n.º 5, da Constituição). Na actuação “em nome 
ou por conta e no interesse directo ou indirecto” (artigo 11.º, n.º 2, al. a)) 
do ente colectivo11, o que se exige à pessoa singular é que contenha a 
fonte de perigo pessoa jurídica dentro de margens de risco permitido, 
uma vez que estamos em face de uma construção que, por actuar no 
tráfego jurídico, comporta perigos que, não obstante, se traduzem em 
maiores vantagens que inconvenientes societais. 

Donde, provando-se a actuação de quem ocupa «posição de lideran-
ça», tal só não implicará responsabilidade penal do ente colectivo se: i) 
a concreta pessoa física não controlar, de facto, aquele comportamen-
to, por o mesmo lhe não estar acometido – repartição de competên-
cias no seio do ente jurídico –, fazendo-o outra pessoa ou não sendo 
possível chegar a esta determinação (nem sequer se preenche o tipo 
objectivo, por atipicidade da conduta ou, se assim se não pretender, 
pela falta da sua ilicitude, por inexistir o elemento intelectual do dolo 
(natural) ao nível do tipo-de-ilícito subjectivo); ou ii) o comportamento 
diz somente respeito à vida privada/pessoal do ente singular e/ou não 
tem repercussões externas, mas somente intra-societárias12 (o que é, 
para nós, ainda uma redução teleológica do tipo objectivo); ou iii) o 
comportamento da pessoa singular em nada contende com o objecto 
social da pessoa colectiva, ou seja, terá sempre de se provar que a ac-
ção ou omissão delitual começou por ser devida ao conjunto de fun-

 n.º 3189/12.2IDPRT.P1: [a] vontade colectiva é não uma categoria psicológica, mas 
uma categoria jurídica justificada pela analogia, uma vontade normativamente cons-
truída, que assenta na razão e na vontade dos titulares dos seus órgãos.

11 Estes requisitos em sede de Direito Comparado variam desde os crimes «cometidos em 
seu interesse [do ente colectivo] ou em seu benefício a) por pessoas que ocupam cargos 
de representação, administração ou gestão do ente ou de uma das suas unidades orga-
nizacionais com autonomia financeira e funcional, bem como por pessoas que exercem, 
incluindo de facto, a sua gestão e controlo», a que acresce uma formulação similar ao 
nosso artigo 11.º, n.º 2, al. b).

12 Assim, G. Marques da Silva, Direito Penal Tributário, Lisboa, Universidade Católica Edi-
tora, 2018, p. 106 e, na jurisprudência, o Acórdão do TRP de 20.03.2019, processo n.º 
462/16.4IDPRT.P1.
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ções ou actividades em que se decompõe o objecto social que, depois, 
naturalmente, se desviou do seu fim, visto ter conduzido à prática de 
um crime, o que não cabe no objecto social mas, como ente que com-
porta certos perigos e que intervém no tráfego jurídico, a comissão 
de delitos pode surgir como uma consequência lateral indesejada pelo 
ordenamento jurídico, ponto é que tenha partido de um comportamento 
directa ou indirectamente relacionado com o dito objecto social; ou iv) à 
dita pessoa singular não lhe for exigível um comportamento diverso do 
que teve (por inimputabilidade, inexigibilidade ou falta de consciência 
da ilicitude não censurável, tudo já atinente à culpa); ou v) por razões 
atinentes a considerações gerais e especiais-preventivas, não ser puní-
vel13 o comportamento da pessoa singular; ou vi) se verificar o previsto 
no artigo 11.º, n.º 614.

Algo de similar se diga quanto ao título de responsabilidade da al. b) 
do n.º 2 do artigo 11.º, o qual levanta menos problemas, visto existir já 
uma intermediação entre a pessoa colectiva e o agente imediato – um 
trabalhador ou prestador de serviços, em regra –, sancionando-se o 
inadimplemento dos deveres de supervisão, vigilância e controlo im-
pendentes sobre quem ocupa uma “posição de liderança”15, pelo que se 
divisa já um centro autónomo de imputação jurídico-penal, de nature-
za singular, mais conforme com os cânones que, no nosso ramo de Di-
reito, estamos mais habituados a utilizar. E veja-se que, uma vez mais, 
a posição de base omissiva impura por violação do dever de garante da 
não contenção de perigo sobre o qual se exerce um domínio – agora, 
aquele que age sob a autoridade da pessoa indicada no artigo 11.º, n.º 2, 
al. a) – sai reforçada.

As três hipóteses de imputação em abstracto equacionáveis foram pre-
tendidas pelo legislador: responsabilidade apenas da pessoa singular 
que ocupa “posição de liderança”, somente do ente colectivo ou cumu-
lativa, respondendo pela multa e indemnizações (e custas), em primeira 
linha, o património social e, subsidiariamente, o dos entes físicos a que 
alude o n.º 4 do artigo 11.º, sendo que, se estes forem mais do que um, 

13 Sobre a categoria da punibilidade, por todos, F. de Lacerda da Costa Pinto, A Categoria 
da Punibilidade na Teoria do Crime, II tomos, Coimbra, Almedina, 2020 (reimpressão).

14 Um concreto processo em qua tal sucedeu, embora em domínio do Decreto-Lei n.º 
28/84, de 20/1, dado que havia sido dada ordem de serviço «precisa, clara, concreta», 
no sentido de se não adquirir material contrafeito e tal não foi cumprido pela central de 
compras, veja-se o Acórdão do TRE de 1.02.2011, processo n.º 4/08.5FBOLH.E1.

15 Cf. o Acórdão do TRP de 7.07.2021, processo n.º 2107/12.2JAPRT.P1 e o Acórdão do TRG 
de 9.10.2017, processo n.º 23/14.2GCVPA.G1.
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a responsabilidade destes é solidária, sem prejuízo do direito de re-
gresso. Daí que imputar um crime a uma pessoa colectiva não dependa 
da responsabilização da pessoa singular – os títulos de imputação são 
diversos, como visto – e que uma não exclua a outra16.

β. Cremos que, influenciado por elementos de Direito Comparado, a 
Lei n.º 94/2021 veio acrescer ao título de imputação do citado pre-
ceito17 a modalidade de actuação «por conta» e veio especificar que o 
interesse pode ser tanto directo como indirecto, o que conduz a um 
alargamento das modalidades típicas de imputação do facto crimino-
so à pessoa singular e, através dela, ao ente colectivo18, em particular 
a clarificação de que o interesse pode ser mediato ou imediato. En-
tendemos que este último segmento normativo deve ser interpretado 
de acordo com o que supra expusemos quanto à ligação do compor-
tamento da pessoa física quanto ao objecto social. Tal conduta há-de 
traduzir-se numa dada posição do agente titular de uma «posição de 
liderança» em relação ao dito objecto social, rectius, quanto às con-
cretas actividades que a pessoa colectiva desempenha, mesmo que em 
violação do princípio da especialidade do fim (artigo 160.º, n.º 1, do CC). 
Na verdade, as valorações penais distinguem-se das civis, sendo irre-
levante para as primeiras que a pessoa singular empreenda uma acção 
ou omissão que não caiba no objecto social, desde que o ente colectivo 
por ela representado esteja, no dia-a-dia, a exercer essa actividade, 
ainda que, como se disse, em violação da lei ou do pacto social. Esta 
vulneração é já matéria do Direito Civil ou do Direito das Sociedades 
Comerciais, do mesmo modo que não deixamos de afirmar o dever de 
garante quando o contrato padece de alguma invalidade, desde que o 
sujeito se encontre numa possibilidade fáctica de intervir, razão pela 
qual, à luz da teoria das funções, se fala, ao invés, na assunção de deve-
res fácticos de confiança.

16 O mesmo sucede no CP francês (artigo 121-2, al. 3.ª).

17 A redacção anterior copiava o que hoje ainda se lê no artigo 3.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
n.º 28/84 (“em seu nome e no interesse colectivo”), carente de urgente revisão.

18 Parece termos ido agora mais longe que o artigo 5, 1, a), do Decreto legislativo 
08/06/2001 n.º 231 italiano, onde esta imputação exige que estejamos perante crimes 
«cometidos em seu interesse [do ente colectivo] ou em seu benefício a) por pessoas 
que ocupam cargos de representação, administração ou gestão do ente ou de uma das 
suas unidades organizacionais com autonomia financeira e funcional, bem como por 
pessoas que exercem, incluindo de facto, a sua gestão e controlo», a que acresce uma 
formulação similar ao nosso artigo 11.º, n.º 2, al. b).
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Quanto à al. b) do n.º 2 do artigo 11.º, ao exigir-se, com a Lei n.º 94/2021, 
que aqueles que operem sob a autoridade de alguém referido na al. a), 
o façam, de igual modo, actuando “em seu nome ou por sua conta e no 
seu interesse directo ou indirecto [do ente colectivo]”, existe uma dimi-
nuição do conjunto de comportamentos penalmente relevantes impu-
táveis a trabalhadores ou prestadores de serviços. Até aqui bastava que 
se provasse uma violação de um dos deveres de supervisão, vigilância 
ou controlo de quem ocupava uma “posição de liderança” e que entre 
essa espécie de culpa in vigilando e o crime se pudesse afirmar uma 
imputação objectiva para que a pessoa colectiva respondesse. Trata-
va-se, na verdade, de um elenco demasiado amplo de responsabilidade 
que o legislador agora estreitou. De facto, passa a ser ainda mais clara a 
ligação intrínseca que vimos assinalando no que contende com o objecto 
social do ente colectivo e que deve estar na base da acção ou omissão do 
trabalhador, no sentido de que, ao menos em abstracto, a sua comissão 
terá de ser atribuível à pessoa colectiva por via de um qualquer dos três 
títulos de imputação agora introduzidos: em seu nome, por sua conta 
ou no seu interesse, seja este de que natureza for. Exemplifiquemos: 
A e B foram contratadas para trabalharem, como cuidadoras, numa 
cooperativa de solidariedade social equiparada a IPSS, com estatuto 
de utilidade pública reconhecido19 e que albergava menores órfãos. No 
âmbito das suas funções, com dolo directo, infligiram maus-tratos físi-
cos a duas crianças (artigos 152.º-A, n.º 1, al. a), e 11.º, n.º 2, al. a)). Prova-
-se que os membros do órgão executivo, a partir do momento em que 
contrataram as trabalhadoras, não mais apareceram sequer na sede da 
cooperativa, confiando totalmente nelas. Dúvidas inexistem quanto à 

19 Considerando – e bem – que uma cooperativa dotada de estatuto de utilidade públi-
ca não exerce poderes de autoridade, pelo que se não enquadra na excepção do arti-
go 11.º, n.º 2, podendo responder penalmente, no caso, por um delito de falsificação 
ou contrafacção de documento, um cf. o Acórdão do TRP de 13.06.2018, processo n.º 
1535/13.0TDPRT.P1. É para nós incompreensível a exclusão das pessoas colectivas de 
Direito Público e de Direito Internacional Público, o que em nada contribuiu para a cre-
dibilização deste título de responsabilidade criminal no Direito Penal clássico. Apenas 
razões económicas o impõem, já que não vislumbramos óbices político-criminais ou 
dogmáticos a que tal pudesse suceder. Não se trata, porém, de um mal nacional, dado 
que, p. ex., o artigo 3, 1 do Decreto legislativo, 08.06.2001 n.º 231 italiano (a matéria 
não consta do respectivo CP, mas de legislação extravagante) também o diz, bem como 
o artigo 31.º quinques do CP espanhol, embora a admita para «sociedades comerciais 
públicas que executem políticas públicas ou prestem serviços de interesse geral», as 
quais apenas admita a aplicação de multa e “intervenção judicial” (algo próximo da nos-
sa vigilância judiciária). A exclusão do Estado é ainda uma realidade em França (artigo 
121-2, als. 1.ª e 2.ª, do CP), embora haja uma excepção relativa às “actividades suscep-
tíveis de serem objecto de contratos de delegação de serviço público”, o que permite 
responsabilizar, p. ex., os concessionários.
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inobservância dos deveres de vigilância e controlo impendentes so-
bre quem ocupa uma «posição de liderança», pelo que esta hipótese já 
acarretaria responsabilidade criminal da pessoa colectiva antes da en-
trada em vigor da Lei n.º 94/2021. Mais ainda, é claro que as condutas 
perpetradas se contêm no objecto social, desenvolvendo-o, pelo que o 
novo requisito ora introduzido também se acha preenchido. Figure-se 
agora que A, ao invés da aludida acção, burlara um benemérito da IPSS, 
cuja confiança ganhara em virtude das muitas visitas que este fazia à 
cooperativa, prometendo-lhe avultados ganhos que sabia nunca pode-
rem existir, sempre no espaço da instituição e durante a sua jornada 
normal de trabalho, sendo que esse pretenso negócio em nada conten-
dia com as finalidades prosseguidas pela cooperativa, provocando ao 
burlado um prejuízo patrimonial de 25.000 € (artigos 217.º, n.º 1,  218.º, 
n.º 2, al. a), 202.º, al. b) e 11.º, n.º 2, al. b)). Nesta hipótese, o acto de A não 
contende com o objecto da sociedade comercial, mas, ao menos numa 
hermenêutica mais literalista, importava a responsabilidade desta últi-
ma pelo crime de burla qualificada, dado que somente se exigia a culpa 
in vigilando, achando-se a trabalhadora, para todos os efeitos, «sob a 
autoridade» de quem ocupava «posição de liderança», tanto mais que 
os actos de execução e consumação haviam decorrido no local de tra-
balho e durante o respectivo horário. Com a Lei n.º 94/2021, e exac-
tamente de modo a ultrapassar esta interpretação – que era possível, 
embora não a patrocinássemos mesmo antes da alteração legislativa –, 
passa a demandar-se que o concreto comportamento tenha atinência 
ao ou aos fins perseguidos pela pessoa colectiva (assim se interpreta a 
alteração à al. b) do n.º 2 do artigo 11.º), o que, hic et nunc, não sucede, 
dado que A não agiu “em nome ou por conta e no interesse directo ou 
indirecto” da cooperativa. 

Numa palavra, a nova redacção da al. a) alarga o âmbito de imputação da 
responsabilidade do ente colectivo, admitindo que a actuação de  quem 
detém uma “posição de liderança” possa ser também ou “por conta” da 
pessoa jurídica e especificando que o interesse tanto pode ser directo ou 
indirecto, onde antes apenas se exigia que o fosse “no interesse colec-
tivo”. Temos por justificada esta opção político-criminal, uma vez que 
as hipóteses da al. a) são as em geral mais gravosas para os interesses 
que todo o instituto visa tutelar, devendo exigir-se mais de quem tem 
o poder de vincular o ente colectivo. Ao invés, a nova redacção da al. 
b), ao adscrever de modo ainda mais claro – quase que contrafactica-
mente – a ligação intrínseca entre o crime perpetrado pelo trabalhador 
ou prestador de serviços e o objecto social, diminui os casos em que o 
ente colectivo responde por uma conduta em que, bem vistas as coisas, 
essa pessoa física se limitou a aproveitar-se das virtualidades que o 
desempenho dessa tarefa lhe proporcionou para cometer delitos que 
são estranhos às finalidades da pessoa colectiva.



anDré laMaS lEITECRIMINAL

111

γ. Outra novidade da Lei em estudo foi o alargamento do que se enten-
de por “posição de liderança”, aditando-se o segmento “incluindo os 
membros não executivos do órgão de administração e os membros do 
órgão de fiscalização”. Se quanto aos primeiros poderiam surgir dúvi-
das na anterior redacção, já a previsão dos membros de órgão fiscaliza-
dor é para nós redundante, porquanto os “órgãos da pessoa colectiva” 
são os previstos na lei e nos pactos sociais, não se limitando aos que 
exercem competências executivas, mas também deliberativas ou fis-
calizadoras. Acaso alguém duvidava que, numa associação de direito 
privado estavam abrangidos pela previsão típica do n.º 4 do artigo 11.º 
não só os membros da direcção, mas também os da assembleia geral e 
do conselho fiscal? Donde, o último segmento é tautológico, mas aju-
da-nos a reforçar que as pessoas físicas integradoras do órgão deli-
berativo – o único que fica a faltar com nomeação expressa – também 
ocupam “posição de liderança”.

δ. Assim entendida, a responsabilidade criminal dos entes colectivos 
enfrenta os muito propalados engulhos constitucionais que, sobretudo 
na Alemanha, lhe têm sido apontados20. Não é este um tema que aqui 
nos possa ocupar, mas diremos algo a traço grosso.

Do que vamos observando da jurisprudência pátria, cremos que se tem 
feito uso de uma valoração ope judicis – como não podia deixar de ser 
– quanto à avaliação do comportamento de quem ocupa «posição de 
liderança», rejeitando-se um versari in re illicita. A título exemplifica-
tivo, no Acórdão do TRP de 12.10.201221, embora sobre matéria de Di-
reito Penal secundário, entendeu-se que só quem conhece e deseja o 
descrito na norma incriminadora, dominando tais condutas e estando 
numa «situação de domínio sobre [as] fontes de perigo», pode, através 
do modo como agiu, responsabilizar o ente colectivo. Tal permite, cer-
tamente por amostragem, obtemperar contra a existência de uma ver-
dadeira responsabilidade pelo risco que se deixou entrar nas muralhas 
do Penal clássico através da seteira do artigo 11.º

Por outro lado, o TC, quanto a uma pretensa violação da proibição do 
ne bis in idem, embora em sede de Direito Penal secundário, teve já a 
oportunidade de se pronunciar no sentido da não inconstitucionalida-
de, uma vez que existem dois títulos de imputação objectiva e subjecti-

20 WOLFGANG WOHLERS, “Strafzwecke und Sanktionsarten in einem Unternehmensstra-
frecht”, in EBERHARD KEMPF, Unternehmensstrafrecht, Berlin, De Gruyter, 2012, pp. 
231-251.

21 Processo n.º 155/05.8TAVNG.P1
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va distintos, cada um deles corporizado por pessoas que são real e ju-
ridicamente distintas, cada uma delas dotada de personalidade jurídica 
autónoma e que se não confunde22.

ε. Esta foi uma oportunidade perdida para, em termos sistemáticos, 
organizar devidamente o quadro sancionatório. De forma correcta, a 
Lei n.º 94/2021 passou a distinguir, no artigo 90.º-A, as penas princi-
pais, acessórias e de substituição, nos seus n.ºs 1 a 3, mas não as agru-
pou sequencialmente, em função dessa categorização, prevendo pri-
meiro as principais, seguidas das acessórias e, por fim, as substitutivas.

Por outro lado, nada se disse quanto ao limite máximo da moldura pe-
nal abstracta da multa como sanção principal aplicável aos entes co-
lectivos em hipóteses de concurso efectivo do artigo 30.º, n.º 1. Como 
foi sinalizado por NUNO BRANDÃO23, o limite de 900 dias do artigo 
77.º, n.º 2 é somente aplicável a esta forma especial de determinação 
da pena no que concerne às pessoas singulares, uma vez que a partir 
de seis anos e três meses de prisão (75 meses), por via da taxa de con-
versão prevista no artigo 90.º-B, n.º 2, há desde logo tipos legais que, 
isoladamente, não consentiriam sequer tal conversão24, o que não pode 

22 Neste sentido, cf. o Acórdão do TC n.º 171/2014, de 18.02.2014, processos n.ºs 1125 
e 1126/2013, embora o aresto seminal, quanto a este ponto, seja o n.º 213/95, de 
20.04.1995, processo n.º 479/93: “(…) quando se conclua, em sede político-criminal, 
pela conveniência ou imperiosa necessidade de responsabilização das pessoas colec-
tivas em direito penal secundário, não se vê razão dogmática de princípio a impedir 
que elas se considerem agentes possíveis dos tipos-de-ilícitos respectivos.” e “[o] artigo 
12.º, n.º 2, da Constituição, reconhece expressamente às pessoas colectivas capacidade 
de gozo de direitos e submissão aos deveres «compatíveis com a sua natureza», su-
perando assim uma concepção de direitos fundamentais exclusivamente centrada nos 
indivíduos.”.

23 N. Brandão, “O Regime Sancionatório das Pessoas Colectivas”, Revista do Centro de 
Estudos Judiciários, 8, 2008, pp. 41-54.

24 São eles (sempre por referência ao elenco taxativo do artigo 11.º, n.º 2, como resulta 
evidente) os crimes p. e p. pelos artigos 144.º-B, 152.º-A, n.º 2, 152.º-B, n.ºs 3, al. a) e 
4, 159.º, 160.º, 163.º, n.º 2, 164.º, n.º 2, 165.º, 166.º, n.º 2, 168.º, 169.º, n.º 2, 171.º, 
n.ºs 1 e 2, 172.º, n.º 1, 175.º, 176.º, n.ºs 2 e 3, 177.º, 204.º, n.º 2, 205.º, n.ºs 4, al. b) 
e 5, 210.º, 211.º, 213.º, n.º 2, 214.º, 218.º, n.º 2, 219.º, n.º 4, al. b), 221.º, n.º 5, al. b), 
222.º, n.º 3, 223.º, n.º 3, 225.º, n.º 5, al. b), 231.º, n.º 4, 240.º, n.º 1, 262.º, 264.º, n.º 1, 
272.º, n.ºs 1 e 2, 273.º, 274.º, n.ºs 1 a 3 e 6, 277.º, n.º 1, 280.º, al. a), 282.º, n.º 1, 283.º, 
n.º 1, 285.º, 299.º, n.º 3, 368.º-A, n.ºs 1 a 8, 373.º, n.º 1, 374.º-A e 375.º, n.º 1.
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ter sido a intentio legislativa. Na verdade, tudo indica que o problema 
não foi sequer equacionado e continua a não o ser. Ora, o que aquele 
autor defendeu – e com todo o acerto – foi que se considerassem os 
25 anos de prisão que, convertidos em dias de multa, admitiria que no 
concurso de crimes se chegasse aos 3.000 dias25. Na falta de previsão 
legislativa – que se mantém – só esta pode ser, na verdade, a solução 
defendida, sob pena de, em muitas hipóteses concretas não ser pos-
sível sancionar o concurso. Ora, não podemos continuar a viver neste 
limbo jurídico em que está em causa o aumento do número de dias de 
multa de 900 (o que resultaria mais directamente do citado artigo 77.º, 
n.º 2) para 3.000 dias, sob pena de se poder ressentir, ao menos em abs-
tracto, o princípio da legalidade criminal na dimensão de proibição de 
analogia incriminatória (artigo 29.º, n.º 3, da Constituição, e artigo 1.º, 
n.º 3). De facto, estamos a aumentar o limite máximo de 900 para 3.000 
dias, embora com fundamento teleológico e partindo de uma norma que 
admite que se transmute a pena de prisão prevista para os entes colec-
tivos em sanção pecuniária. Contudo, seria farisaico não admitir que 
estamos a trabalhar pelo menos no limite da interpretação extensiva, 
sempre muito problemática em Direito Penal. Assim, a intervenção le-
gislativa tanto se podia fazer no artigo 77.º como no artigo 90.º-B, onde, 
do prisma sistemático, até por vir na sequência da taxa de conversão 
do seu n.º 2, cremos ter mais sentido. Face ao exposto, em nossa pers-
pectiva, o artigo 90.º-B, n.º 8 passaria a ter a seguinte redacção: 8. Nas 
hipóteses de concurso de crimes a que alude o n.º 1 do artigo 30.º, o limite 
máximo da moldura aplicável não pode ultrapassar 3000 dias de multa. 
Uma derradeira nota para assinalar que os n.ºs 3 e 4 (no que se refere 
às medidas de segurança) não se aplicam aos entes colectivos.

O conhecimento superveniente do concurso de crimes do artigo 78.º 
não coloca particulares dificuldades aplicativas às pessoas colectivas 
e equiparadas, com a única excepção de não se poder aplicar qualquer 
medida de segurança (n.º 3) na nova pena.

Infelizmente26 mantendo-se ainda a previsão do crime continuado (ar-
tigo 30.º, n.º 2) e operando-se a sua punição através do princípio da 
exasperação (artigo 79.º), o mesmo também se aplica aos entes colec-
tivos, naturalmente que só em relação aos delitos que não assumam 

25 25 anos x 12 meses = 300 meses que, convertidos para 10 dias à taxa de 1 mês de pri-
são: 10 dias de multa dará 3.000 dias de sanção pecuniária.

26 Sobre a questão, veja-se A. Lamas Leite, “Considerações sobre a Lei n.º 94/2021, de 
22 de Dezembro e Algumas Propostas de Revisão do Código Penal”, in A. Lamas Leite 
(org.), Contributos para uma (Urgente) Reforma da Justiça, Braga, NovaCausa, 2022  
(no prelo).
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uma natureza «eminentemente pessoal» (artigo 30.º, n.º 3), pelo que o 
crime continuado não é equacionável para os delitos p. e p. pelos arti-
gos 144.º-B, 150.º, 152.º-A, 152.º-B, 156.º, 159.º e 160.º, 163.º a 166.º (sendo 
a vítima menor), 168.º, 169.º, 171.º  a 177.º, 240.º, 283.º e 285.º

Já não imperou o silêncio quanto a uma outra forma especial de de-
terminação da pena (lato sensu), qual seja, a atenuação especial, agora 
prevista no artigo 90.º-A, n.º 4. Remete-se expressamente para o artigo 
72.º, pelo que são razões de extraordinária diminuição da ilicitude, da 
culpa e/ou da prevenção geral e especial que admitem a mudança, logo 
ao nível da moldura abstracta, da pena de multa aplicável. Qualquer um 
dos exemplos-padrão do n.º 2 do artigo 72.º logra aplicação aos entes em 
estudo, dado que a intervenção através de uma pessoa física é equacio-
nável em relação a qualquer uma das suas alíneas, observando-se sem-
pre o limite do seu n.º 3. Na verdade, em face dos crimes do artigo 11.º, 
n.º 2, estando previsto algum caso de atenuação especial obrigatória ou 
facultativa, apenas um deles se aplicará (o da Parte Especial do CP ou 
do artigo 72.º). A benefício de ilustração, verificando-se a factualidade 
subjacente ao artigo 374.º-B, n.ºs 2 ou 5 (respectivamente atenuação 
especial facultativa e obrigatória) e uma outra prevenida no artigo 72.º, 
operará somente aquela que tiver um maior efeito atenuante. Ora, o 
modo como na prática se procede à atenuação é ditado pelo artigo 73.º, 
o qual se aplica na totalidade para as pessoas colectivas. Na verdade, 
as alíneas a) e b) do n.º 1, relativas à prisão logram efeito por via das 
hipóteses em que os tipos legais somente consagram sanção privativa 
de liberdade e ter-se-á de lançar mão da razão de conversão do artigo 
90.º-B, n.º 2; a al. c) não oferece quaisquer dúvidas, visto que só à multa 
como pena principal aplicável aos entes colectivos é que o instituto do 
artigo 72.º está pensado – e nunca, como é óbvio, para a dissolução. Já 
no que tange à al. d), interpretado como cremos ser a sua teleologia, é 
afastada a sua aplicação aos entes colectivos. Estamos perante um tipo 
legal do artigo 11.º, n.º 2 que somente prevê pena de prisão e em que se 
admite que, atenta a menor gravidade da mesma, por via da atenuação 
especial se a substitua por multa, mas aqui como pena principal e não 
de substituição, dado que o n.º 2 do artigo 72.º trata exactamente des-
te problema e de forma mais ampla. Donde, apenas terá sentido que a 
dita al. d) trate da responsabilidade criminal de pessoas singulares. Em 
sede do assinalado n.º 2, quaisquer das penas dos artigos 90.º-C a E é 
equacionável e se o tribunal a tal não proceder, estamos perante uma 
nulidade de sentença do artigo  379.º, n.º 1, al. c), do CPP27.

27 Entre muitos, veja-se o Acórdão do TRC de 3.10.2018, processo n.º 19/18.5PEFIG.C1
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O instituto da dispensa de pena é também aplicável aos entes colecti-
vos, como aliás resulta da expressa remissão do artigo 11.º, n.º 2 para 
várias das normas em que esta forma especial de determinar a pena é 
aplicável (v.g., o artigo 374.º-B, n.ºs 1 a 3 e 6, sendo que em relação ao 
primeiro número, por se tratar de uma dispensa obrigatória, apenas 
terão de se verificar os seus requisitos sem mais; no tocante ao n.º 2, 
tem ele de ser conjugado com as três alíneas do n.º 1 do artigo 74.º, ex 
vi do n.º 3 do mesmo preceito).

Em sede de reincidência, a resposta não é tão linear, devendo a Lei n.º 
94/2021 ter tomado posição expressa sobre o problema. Não obstante 
não ser a opinião dominante, em nosso entender nada há que o im-
peça28; pelo contrário, tudo depõe na necessidade político-criminal e 
dogmática de tal suceder. Sendo a posição mais defendida entre nós 
aquela que fundamenta a reincidência numa ideia de culpa agravada  
– da qual não partilhamos totalmente, uma vez que cremos que são 
também fundamentos de perigosidade que concorrem em tal funda-
mentação29, o que, pelo que dissemos acima sobre a contenção da fonte 
de perigo como húmus constitutivo e forma de construção da respon-
sabilidade criminal das pessoas colectivas, ainda sai aqui mais reforça-
do –, a partir do momento em que estes entes são capazes de culpa, a 
teleologia da reincidência é exactamente a mesma nas pessoas físicas e 
jurídicas, sendo o respectivo requisito material observável em ambas: a 
ou as condenações anteriores não serviram de «suficiente advertência 
contra o crime» (artigo 75.º, n.º 1, in fine). Nem se diga que estamos em 
face de um instituto privativo da prisão, porquanto o legislador criou 
um substitutivo funcional da mesma para os entes colectivos, por via 
da multa, consagrando a sua razão de conversão. Por outro lado, uma 
grande maioria dos delitos do artigo 11.º, n.º 2 são dolosos30 e a medida 

28 Vejam-se Pinto de Albuquerque, Comentário, p. 441, M. C. Ferreira da Cunha, As Rea-
ções Criminais no Direito Português, Porto, Universidade Católica Editora, 2022, pp. 186 
e 267, n. 637 e N. Brandão, “O Regime Sancionatório das Pessoas Colectivas na Revisão 
do Código Penal”, in AA. VV., Direito Penal Económico e Europeu. Textos doutrinários, 
III, Coimbra, Coimbra Editora, 2009, p. 467, para quem apenas funcionaria como factor 
(agravante) de medida da pena.

29 Sobre o tema, vide A. Lamas Leite, “A Reincidência: Reflexões em torno da Noção de 
«Circunstância Modificativa» e Propostas De Iure Condendo”, in J. Damião da Cunha et 
al., Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Américo Taipa de Carvalho, Porto, Univer-
sidade Católica Editora, 2022 (no prelo).

30 As excepções, em que a punição se dá por negligência (artigo 13.º), encontram-se nos 
delitos p. e p. pelos artigos 152.º-B, n.ºs 2 e 4, 156.º, n.º 3, 272.º, n.ºs 2 e 3, 274.º, n.ºs 
3 a 5, 277.º, n.ºs 2 e 3, 278.º, n.ºs 5 e 6, 279.º, n.ºs 5 e 8, 279.º-A, n.º 3, 281.º, n.ºs 2 e 
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concreta da pena aplicada ao crime ou crimes agora sob julgamento e 
o ou os anteriores inscritos no certificado de registo criminal podem 
bem ser todos eles em condenação efectiva (multa do artigo 90.º-B que 
se não substitua pelos artigos 90.º-C a E) superior a 6 meses que, no 
caso, são 600 dias de multa31. A «prescrição da reincidência» do n.º 2 
do artigo 75.º é mais complexa, por se basear na ideia de se não poder 
elaborar um juízo prognóstico se o agente estiver privado de liberdade, 
pelo que esse tempo é descontado. Ora, não havendo sanções de pri-
são para os entes colectivos, prima facie faleceria este requisito. Não 
cremos que assim seja, todavia. Na verdade, e porque se trata de uma 
analogia favorável ao arguido (artigo 29.º, n.º 3, da Constituição, e arti-
go 1.º, n.º 3), pois diminuem as hipóteses de «prescrição da reincidên-
cia», pelo que se dificulta a aplicação desta circunstância modificativa 
agravante, não se pode dizer, pura e simplesmente, que se descontaria 
o tempo em que a pessoa colectiva esteve em cumprimento de multa, 
dado nada ter que ver com o fundamento do desconto do artigo 75.º, 
n.º 2. Todavia, penas existem que importam uma restrição efectiva no 
funcionamento do ente colectivo que é normativamente equiparável à 
privação de liberdade: são elas a interdição do exercício de actividade 
(artigo 90.º-J) e o encerramento de estabelecimento (artigo 90.º-L). A 
circunstância de serem penas acessórias (artigo 90.º-A, n.º 2, als. b) e 
e)) em nada impede o nosso juízo, porquanto também o artigo 75.º, n.º 
2 não se limita sequer a sanções criminais, abrangendo a detenção e 
medidas de coacção processual, o que significa que o nomen iuris não 
é essencial, mas sim o conteúdo da imposição ser restritiva de direitos 
fundamentais de liberdade – nas pessoas singulares – e de funciona-
mento concreto, pois que é o correspondente à liberdade nos entes 
colectivos. Destarte, no desconto a que alude o inciso sob escrutínio, 
descontam-se somente a interdição do exercício de actividade e o en-
cerramento do estabelecimento, dado que, apesar de normativamen-
te substituta da prisão, a multa não corresponde à finalidade do dito 
desconto, nem a detenção ou as medidas de coacção processual que, 
na sequência da Lei n.º 94/2021, passaram a estar devidamente pre-
vistas e também nada têm que ver com a teleologia em causa. Cremos 
que apenas uma interpretação exasperadamente positivista obstaria a 
que, devido ao artigo 75.º, n.º 2, se impedisse a punição reincidente 
das pessoas em estudo. Tal não significa, por razões de clareza, que o 
legislador não devesse ter, uma vez mais, aproveitado a Lei n.º 94/2021 

3, 282.º, n.ºs 2 e 3 e 283.º, n.ºs 2 e 3.

31 De novo usando a conversão do n.º 2 do artigo 90.º-B, em que se o artigo 75.º, n.º 1 
exige penas de prisão efectivas superiores a seis meses, estes correspondem a 600 dias 
de multa.
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para desfazer quaisquer dúvidas e consagrar o que vimos de propor ou 
algo semelhante.

Uma última nota para o n.º 4 do artigo 75.º, no sentido de sublinhar que, 
em nosso juízo, equiparada que está a capacidade de acção e de culpa 
entre as duas modalidades de pessoas que o ordenamento jurídico co-
nhece, nada impede que as ditas «medidas de graça» (amnistia, perdão 
genérico e indulto) se apliquem também a entes colectivos e, por isso, 
se tal suceder, não obstarem à reincidência. Note-se que o artigo 11.º e 
os artigos 90.º-A, ss. vieram confirmar que as finalidades do artigo 40.º, 
n.º 1 (somente no que concerne às penas, visto que os entes colecti-
vos não podem ser objecto de medidas de segurança – detentivas, por 
certo, e não detentivas, porquanto o artigo 101.º corresponde, grosso 
modo, ao artigo 90.º-J, o artigo 101.º exige que estejamos perante uma 
pessoa física, e o artigo 102.º remete para a suspensão executiva da 
prisão com regras de conduta, a qual não consta do catálogo punitivo 
dos artigos 90.º-C a E, ainda que esta última norma dela se aproxime) 
são aplicáveis a entes físicos e colectivos, pelo que se cumprem razões 
preventivas-gerais e especiais (prevenção da reincidência) em ambas.

Quanto ao regime do artigo 76.º e às concretas operações de deter-
minação da pena do agente reincidente, nenhum obstáculo se divisa 
quanto ao seu n.º 1, aumentando a multa abstractamente aplicável em 
1/3 e não se mexendo no limite máximo, com aquilo que designamos 
por «operação de comparação e eventual limitação» em face da ou das 
condenações anteriores também a lograrem aplicação (2.ª parte do n.º 
1 do artigo 76.º). Já quanto ao n.º 2 do mesmo inciso, tendo em conta a 
sua particular teleologia, a pena relativamente indeterminada (artigos 
83.º, ss.) não se aplica às pessoas colectivas e equiparadas, desde logo 
por ser um misto de pena e de medida de segurança, rectius, para nós, 
mais esta última que a primeira – prova de que o nosso sistema é dua-
lista e não tendencialmente monista –, a que sempre acresceria, por 
decorrência, que o quantum exacto de sanção a cumprir se determina 
por via do funcionamento da liberdade condicional ou das regras das 
medidas de segurança (e dentro delas, para além do mais, da liberdade 
para prova – artigos 90.º, 94.º e 95.º e aqueles para os quais o n.º 3 do 
primeiro comando remete), sendo que, igualmente, esse outro insti-
tuto de natureza especial que é a liberdade condicional está fora de 
cogitação para os entes colectivos.

O artigo 80.º, uma vez clarificadas que medidas de coacção processual 
podem ser aplicáveis às pessoas colectivas (artigos 196.º, n.ºs 4 a 7, 197.º, 
n.º 4, 199.º, n.º 3, 200.º, n.º 7, todos do CPP), não se aplica aos entes em 
estudo, não se conjecturando também a detenção, por se tratar de um 
acto pessoalíssimo, ainda que se tivesse em conta a privação precária 
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de liberdade em que ela se traduz na esfera da pessoa singular lide-
rante. Já o artigo 81.º (e a parte correspondente do artigo 82.º) logram 
aplicação, desde logo por via do conhecimento superveniente da pena 
de concurso ou do funcionamento das regras da aplicação da lei crimi-
nal no tempo.

3. PENAS PRINCIPAIS

Compreende-se que a sanção de eleição neste domínio seja a multa32 
e, como ultima ratio, a dissolução. No entanto, ordenamentos exis-
tem com uma paleta mais rica de penas principais. Em França, como 
se sabe, mantém-se a distinção do CP napoleónico entre crimes, délits 
e contraventions. Quanto às duas primeiras, aplica-se, igualmente, “a 
interdição, a título definitivo ou com uma duração máxima de cinco 
anos, de exercer, directa ou indirectamente uma ou várias activida-
des profissionais ou sociais”, “a colocação, durante um período máxi-
mo de cinco anos, sob vigilância judiciária”, “o encerramento definitivo 
ou por um prazo máximo de cinco anos do estabelecimento ou de um 
de vários da sociedade comercial que tanha servido para a comissão 
dos factos incriminados”, “a exclusão dos mercados públicos a título 
definitivo ou por um prazo máximo de cinco anos”, “a interdição, a tí-
tulo definitivo ou por um prazo máximo de cinco anos, de proceder 
a uma oferta ao público de títulos financeiros ou de fazer admiti-los 
em negociações num mercado regulamentado”, “a interdição, por um 
período máximo de cinco anos, de emissão de cheques bancários”, “a 
pena de confisco”, “a afixação da decisão ou a sua difusão através da 
imprensa escrita ou de qualquer meio electrónico de comunicação”, “o 
confisco de animal que tenha sido usado para cometer a infracção ou 

32 Assim o é em França (artigo 131-37 do CP). Já se não entende como afirmam J. J. Go-
mes Canotilho e V. Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, I, 4.ª ed., 
Coimbra, Almedina, 2007, pp. 330-331 que o direito de propriedade não é extensível 
às pessoas colectivas, visto elas poderem ser proprietárias e esse direito poder ser limi-
tado por via de diversos ramos de Direito, incluindo o Penal; se assim não fosse, seria 
inconstitucional aplicar uma pena de multa a um ente colectivo, o que, salvo o devido 
respeito, carece de sentido. Já se não encontra qualquer referência ao problema em J. 
Miranda e R. Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo 1, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2005, a propósito do artigo 12.º, n.º 2, da Lei Fundamental.
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que tenha sido por ela atingido”, “a interdição, a título definitivo ou por 
um período máximo de cinco anos, de deter um animal”, “a interdição, 
durante no máximo cinco anos, de receber qualquer ajuda pública atri-
buída pelo Estado ou outras pessoas colectivas públicas, assim como 
qualquer ajuda financeira atribuída por uma pessoa de direito privado 
encarregada de uma missão de serviço público”. Porém, apesar de o 
artigo 131-37, do CP gaulês apontar para que se tratem de sanções prin-
cipais, não parece ter sido intentio legis estabelecer uma rígida classi-
ficação, dado que o artigo 131-39, para o qual o primeiro remete, em 
relação ao confisco, designa-a por “pena complementar”, o que parece 
inculcar a ideia de que o relevante é abrir ao julgador um amplo leque 
de escolha, com sanções combináveis entre si, sem o rigor que o nosso 
CP impôs – e bem – na destrinça entre penas principais e acessórias. 
Ainda quanto ao confisco, o legislador francês obriga a que esta sanção 
se aplique sempre “a todos os crimes e delitos punidos com pena de 
prisão de duração superior a um ano, excepto os delitos de imprensa”. 
Tal norma seria, entre nós, materialmente inconstitucional, dado que 
estabelece um efeito automático das penas, vedado pelo artigo 30.º, n.º 
4, da Constituição e pelo art. 65.º, n.º 133. 

Refira-se ainda que, nos casos espúrios em que se abre a porta para 
a responsabilização de entes públicos (agora aqui – artigo 131-39 – 
também abrangendo partidos políticos e sindicatos), a dissolução e 
a vigilância judiciária não se lhes aplica. Quanto aos délits, é também 
cogitável a pena de sanction-réparation a que alude o artigo 131-39-1, 
em vez da multa ou ao lado dela (artigo 131-8-1). Nestas hipóteses, o 
tribunal determina o montante da pena pecuniária, que não pode ex-
ceder 75.000 € nem o máximo de pena que o delito consente e que só 
será executada se o juiz de execução das penas o entender necessário 
se e na medida em que o ente colectivo não cumpriu a obrigação de 
reparar, no que seria, entre nós, algo de similar à pena suspensa com 
o dever a que alude a al. a) do n.º 1 do artigo 51.º No que tange ao or-
denamento belga, a multa é determinada em valores que oscilam entre 
um mínimo e um máximo e estão dependentes da sanção privativa de 
liberdade que se aplicaria se estivéssemos perante pessoas singulares. 
Assim, o artigo 41bis do CP belga prevê uma multa entre 240.000 € a 
720.000 € se o crime for punível com prisão perpétua e a partir daí os 
valores são mais baixos.

33 Sobre o problema em geral, em especial no que contende com o nosso artigo 69.º do 
CP e o modo como vem sendo interpretado pelo TC e pelos tribunais judiciais, cf. Lamas 
Leite (org.), Contributos
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De entre a multa ou a dissolução34, penas que se auto-excluem35, o ar-
tigo 90.º-B, n.º 4 passa a impor que se tenha em conta na fixação do 
número de dias, para além dos critérios gerais da culpa e da prevenção, 
a existência de um programa de cumprimento normativo (doravante 
«PCN»), “depois da comissão da infracção e até à data da audiência 
de julgamento”. Este momento suscita-nos a crítica de que aquilo que 
o tribunal deve ter em conta no momento da fixação do quantum de 
dias da multa é reportado ao tempus delicti e não a momento posterior, 
pois é aí que se fazem sentir as necessidades punitivas, sejam elas de 
que natureza forem. Ao postergar a valoração da implementação de um 
PCN entre a data do crime e a audiência de julgamento em 1.ª instância, 
o legislador transforma o PCN num ao lado daqueles que, exemplifica-
tivamente, se acham recolhidos no artigo 71.º, n.º 2, confundindo dois 
juízos que não o podem ser. Por outro lado, é um incentivo a que a pes-
soa colectiva, uma vez sabendo que pende inquérito-crime contra si, 
adopte medidas aptas a evitar a reincidência, sem que ainda tenhamos 
sequer a certeza jurídica de que cometeu o delito, mais se adensando 
as nossas dúvidas e críticas. Acresce que se não entende porque é que 
o PCN deve ser somente dirigido a “prevenir a ocorrência de crimes 
da mesma natureza”36 ou diminuir o seu risco, já que, bem vistas as 
coisas, do que se trata aqui é de uma especificidade de um factor de 
medida da pena já existente, qual seja o comportamento posterior ao 
facto por banda do arguido (artigo 71.º, n.º 2, al. e)), agora em finalidade 
prospectiva e não retrospectiva como neste inciso. Ora, o comporta-
mento posterior do agente deve ser avaliado de forma globalizante, não 
apenas em relação à comissão de crimes que protejam ou mesmo bem 

34 Fonte próxima do nosso artigo 90.º-F terá sido o art. 35 do CP belga, onde se lê que a 
mesma se aplica “quando a pessoa colectiva foi intencionalmente criada com o propó-
sito de exercer actividades puníveis pelas quais venha a ser condenada ou desde que 
o seu objecto [social] tenha sido intencionalmente desviado com o fim de exercer tais 
actividades”. É interessante notar, por outra banda, que aos crimes e délits não há uma 
expressa distinção entre as várias categorias punitivas como sucede entre nós, dado que 
a dissolução e as sanções correspondentes aos nossos artigos 90.º-J a M surgem numa 
subsecção atinente a penas comuns aplicáveis às pessoas colectivas.

35 Em sentido oposto, sem fundamentar, Pinto de Albuquerque, Comentário, p. 440, do 
que discordamos, dado não vislumbrarmos o sentido prático, político-criminal e dogmá-
tico de se aplicar a um ente colectivo uma sanção pecuniária e a sua “morte civil”.

36 Itálicos acrescidos.
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jurídico-penal ou próximos, mas todos eles, pelo que temos as maiores 
reservas quanto a esta alteração.

Por outro lado, o magno problema consiste em saber o que é um PCN, 
dado que a Lei n.º 94/2021 não o definiu em nenhuma das mudanças 
operadas nos vários diplomas, o que ameaça seriamente a certeza e 
segurança na aplicação do Direito, um dos seus fins últimos e que co-
locará sérios engulhos ao intérprete e aplicador, roçando a inconsti-
tucionalidade material por falta de determinabilidade criminal a que 
alude o artigo 29.º, n.º 3, da Constituição. E tanto assim é quanto os 
ditos programas se aplicam a todas as categorias de sanções. Tratou-se 
de um primeiro passo no caminho de consagrar o que há muito vinha 
sendo reclamado, em especial pelas grandes empresas, ou seja, o com-
pliance criminal, embora ainda não tenhamos um verdadeiro programa 
deste tipo, visto que não se optou por uma redacção próxima do n.º 6 
do artigo 11.º, no sentido de excluir a responsabilidade penal das pes-
soas colectivas se estas tiverem em adequado funcionamento correcto 
um PCN (como sucede com o artigo 31bis, n.ºs 2 a 5, do CP espanhol). 
Como se adiantou, introduziu-se, isso sim, por via do CP e do CPP, um 
conjunto de fortes incentivos a que tal suceda, o que terá influência 
ao nível da determinação da medida concreta da pena, da modelação 
de determinadas sanções aplicáveis às pessoas colectivas, da aplicação 
da especial atenuação da pena, do seu funcionamento como mais um 
factor de medida da pena e, em sede do CPP, ao nível da suspensão 
provisória do processo.

No que ao CP diz respeito, os artigos 90.º-A, n.ºs 4 a 6, 90.º-B, n.º 4, 
90.º-E, n.ºs 1, 2 e 5, al. b) e 90.º-G, n.º 1, al. b) referem-se a PCN. A única 
forma de, antes de o legislador corrigir – como deve – o enorme lapso 
cometido e definir expressamente o que entende pelo dito programa, 
cremos ser de lançar mão do previsto no Decreto-Lei n.º 109-E/2021, 
de 9 de Dezembro, com entrada em vigor 180 dias após a sua publica-
ção (artigo 29.º), ou seja, a 7/6/2022. Este diploma aprova o MENAC 
(Mecanismo Nacional Anticorrupção) e o RGPC (Regime Geral da Pre-
venção da Corrupção), em anexo ao Decreto-Lei – cf. o seu artigo 1.º 
Quanto a este último, aplica-se ao que o seu artigo 3.º define como 
“corrupção e infracções conexas” e a pessoas colectivas (privadas e pú-
blicas) sediadas no nosso país ou que aqui tenham a sua sucursal (o 
último segmento apenas quanto aos entes de Direito Privado), desde 
que empreguem 50 ou mais trabalhadores – cf. artigo 2.º Em relação a 
elas, passa a ser obrigatória a adopção e implementação de um PCN, o 
qual é composto, pelo menos, por: i) um plano de prevenção de riscos 
de corrupção e infracções conexas (PPR), ii) um código de conduta, iii) 
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um programa de formação, iv) um canal de denúncias e v) a indicação 
de um responsável pelo cumprimento do PCN (artigo 5.º do RGPC).

A aplicação a pessoas de Direito Público, in casu, não tem qualquer 
relevo, uma vez que o legislador as excluiu – a par das de Direito In-
ternacional Público – do âmbito subjectivo de aplicação da responsabi-
lidade criminal dos entes colectivos. Por outro lado, apenas os crimes 
previstos no artigo 3.º do RGPC se acham abrangidos pelo PCN, a saber, 
com interesse para o elenco taxativo do artigo 11.º, n.º 2, os delitos p. 
e p. pelos artigos 335.º, 368.º-A, 369.º, 372.º a 375.º e 377.º Os crimes 
de concussão – artigo 379.º – e de abuso de poder – artigo 382.º – não 
podem ser praticados por pessoas colectivas, o que, se por um lado 
se entende, por serem crimes específicos em que se exige a qualidade 
de funcionário, tal como definido no artigo 386.º, apontando, por isso, 
para uma eventual responsabilidade de pessoas colectivas públicas, 
arredadas do artigo 11.º, n.º 2, não são um argumento decisivo, pois 
vários outros delitos existem em que o mesmo sucede e estão abrangi-
dos pela região normativa do último comando citado e do artigo 3.º do 
RGPC. É o caso da prevaricação (artigo 369.º), do peculato (artigo 375.º) 
– aqui com a agravante de que este é uma forma específica e mais grave 
de abuso de confiança do artigo 205.º, o qual é um crime comum – e 
da participação económica em negócio (artigo 377.º). Quanto aos deli-
tos dos artigos 372.º a 374.º, a razão de o Estado em sentido amplo não 
responder criminalmente deixa de ser argumento a partir do momento 
em que a Lei n.º 20/2008, de 21 de Abril criminalizou a corrupção no 
sector privado e no comércio internacional e, nos termos do seu artigo 
4.º, manda punir igualmente as pessoas colectivas privadas e equipara-
das. Donde, ou o legislador, tirando os artigos 373.º e 374.º, eliminava a 
sua previsão do artigo 11.º, n.º 2, por só poderem abranger pessoas co-
lectivas públicas, ou teria de o fazer também para os artigos 369.º, 375.º 
e 377.º, pela mesma razão. Tudo se resolveria com a responsabilidade 
das pessoas colectivas públicas, que defendemos. 

Voltando mais de perto ao PCN, o que vimos de dizer significa que o 
artigo 5.º do RGPC não se aplica aos artigos 144.º-B, 150.º, 152.º-A, 152.º-
B, 156.º, 159.º e 160.º, 163.º a 166.º (sendo a vítima menor), 168.º, 169.º, 
171.º a 177.º, 203.º a 206.º, 209.º a 223.º, 225.º, 226.º, 231.º, 232.º, 240.º, 
256.º, 258.º, 262.º a 283.º, 285.º, 299.º, 348.º, 353.º, 359.º, 363.º, 367.º, 
376.º, o que corresponde à grande maioria dos ilícitos, do mesmo modo 
que não logra aplicação às pessoas colectivas privadas e que tenham 
49 ou menos trabalhadores, o que, como se sabe, representa a maioria 
do tecido empresarial português. Para ambos os casos, não há qual-
quer resposta que se retire de uma aplicação (ainda que analógica) dos 
artigos 2.º, 3.º e 5.º, do RGPC, ficando, pura e simplesmente os crimes 
atrás transcritos sem possibilidade prática de aplicação em caso de 



anDré laMaS lEITECRIMINAL

123

responsabilidade criminal de entes colectivos em que se apele para um 
PCN, fazendo dessas normas  realidades que, na prática, ou se aplicarão 
de modo discricionário pelos juízes, ou não terão qualquer aplicação de 
todo, por ausência de norma habilitante, entendimento que julgamos 
mais conforme às exigências do princípio da legalidade criminal. Des-
tarte, para ultrapassar este insustentável estado de coisas, propomos 
que se adite um novo número ao artigo 11.º, com a seguinte redacção: 
12. Para todos os efeitos legais, entende-se por programa de cumprimento 
normativo o previsto nos artigos 5.º a 11.º do Regime Geral da Prevenção 
da Corrupção, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 
de Dezembro.

Perdeu-se ainda a oportunidade de uma caracterização mais completa 
dos factores a ter em conta na determinação da situação económico-
-financeira do ente colectivo condenado, pois que a referência ape-
nas a encargos com trabalhadores é demasiado curta e não reflecte a 
realidade de qualquer sociedade comercial, p. ex., que inclui encargos 
com fornecedores, Estado, sistemas de protecção social e outros. Do 
mesmo passo, do lado das receitas, documentos contabilísticos ou uma 
percentagem do volume de facturação ou de negócios, quando aplicá-
vel, deveria ser expressamente referido. Nada de novo, pois já nos quei-
xámos de idêntica lacuna no artigo 47.º, n.º 2, tendo inclusive elaborado 
proposta legislativa nesse sentido37.

4. PENAS ACESSÓRIAS

Nada impede que as penas que se aplicam ao lado da multa o sejam de 
forma cumulativa38, desde que tal tenha sentido no caso concreto. Não 
se trata de uma inovação, pois que é equacionável que um funcionário 
cuja categoria funcional seja motorista possa ser sancionado com as 
penas acessórias a que aludem os artigos 66.º e 69.º, p. ex.. Nem se 
diga que a nova redacção do artigo 90.º-G, n.º 3, a qual prevê, expressis 
verbis, que a injunção judiciária se possa cumular com os artigos 90.º-H 
e I inculca a ideia de que o legislador apenas pretendeu abranger es-
tas nessa categoria de cumulabilidade. Senão, veja-se o artigo 90.º-M,  
n.º 1, o qual estabelece que a publicidade da decisão condenatória se 
pode aplicar sempre, para além de a tal obrigar em certas hipóteses.

37 Lamas Leite (org.), Contributos

38 Pinto de Albuquerque, Comentário, p. 437.
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A injunção judiciária, talvez a mais plástica e maleável de todas as san-
ções acessórias aplicáveis aos entes colectivos, passa agora a prever a 
modalidade da adopção de um PCN nos mesmos termos que já assi-
nalámos e, por isso, comparticipam das mesmas observações críticas. 
De novo, a Lei n.º 94/2021 revestiu-se de uma oportunidade perdida 
na correcção de uma para nós gritante inconstitucionalidade material 
de que padece este artigo 90.º-G, uma vez que, como é exigido em to-
das as sanções, não conhece ela qualquer moldura abstracta aplicativa, 
pelo que o ente colectivo se vê na contingência de ter de adoptar as 
medidas aí previstas, virtualmente, até ao momento da sua extinção, 
em flagrante violação do artigo 30.º, n.º 1, da Constituição. Assim, deve 
a norma ser desaplicada por qualquer tribunal (artigo 204.º da Lei Fun-
damental) e, quando existir tal oportunidade em sede de fiscalização 
sucessiva abstracta, deve o TC declará-la inconstitucional com força 
obrigatória geral (artigo 281.º, n.º 1, al. a), da norma normarum).

Conceição Cunha39 considera que os artigos 90.º-J, n.º 2 e 90.º-L se 
assemelham mais ao regime das medidas de segurança que das penas e 
o artigo 90.º-M é um verdadeiro efeito da condenação, dando conta do 
problema de inconstitucionalidade, embora conclua em sentido opos-
to. Temos dúvidas quanto a esta opinião, desde logo porquanto entre 
os n.ºs 1 e 2 do artigo 90.º-J existe somente uma diferença temporal, 
pelo que se quadra melhor à interdição do exercício de actividade a 
designação de medida de segurança, o nomen iuris deveria ser o mes-
mo em ambas. Cremos que ainda estamos no domínio da culpa docu-
mentada no facto e não no reino da perigosidade, visto que será um 
maior juízo de censura ético-social que determinará a dita interdição. 
Seguindo o nosso raciocínio de aplicar o mesmo entendimento aos n.ºs 
1 e 2, a ser assim, então os artigos 66.º e 69.º também seria medidas de 
segurança, o que cremos ninguém defender. O mesmo se diga, cum 
grano salis, para a objecção da autora quanto ao artigo 90.º-L.

Onde já vislumbramos problemas de solvabilidade constitucional é 
no artigo 90.º-M, n.º 1. Para o entendermos, tal importa retomar uma 
questão atinente ao artigo 69.º, pelo que nos seja permitido este ex-
curso.

É de todos conhecida a já velha discussão sobre a (in)constitucionali-
dade do entendimento firmado em acórdão uniformizador pelo STJ40 

39 Ferreira da Cunha, As Reações, pp. 314-315.

40 “Assento” n.º 5/99, de 12.11.1998, processo n.º 1420/98.
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e várias vezes coonestado pelo TC41, no sentido de que, condenado o 
arguido por algum dos crimes previstos no artigo 69.º, n.º 1, o tribu-
nal terá sempre de aplicar a pena acessória aí prevista de inibição de 
conduzir veículos com motor. Trata-se, na verdade, de entre as penas 
de idêntica natureza previstas na Parte Geral (tirando o artigo 90.º-M, 
como se verá) ou na Parte Especial (nem mesmo quanto ao delito de 
violência doméstica, o qual tem merecido um tratamento legislativo 
especial tal se entende – cf. artigo 152.º, n.ºs 4 e 642) do CP ou em le-
gislação extravagante da única – tanto quanto sabemos – em que ine-
xiste a intermediação de um juízo do tribunal quanto à necessidade 
de aplicar ou não esta sanção. Donde, ela opera ope legis e não ope 
judicis (sendo certo que as exposições de motivos dos Decreto-Lei n.ºs 
400/82, de 23/9 e 48/95, de 15/3 não se referem a esta questão).

O artigo 30.º, n.º 4, da Constituição, reproduzido no artigo 65.º, n.º 1, 
parece depor em sentido contrário, dado que um dos traços estrutu-
rantes do nosso modelo político-criminal sancionatório consiste exac-
tamente em proibir a existência de efeitos automáticos das penas. Ora, 
em brevíssimo esboço, seja o STJ, seja o TC, entendem que a cobertura 
legal consta do n.º 2 do artigo 65.º, de acordo com o qual «a lei pode43 
fazer corresponder a certos crimes a proibição do exercício de deter-
minados direitos ou profissões», o que sucederia no artigo 69.º Por 
outro lado, argumenta-se que não é verdade que o juiz não tenha qual-
quer intervenção ao aplicar esta pena acessória, dado que a sua moldu-
ra abstracta terá de ser transformada em medida concreta (entre três  
meses e 3 anos), atendendo aos princípios do art. 71.º, n.º 1, os quais se 
aplicam, até pela sua inserção sistemática, a todas as penas (principais, 
acessórias e de substituição).

Ora, discordamos deste entendimento e mantemos a posição de que o 
mesmo é materialmente inconstitucional. Em primeiro lugar, vejamos 
a habilitação jusconstitucional. Dispõe o já citado artigo 30.º, n.º 4 que 

41 Cf. o Acórdão n.º 143/95, de 15.03.1995, processo n.º 813/93 e, porque mais recente, 
o Acórdão n.º 253/2016, de 4.05.2016, processo n.º 1079/15.

42 Coisa diferente é, em relação a uma dada pena acessória prever que obrigatoriamente 
o regime do seu cumprimento ocorra de uma dada forma, como sucede com o n.º 5 
do artigo 152.º (“(…) deve incluir o afastamento da residência ou do local de trabalho 
desta [da vítima] e o seu cumprimento deve ser fiscalizado por meios técnicos de con-
trolo à distância.”). Nossos itálicos. O mesmo sucede com o artigo 35.º, n.º 1, da Lei n.º 
112/2009, de 16/9. No mesmo sentido, o artigo 154.º-A, n.º 4.

43 Itálico adicionado.
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«”[n]enhuma pena44 envolve como efeito necessário a perda de quais-
quer direitos civis, profissionais ou políticos”, o que, tirando a palavra 
“quaisquer”, é, como se disse, ipsis verbis reproduzida no n.º 1 do artigo 
65.º Não há, no texto constitucional, qualquer autorização para que o 
legislador ordinário tivesse configurado o n.º 2 do mesmo artigo. Ou 
seja, começa por existir uma norma à margem da Lei Fundamental, a 
qual permite impor restrições a direitos ou profissões por relação a 
certos crimes e não já a penas, sendo ainda exacto que, mesmo quanto 
às últimas, existe a admissibilidade legal da sua consagração, que se 
não confunde com a obrigatoriedade da sua aplicação no caso concre-
to que o tribunal é chamado a julgar, como vem sendo interpretado. 
São dois níveis de análise distintos. Esta é, na materialidade das coisas, 
uma artificiosa manipulação da realidade e uma verdadeira burla de 
etiquetas, pois a condenação pela prática de um crime importará a apli-
cação de uma pena (ou de uma medida de segurança), pelo que a dis-
tinção dogmática entre penas acessórias, efeitos das penas ou dos crimes 
carece de sentido prático e só aumenta a confusão conceptual à qual 
nem o legislador foge, pois que, amiúde, trata como penas acessórias 
o que, nesta classificação, seriam efeitos das penas e vice-versa45. Mais 
ainda, o artigo 353.º apenas contempla, no seu tipo objectivo, a violação 
de penas acessórias e não efeitos dos crimes, o que é sintomático, em-
bora se não possa dizer que a vulneração dos últimos fique desampa-
rada de tutela penal, pois sempre se aplicará o crime de desobediência 
do artigo 348.º (da al. b) do n.º 1 e não da al. a), uma vez que, in casu, 
inexiste norma legal habilitante). Para nós, a noção de sanção acessória 
é suficiente para conter todas estas realidades que, se fizeram sentido 
no passado, há muito que dele carecem. Mesmo que assim não seja e 
se continue a autonomizar os efeitos dos crimes para os quais aponta o 
artigo 65.º, n.º 2, para além de a Constituição, como referido, pretender 
que, para além da pena principal, nenhuma outra se possa aplicar au-
tomaticamente, sem que exista um juízo pelo tribunal da condenação 
– dê-se-lhe a designação que se quiser –, o mesmo inciso do CP apon-
ta, de modo claro, para uma mera possibilidade de o legislador ligar à 
prática de determinados crimes uma dada proibição. Digamos que se 
trata de um salvo-conduto que o legislador ordinário se dá a si mes-
mo – sem respaldo no legislador supra-ordinário, como deveria – de 
o fazer, mas sempre e só como mera possibilidade, como se retira, em 

44 Idem.

45 P. ex., seguindo a lógica do artigo 65.º, n.º 2, o artigo 346.º não consagraria verdadeiras 
penas acessórias, como se lê na sua epígrafe, mas efeitos dos crimes: “[q]uem for con-
denado por crime previsto no presente capítulo (…)”. Já no sentido correcto, de verda-
deiras penas acessórias trata o artigo 388.º-A.
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simples argumento literal, da palavra “pode”. Ora, não se extrai deste 
artigo 65.º, n.º 2 que exista uma obrigação para o juiz de, sempre que o 
crime se verifique, ter de aplicar a dita pena acessória. Donde, para nós 
falece, em toda a linha, a argumentação de que este inciso do CP é a 
fundamentação legal para o entendimento patrocinado.

Quanto ao outro argumento que vem sendo apontado – existe sempre 
uma ponderação na medida concreta da pena acessória –, o mesmo 
não é sequer argumento, dado que o problema, se bem vemos as coisas, 
está a montante: não pode haver, automaticamente, porque o julgador 
condena o agente por um certo crime, a aplicação de uma dada pena 
(para além da principal). Mesmo que seja, de que adianta dizer que o 
juiz, no caso do artigo 69.º, dispõe da margem decorrente do processo 
determinativo da medida concreta sancionatória, como que a garantir 
que não é tudo automático, quando o mais importante o é, ou seja, a 
própria existência da obrigatoriedade da sua aplicação? Quanto  a nós, 
de nada ou de muito pouco, a não ser porventura aplacar a consciência 
legislativa que, assim, dirá que o julgador sempre tem a possibilidade 
de aplicar o artigo 69.º no seu mínimo de três meses. 

Daqui decorre que, das duas uma: ou se altera o texto constitucional 
e se prevê que, em relação a certos crimes, o legislador pode consa-
grar hipóteses em que o julgador terá sempre de aplicar uma pena para 
além da principal, em completa derrogação do actual artigo 30.º, n.º 
4, da norma normarum (o que não é isento de dúvidas, por aí nos en-
contrarmos, em nosso juízo, perante uma “norma constitucional in-
constitucional”46), e aí sim, existe respaldo na Lei Fundamental para a 
interpretação que se vem fazendo; ou se revoga o n.º 2 do artigo 65.º, 
pelo facto de ultrapassar o que a Constituição prevê, arvorando-se o 
legislador ordinário em constitucional, parecendo-nos a hipótese pre-
ferível. Tal não impede que a dados crimes se não possa continuar a 
ligar a possibilidade aplicativa de verdadeiras penas acessórias – que 
já não efeitos dos crimes, categoria que, como explicitado supra, nos 
parece de revogar –, havendo somente que proceder às necessárias 
alterações legislativas. Numa palavra, nenhum dos efeitos de culpa ou de 
prevenção que decorrem dos efeitos dos crimes se perde ao defender-
mos a sua conversão em penas acessórias, o que é essencial para que 
o ponto mínimo de defesa do ordenamento jurídico não seja violado.

Algo de semelhante terá de se dizer, pelas mesmas razões, quanto ao 
artigo 66.º, cuja redacção aponta, igualmente, para uma obrigatorie-

46 Entre tantos, veja-se O. Bachof, Normas Constitucionais Inconstitucionais?, Coimbra, 
Almedina, 1994, passim
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dade de aplicação desta pena acessória de proibição do exercício de 
função. De igual forma, face ao actual quadro vigente, o artigo 90.º-
M, n.º 1, na parte em que torna obrigatória a publicidade da decisão 
condenatória nas hipóteses dos artigos 90.º-C (pena de substituição 
de admoestação), J (pena acessória de interdição do exercício de ac-
tividade) e L (encerramento de estabelecimento), terá também de ser 
alterado, pois que a proibição constitucional abrange todo o tipo de 
penas, que não só as principais. No entanto, estamos cientes de que 
o legislador visou ganhos em termos de segurança no tráfego jurídico 
(maxime comercial), ao obrigar a que o tribunal aplique esta sanção 
acessória em hipóteses em que terceiros devem estar informados do 
conteúdo da decisão condenatória, por forma a melhor adequarem o 
seu comportamento, fundamentalmente decidirem se é ou não seguro 
estabelecer relações jurídicas com esses entes colectivos. Donde, uma 
solução intermédia podia ser a de, nos casos agora figurados como de 
publicação “obrigatória”, obrigar o juiz a fundamentar nas factualida-
des em que considerasse que tal se não justificaria. Proporíamos, as-
sim, esta redacção para o n.º 1 do artigo 90.º-M: A decisão condenatória 
pode determinar a sua publicação quanto a qualquer pena constante do 
presente capítulo. Quanto às penas previstas nos artigos 90.º-C, 90.º-J e 
90.º-L, o tribunal fundamenta sempre que não aplicar a sanção prevista 
no presente artigo.

Diga-se, ainda, que o artigo 90.º-H nunca pode encerrar uma proibi-
ção genérica e indeterminada de celebrar contratos, sob pena de in-
constitucionalidade e de, na prática, corresponder aos efeitos da dis-
solução do artigo 90.º-F. Quanto ao artigo 90.º-I, propendemos para 
uma eventual conveniência, de iure condendo, em abranger subsídios, 
subvenções ou incentivos de entes privados também, até como forma 
de evitar que a pessoa colectiva condenada possa servir de “veículo” 
para a prática de crimes como o branqueamento (artigo 368.º-A), p. 
ex. No que tange ao artigo 90.º-J, n.º 2, a interdição definitiva deve ser 
uma medida de ultima ratio, mesmo abrangendo apenas certas acti-
vidades, sob pena de se equiparar aos efeitos práticos da dissolução, 
sendo ainda de salientar, no n.º 3, a importância da reabilitação como 
concretização do princípio da proporcionalidade ínsito no artigo 18.º, 
n.º 2, da Constituição, algo de similar se dizendo em face do n.º 3 do 
artigo 90.º-L.

5. PENAS DE SUBSTITUIÇÃO

Vistas agora as sanções que encimam este número, a Lei n.º 94/2021 
limitou-se a alterar o artigo 90.º-E (vigilância judiciária), a mais intru-
siva de todas as penas aplicadas em vez da multa e que se aproxima do 
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pensamento ínsito à pena suspensa com regime de prova, aquilo que 
de mais próximo – que não igual – temos da probation47. Fê-lo introdu-
zindo como um dos deveres ou como o único dever do “representante 
judicial” a fiscalização do modo como o PCN é colocado em prática pela 
pessoa colectiva (n.ºs 1, 2.ª parte e 2), pelo que, neste ponto, remetemos 
para o que atrás expendemos. No mesmo sentido, para além da comis-
são delitual apreciada ope judicis – e bem – determinar a suspensão 
desta pena substitutiva, o mesmo se operou quanto à não adopção de 
um PCN (al. b) do n.º 5 do artigo 90.º-E). Também se mantiveram as 
dúvidas sobre o modo de nomeação do “representante judicial”, que 
qualificações deve ele ter, se deve ou não existir uma lista em cada co-
marca destas pessoas e, em caso afirmativo – como parece –, em que 
concretos aspectos a sua elaboração se baseia.

Quanto às demais, já em outro local48 nos pronunciamos contra a exis-
tência da pena de admoestação49 aplicada às pessoas singulares ou co-
lectivas, por se tratar de uma simples marca de um Direito Criminal 
simbólico – muito pernicioso ao nosso ramo jurídico – que não torna, 
como defendemos, as penas substitutivas em sanções efectivas, eficien-
tes e certas. Dito de outro modo, muitas delas são vistas pela comuni-
dade no seu todo e pelo concreto agente como arremedos de pena ou 
como fácticas descriminalizações encapotadas, o que é o pior serviço 
que se pode fazer a uma categoria sancionatória que, entre nós, foi 
sempre considerada como uma verdadeira pena, ao invés da Alema-
nha, onde esta “carta de alforria” demorou décadas. Também dizemos 
que, sendo uma sanção aplicada em vez da principal (aqui, apenas a 
multa), ela deve cumprir, normativa, que não naturalisticamente, os 
mesmos desideratos que se recolhem no artigo 40.º, n.ºs 1 e 2, só assim 
se cumprindo o programa político-criminal em que se encerram. Tem 
sido sempre essa a nossa demanda, a partir do momento em que nos 

47 Sobre a questão, vide A. Lamas Leite, “Pela Elevação de Penas de Substituição ou Aces-
sórias a Penas Principais e por um Verdadeiro Sistema de Probation em Portugal?”, 
Sombras e Luzes, II, 2019, pp. 117-139.

48 A. Lamas Leite, As Penas de Substituição em Perspectiva Político-Criminal e Dogmática. 
Contributo para uma Análise Sistemática, Dissertação de Doutoramento em Ciências 
Jurídico-Criminais, Porto, Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 2015

49 Pinto de Albuquerque, Comentário, p. 441 defende que a admoestação só é cumulável 
com a pena acessória do artigo 90.º-M, não se percebendo porquê. Há todo o sentido 
em que a primeira se aplique ao lado das penas dos artigos 90.º-H ou I, p. ex.. O que 
não será possível, como nas pessoas singulares também o não é, consiste em figurar 
qualquer substituição de uma sanção acessória, desde logo por falta de previsão legal e 
por tal contrariar a teleologia de qualquer uma destas últimas.
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ocupámos das penas substitutivas na nossa dissertação de doutora-
mento. Ora, o juízo prognóstico favorável – que para nós, ao invés da 
restante doutrina, não é apenas dado por exigências preventivas, mas 
também, ainda, por rarefacções da culpa50, habilitada que está, primo, 
na circunstância de o artigo 71.º, n.º 1 ser uma norma aplicável a qual-
quer pena, independentemente da sua natureza e, em segundo lugar, 
atenta a proximidade do juízo que lhe subjaz à atenuação especial da 
pena, onde, como vimos já neste trabalho, também têm assento con-
siderações de culpa – parte, na verdade do mesmo juízo com que se 
aplica qualquer uma das duas outras categorias punitivas – principais 
ou acessórias –, dado que em todas elas, o respectivo cumprimento é 
que nos fornece a prova da maior ou menor correcção quanto ao juízo 
empreendido.

No que tange à caução de boa conduta (art. 90.º-D), assinale-se que se 
deveria ter corrigido a incorrecção político-criminal e dogmática de, 
ao invés da vigilância judiciária (cf. a al. a) do n.º 5 do artigo 90.º-E), se 
prever que qualquer crime pode conduzir à sua quebra ou revogação, 
melhor se tendo andado se, como sucede com grande parte também 
das penas de substituição para as pessoas singulares (com acerto, os 
artigos 46.º, n.º 3, al. b), 56.º, n.º 1, al. b), e 59.º, n.º 2, al. c)), se dependes-
se a comissão delitual da conclusão do tribunal de que as finalidades da 
caução não puderam ser prosseguidas51. E não se diga que, tratando-se 
da entrega de um valor monetário, os objectivos sejam outros, i. é, o de 
impedir a prática de todo e qualquer delito, pois isso seria o funciona-
mento automático do instituto da revogação, sempre de evitar e que 
em nada conduz às finalidades punitivas que, como se teve já ocasião 
de sublinhar, devem ser equivalentes funcionais às prevenidas para as 
pessoas físicas. Nada justifica a quebra de harmonia, neste particular, 
entre o artigo 90.º-E e o 90.º-D, não se chamando à colação a do artigo 
90.º-C, atenta a sua própria natureza, que não admite a revogação.

50 Assim o defendemos em A. Lamas Leite, “Especificidades do Juízo que Preside às San-
ções Substitutivas e o Substracto da Atenuação Especial da Pena”, in J. Lobo Moutinho 
et al., Homenagem ao Professor Doutor Germano Marques da Silva, I, Lisboa, Universi-
dade Católica Editora, 2020, pp. 167-218.

51 Ferreira da Cunha, As Reações, p. 266 pronuncia-se pela não revogação da caução em 
virtude da prática de um novo crime, em hermenêutica em absoluto contrária ao artigo 
90.º-D, n.º 2 e, por isso, de afastar. Em sentido contrário, Pinto de Albuquerque, Co-
mentário, pp. 443-444. Dizemo-lo em face do direito constituído, e infelizmente, como 
defendemos em texto, pois estamos cientes de que todos devemos observância ao  
princípio da legalidade e às regras hermenêuticas, à cabeça das quais o artigo 9.º, n.º 
2, do CC.
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6. JUÍZO CONCLUSIVO

Em extrema súmula, do prisma do Direito Penal substantivo, a Lei n.º 
94/2021, de 22/12 foi, em regra, em matéria do quadro legal sanciona-
tório das pessoas colectivas e entidades equiparadas, uma oportunida-
de perdida para se limarem arestas, oferecer uma sistemática decente 
às penas principais, acessórias e de substituição e resolver dúvidas que 
assim persistem sobre a aplicação ou não de várias das formas espe-
ciais de determinação da pena, à cabeça das quais a reincidência. Algo 
de positivo, todavia, verificou-se com a atenuação especial da sanção, 
bem como ao nível da maior precisão dos títulos de imputação previs-
tos nas duas alíneas do n.º 2 do artigo 11.º. Muito mal andou o legislador 
ao basear esta mudança legislativa, no ponto sobre que escrevemos, 
em “programas de cumprimento normativo” que em lado algum defi-
niu e que só por via de uma hermenêutica sistematicamente orientada 
admite respostas, por certo insuficientes e que deixam muitos dos cri-
mes de catálogo fora do seu âmbito aplicativo. Não se tendo introdu-
zido (ainda) um verdadeiro sistema de compliance, parece caminhar-se 
nessa direcção, porém, é essencial que se não cometam amadorismos 
legislativos como este último que vimos de apontar.
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Francisco da Silva Ferrão; 
Juiz do STJ construtor da 
modernidade do direito penal 
português1

ANTÓNIO HENRIQUES GASPAR
Juiz Conselheiro, Presidente Emérito  
do Supremo Tribunal de Justiça

1. Passar pela história do STJ no séc. XIX é um exercício que fascina, 
em particular para todos quanto puderam ter e têm o privilégio de ser 
parte da Instituição.

Naquele tempo, intenso e tão cheio de acontecimentos que fizeram 
a História de Portugal, desde 1833 até aos anos 90 do séc. XIX, o STJ 
moldou em boa parte o liberalismo português e, por aí, também a nos-
sa História; desde os começos do século XIX, o Supremo Tribunal de 
Justiça fez parte da História de Portugal em momentos cruciais, viveu 
crises, superou dificuldades na afirmação da separação de poderes, e 
como instituição superior da Justiça construiu a espessura institucio-
nal do órgão supremo de um dos poderes de soberania do Estado.

Pensado nos ideais da ideologia liberal, o STJ consolidou princípios, 
deu corpo e vida ao sentido da independência dos juízes, contribuiu 
para a compreensão moderna das bases constitucionais da separação 
de poderes e cumpriu os ideais do espírito fundador.

Na história do Supremo Tribunal de Justiça escreveu-se a História da 
Justiça do regime liberal, no modelo, nos poderes e na interdependên-

1 Texto de apoio da intervenção em 9 de Maio de 2022, na Sessão Comemorativa dos 20 
anos do Círculo Cultural do Supremo Tribunal de Justiça. Foram acrescentadas notas de 
rodapé.
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cia ou nas divergências legítimas com os demais poderes, fortalecendo 
o Poder Judicial de oitocentos.

Nas circunstâncias do tempo, a história do STJ foi obra dos seus Juízes, 
muitos que foram figuras marcantes dos livros da história de séc. XIX 
português.

Devemos-lhes, para além de tudo, o sentimento da Memória e por isso 
temos a obrigação de os conhecer melhor.

Não guardar, ou permitir o apagamento da Memória, faz-nos ficar su-
jeitos ao risco da manipulação da História e da identidade; se não guar-
darmos a Memória perdemos a liberdade.

2. A História da Justiça em Portugal em relação às suas Instituições, 
mas sobretudo no que respeite aos seus agentes, tem escassa elabora-
ção; de certo modo é natural por ser uma consequência da cultura de 
reserva dos seus agentes, que sentem o dever como um traço essen-
cial de cultura, e, em geral, cultivam a discrição que afasta vontades 
em escrever a marca, por um lado, e também por algum tradicional 
afastamento da sociedade, quando não fechamento da Justiça sobre si 
mesma, por outro.

Existem – poucos – trabalhos específicos, académicos ou outros2, e um 
ou outro Livro Memorial de Protocolo, de Tribunais da Relação e do 
STJ; por exemplo, quanto a personalidades, podemos encontrar, recen-
tes, as intervenções nos Colóquios Figuras do Judiciário Séculos XIX-

2 Tendo o STJ do séc. XIX como objecto de investigação, a tese de Doutoramento da Dou-
tora I. Graes, O Poder e a Justiça em Portugal no século XIX, ed. AAFDL, 2014; E. Alves 
de Sá, Supremo Tribunal de Justiça, Evolução Histórica d’Esta Instituição, Apreciação 
da sua Essência e Modo de Ser Actual, 2ª ed. 1888; num estilo memorial-biográfico”, E. 
de Campos de Castro de Azevedo Soares, Supremo Tribunal de Justiça, Seu Estabeleci-
mento, Presidentes e demais Juízes Conselheiros, ed. de Autor, 1933; Caetano Gonçal-
ves, Supremo Tribunal de Justiça, Memória Histórico-Crítica no Primeiro Centenário da 
sua Fundação (1832-1932), ed. Imprensa da Universidade, Coimbra, 1932 (há reedição 
em fac-simile, promovida pelo STJ em 2002); e Comemorando o Primeiro Centenário 
do Supremo Tribunal de Justiça, Sessão Comemorativa de 14 de Outubro de 1933, ed. 
1933. 
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-XX3, Mais Figuras do Judiciário Séculos XIX-XX4 e Figuras do Judiciário 
Ligadas ao Território da Relação de Coimbra5. 

Nas deambulações, curiosas mas cativantes, que tive por esses lugares 
– logo, pelos lugares físicos dos espaços e dos Arquivos – encontrei 
uma figura, que via referida desde o tempo de Coimbra e dos livros por 
onde se estudava direito penal, mas que por défice meu de atenção, 
não ligava, nesse tempo, o nome à qualidade de juiz do STJ de meados 
do séc. XIX: Francisco António Fernandes da Silva Ferrão.

3. Francisco António Fernandes da Silva Ferrão nasceu na freguesia de 
S. Pedro, em Coimbra6, a 3 de Julho de 1798, e faleceu em 5 de Março 
de 1874 em Lisboa.

Matriculado em Direito em Coimbra (4 de Outubro de 1814), formou-se 
em Cânones a 24 de Maio de 1819 e licenciou-se a 4 de Junho de 1820, 
tendo recebido as insígnias doutorais.

Perseguido na sequência da Revolução liberal, foi sujeito a inquérito 
pela Junta Expurgatória instalada em Coimbra em 1823; pertenceu à 
Sociedade Patriótica Portuense e integrou (no posto de furriel) a Com-
panhia de Voluntários Académicos que se organizou em Coimbra em 
Dezembro de 1826 e combateu pela causa da liberdade; por designa-
ção da Junta do Porto (1826), foi vice-conservador da Universidade de 
Coimbra.

3 STJ, “Figuras do Judiciário, Séculos XIX-XX”, 7 de Junho de 2013, ASJP e Almedina, 2014 

4 Tribunal da Relação de Lisboa, “Mais Figuras do Judiciário, Séculos XIX”, 19 de Junho de 
2015, ASJP e Almedina, 2016

5 Tribunal da Relação de Coimbra, “Figuras do Judiciário Ligadas ao Território do Tribunal 
da Relação de Coimbra”, 12 de Abril de 2018, nas comemorações dos 100 Anos do Tri-
bunal, Tribunal da Relação de Coimbra e Almedina, 2018

6 Freguesia extinta e anexada à freguesia da Sé Nova em 1854; a igreja de S. Pedro, que 
remontava ao séc. XI e chegou a ser Sé de Coimbra, foi secularizada em 1910, e demoli-
da em Agosto de 1943 para execução dos planos de construção de Cidade Universitária 
na Velha Alta de Coimbra; a igreja situava-se em parte do espaço agora ocupado pela 
Faculdade de Ciências (lado poente) - elementos disponíveis no “Blog” «Monumentos 
Desaparecidos», que recolhe na “Gazeta de Coimbra”, de 31 de Agosto de 1943.  



138

a  REVISTA - 01

Foi magistrado, mas não me foi possível consultar Arquivos documen-
tais sobre o percurso funcional na magistratura até à nomeação como 
Desembargador da Relação de Lisboa em 1835.

Poderá ter tido funções no Tribunal do Tesouro Público, criado pelo 
Decreto n.º 22, de 11 de Julho de 1828, de que foi membro honorário, e 
foi nomeado em 1838 procurador-geral da Fazenda.

Colaborou nos trabalhos da Sociedade Jurídica e na redacção dos seus 
Anaes, jornal que inaugurou a história do periodismo jurídico portu-
guês7.

Ainda em 1835, integrou a comissão da reforma judicial.

Em 10 de Março de 1847, foi nomeado juiz conselheiro do Supremo Tri-
bunal de Justiça; tomou posse a 26 de Março de 1847.

Desempenhou cargos políticos (ao tempo não existia incapacidade 
eleitoral passiva dos juízes dos tribunais superiores): deputado na le-
gislatura de 1842-1845; Ministro da Justiça (de Agosto a Dezembro de 
1847), e dos Negócios da Fazenda (5 a 21 de Agosto de 1851 - demitiu-se 
em consequência de uma campanha movida pelo jornal «cabralista» “ O 
Estandarte”); Par do Reino nomeado por Carta Régia de 23 de Outubro 
de 1851.

Teve intervenção destacada na Câmara dos Pares: v. g., código do cré-
dito predial; projecto de lei para regulamentar a inviolabilidade dos di-
reitos civis e políticos dos cidadãos, tendo por base a liberdade e a 
segurança do indivíduo e da propriedade; parecer sobre a abolição da 
pena capital.

Foi sócio efectivo da Academia das Ciências (1862)8.

7 Foram publicados 25 números dos Anaes entre 1835 e 1837; Silva Ferrão foi designado 
redactor (equivaleria, no sentido actual, a Director) em 12 de Abril de 1835.

8 Elementos biográficos recolhidos da ficha criada por António Manuel Hespanha, dispo-
nível no sítio da Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.
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Deixou-nos conceituada obra jurídica, de que deve destacar-se a Theo-
ria do Direito Penal9 10.

4. O Liberalismo português impulsionou desde o início a reforma da 
legislação penal e o movimento abolicionista.

Não se poderá dizer que tenha sido um sucesso nas primeiras décadas; 
houve enormes desencontros entre os ideais e as ideias, os valores e a 
concretização, no meio de episódios cíclicos de instabilidade política.

Logo em 1821 (23 de Novembro), as Cortes Constituintes nomearam 
uma Comissão para a elaboração de um “código de delictos e penas e 
da ordem do processo criminal”; a comissão não levou a cabo a tarefa, 
embora tenham sobrevivido alguns manuscritos do Projecto.

Em 1923, o Desembargador Forjaz de Sampaio – que integrava a comis-
são – apresentou, a título individual e sob a sua própria responsabili-
dade, um Projecto de Código de delitos e penas; a Constituição de 1822, 
na inspiração directa de Beccaria, dedicou à necessidade de revisão do 
sistema penal os art.ºs 9.º, 10.º e 11.º11. 

Sucedeu-se um sistema de nomeação de comissões, e mesmo uma es-
pécie de concursos com a instituição de prémios pecuniários “que não 
tentaram ninguém”12.

Em 1823, as Cortes Gerais [Lei 284, de 14 de Fevereiro] ofereceram um 
prémio “em favor do melhor Projecto de Código Criminal”, “que seja 

9 F. Silva Ferrão, Theoria do Direito Penal Apllicada ao Código Penal Portuguêz, Compa-
rado com o Codigo de Brazil, Leis Patrias, Codigos e Leis Criminaes dos Povoes Antigos 
e Modernos, I, II, III e IV (1856) e V, VI, VII e VIII (1857), no total de 2780 páginas; os 
volumes I e II editados na Typographia Universal e os restantes na Imprensa Nacional.

10 Terá exercido actividade na advocacia após a cessação de funções no STJ; há registo 
documental na Torre do Tombo de intervenções processuais suas como advogado; ao 
tempo, os juízes do STJ podiam aposentar-se com 60 anos de idade e 30 de serviço.

11 O artigo 11.º da Constituição de 1822 dispunha que “Toda a pena deve ser proporcio-
nada ao delito; e nenhuma passará da pessoa do delinquente. Fica abolida a tortura, a 
confiscação de bens, a infâmia, os açoites, o baraço e pregão, a marca de ferro quente, 
e todas as mais penas cruéis ou infamantes”.

12 Cfr., Silva Ferrão, Theoria, I, cit, Vol I, pág. LIII; uma descrição deste período (intenso e 
complexo) da história do direito penal português, encontramo-la em G. Braga da Cruz, 
O Movimento Abolicionista e a Abolição da Pena de Morte em Portugal, edição original 
nas Actas do Congresso organizado em 1967 pela Faculdade de Direito, em Coimbra, 
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conforme às luzes do século e aos princípios estabelecidos na Cons-
tituição”; o prémio seria de 15 mil cruzados pagos em 20 anos e de 
“medalha pendente de fita das cores nacionais”, que podia ser usada 
em quaisquer dias.

Não teve seguimento, nem porventura ninguém se deixou tentar por 
prémio e medalha; e é certo que o ambiente político e o termo da li-
berdade constitucional não deixaram espaço para qualquer progresso.

A Carta Constitucional de 1826 “deu de prompto immensos benefícios 
em relação do direito penal”: império da lei, proibição do arbítrio, proi-
bição da retroactividade in pejus, igualdade na aplicação da lei penal 
“sem ofensa da justiça relativa”, proibição do confisco e de todas as pe-
nas cruéis, princípio que nenhuma pena passe da pessoa do condena-
do, organização “quanto antes” de um código criminal - e também um 
código civil - “fundado nas solidas bases da justiça e da equidade”; no 
entanto, os acontecimentos políticos não permitiram a concretização 
da reforma radical do direito penal exigida na Carta. 

Em 1832, o Decreto de 18 de Agosto, “declarando incompatível com o 
regime da Carta Constitucional, e com as luzes do século actual, aque-
le monstruoso código criminal do Livro 5.º das Ordenações”, nomeou 
uma comissão para a elaboração de um projecto de Código Criminal13; 
a “comissão nada fez, nem podia fazer”, porque o “estudo, que deman-
dava tão árduo como sério trabalho”, não se compadecia com as lutas e 
a instabilidade politica até 183414.

no centenário da abolição da pena de morte; há outos locais de publicação: edição 
da Academia das Ciências de Lisboa, 1967; Boletim do Ministério da Justiça, n.º 170, 
Novembro de 1967, pp. 25-84; Boletim do Ministério da Justiça, n.º 171, Dezembro 
de 1967, pp. 5-65; Boletim do Ministério da Justiça, n.º 172, Janeiro de 1968, pp. 5-50 
(também em Separata); a mais recente é de Outubro de 2017 (Cruz Editores), pág 62, 
ss, e notas (155), ss., que se acompanha em apertada síntese. Cfr., também, E. Correia-
Direito Criminal, I, (Reimpressão), Coimbra, 1968, pp, 204, ss. e J. Oliveira Martins, A 
Codificação Penal Portuguesa no Século XIX, Julgar on-line, Março de 2016.

13 Integravam esta comissão, o Procurador-Geral da Corôa Joaquim António de Magalhães, 
Joaquim António de Aguiar, lente da Faculdade de Leis (que no ano seguinte foi um dos 
primeiros juízes do STJ), João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett, Manoel Antó-
nio Velez Caldeira Castel-Branco, Desembargador da Casa da Relação do Porto (também 
uma dos primeiros juízes do STJ em 1833, e anos mais tarde seu 4.º Presidente) e Félix 
Pereira de Magalhães, Advogado da Relação do Porto).

14 Cfr., Silva Ferrão, “Discurso Preliminar”, in Silva Ferrão, Theoria, I, pp, LIII, ss.
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A Carta de Lei de 25 de Abril de 1835, “restabelecido plenamente o im-
pério da Carta em todo o Reino, debellada a usurpação […] pela con-
venção de Évora-Monte”, abriu uma espécie de concurso ao estabelecer 
que “seria paga uma gratificação de oito contos de réis, por uma vez, ao 
autor de um projecto de código criminal”, que deveria ser apresentado 
até 10 de Janeiro de 1837; o projecto devia abranger tanto o código cri-
minal propriamente dito, como o “processo respectivo”.

Não seria, nem foi materialmente possível elaborar algum Projecto.

Entretanto, revelando algum voluntarismo explicado pela circunstân-
cia politica, o Decreto de 4 de Janeiro de 1837 (Passos Manuel) deter-
minou “a título precário” que, “enquanto as Cortes em sua sabedoria 
não aprovam um melhor Projecto de Código Penal, para o qual se acha 
aberto concurso”, fosse “adoptado como lei destes reinos” um Projecto 
oferecido em 1833 pelo jurisconsulto José Manuel da Veiga, “à margem 
das «comissões» e dos «prémios» com que em vão se tentou – desde 
o advento da época liberal e durante quase 30 anos – conseguir um 
projecto de código penal”, e que andara perdido ou desconsiderado du-
rante três anos15.

Num processo de apronto e de publicação muito rápidos (revisão em 11 
e publicação em 19 dias)16, o Código Penal de 1837 morreu ao nascer; os 
textos disponíveis para investigação apontam várias razões nem sem-
pre coincidentes, mas a explicação de Silva Ferrão17, mais próxima pelo 
tempo será a mais chegada aos factos: o código não foi efectivamente 
promulgado, por não ter sido imediatamente impresso, e não teve, as-
sim, a confirmação da Lei de 27 de Abril de 1837.

De qualquer modo, Silva Ferrão deixou escrito que o Código de 1837 
“era, sem dúvida, muito preferível ao arbítrio desregrado, erigido em 
princípio e prática de julgar, em matéria de crimes e penas, e teria dado 
occasião a que, como thema de discussão, como ensaio e como expe-
riência de suas disposições, se procedesse com mais critério e acer-
to a uma codificação criminal, já aclimatados os princípios da teoria e 
da filosofia, conforme à civilização moderna, e exemplos das grandes 
nações”18; é também, mais de 100 anos depois, a opinião de Eduardo 

15 Cfr., Braga da Cruz, O Movimento Abolicionista, p. 65, nota (156).

16 Descrito com detalhe por Braga da Cruz, O Movimento Abolicionista, cit., pp. 66-68 e 
nota (157).

17 Silva Ferrão, “Discurso Preliminar”, in Silva Ferrão, Theoria, I, pp. LV-LIX.

18 Silva Ferrão, “Discurso Preliminar”, in Silva Ferrão, Theoria, pág. LIX.
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Correia, quando afirma que, por razões formais (a «bill d’indemnidade»19 
não se lhe referia), “monstruosamente as Ordenações continuaram a 
ser lei”20.

E a sina, qual “assombração”, do Código Penal continuou.

O Decreto de 10 de Dezembro de 1845, “fracassado totalmente o mode-
lo dos prémios”, designou uma comissão (a terceira) para a redigir tanto 
um projecto de Código Civil, como um Projecto do Código Penal, mas 
determinando que a comissão “dará preferência aos trabalhos do Códi-
go Penal como absolutamente indispensável para que se possa quanto 
antes propôr às Cortes a approvação delle”; a comissão era presidida 
pelo Ministro e integrada por seis membros21, mas não pode satisfazer 
a incumbência em cinco anos (trabalhou em “precaríssimas condições” 
- a Revolução da Maria da Fonte e a guerra civil que se seguiu), até ao 
Decreto de 8 de Agosto de 1850, que reduziu o encargo da comissão aos 
trabalhos do Código Penal.

Este Decreto encarregou António Luís de Seabra, juiz da Relação do 
Porto, da redacção de um projecto do Código Civil; a comissão ficou, 
assim, “alliviada” desta parte do encargo, e prosseguiu os trabalhos até 
à apresentação do seu Relatório e do projecto do Código Penal em 30 
de Setembro de 1852 assinado pelos três membros que acompanharam 
os trabalhos até final22; o Relatório refere as causas da demora dos tra-
balhos da comissão: “os graves acontecimentos políticos do paíz nes-
te intervallo, o chamamento de dois membros aos conselhos de Vossa 
Magestade e outros motivos extraordinários”, como a interrupção fre-
quente das reuniões da Comissão, “sendo-o de uma vez por vinte e seis 
mezes, de outra por dezanove, e de outra por oito”, e que à maior parte 

19 Nos frequentes períodos do séc. XIX em que as Cortes não reuniam, os Governos emi-
tiam decretos (chamados “decretos ditatoriais”), que as Cortes ratificavam ou convali-
davam após eleições gerais – as bill de indemnidade (ou de isenção de responsabilida-
de); por essa prática reiterada ter-se-á formado um costume constitucional no sentido 
da admissibilidade, dentro de determinados limites, dos referidos decretos e da con-
validação; cfr., E. Correia, “Dos Actos Legislativos Denominados Bill d’Indemnidade”, 
Revista Universal Lisbonense, II-2, 17 de Janeiro de 1843, p. 201; J. Miranda, Manual 
de Direito Constitucional, I, 4ª ed. pp. 176-7.

20 E. Correia, Direito Criminal, cit., p. 106.

21 Manuel Duarte Leitão (que foi juiz do STJ e seu 2.º presidente), três juízes, e o Procura-
dor Régio da Relação de Lisboa e um advogado.

22 Manuel Duarte Leitão, José Máximo Vasconcellos e José Maria Silveira da Motta.
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das sessões não compareceram “senão os três vogaes signatários” do 
Projecto e do Relatório. 

O Governo quis pôr temo “à ansiedade pública” a respeito das demoras 
na aprovação de um código penal, prometido e devido desde a Cons-
tituição de 1822, e “prescindindo, tanto de novas comissões revisoras, 
como de exame e discussão prévia perante as câmaras legislativas”, 
promulgou em 10 de Dezembro de 1852 e mandou “dar imediata execu-
ção ao Código Penal”; restaurada a normalidade constitucional, as Câ-
maras, “não sem que o caso suscitasse viva discussão”,23 convalidaram o 
Código por Carta de Lei de 1 de Junho de 1853. 

Foi, no rigor, o primeiro Código Penal português, trinta anos depois do 
‘concurso’ para a elaboração de um projecto de código penal.

5. As circunstâncias posteriores mostraram que “foi precipitada seme-
lhante promulgação”; o Código não agradara a ninguém, e foi tal o cla-
mor da opinião pública e das próprias Câmaras legislativas contra os 
seus múltiplos defeitos, que logo por Decreto de 6 de Junho de 1853  
– cinco dias após a ratificação do Código pelas Cortes – foi nomea-
da uma Comissão para, “com brevidade e diligência”, proceder ao 

23 Braga da Cruz, O Movimento Abolicionista, pp. 81, ss., nota (187).
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“escrupuloso exame do dito Código”24 25 26; o Decreto «reconhecendo 
que há nelle artigos em que devam fazer-se alterações, emendas ou 
substituições», atribui à Comissão, composta por sete membros, a mis-
são de redigir uma “proposta de lei para ser apresentada às Cortes», e 
determinou também que a Comissão deveria reunir com os «três cola-

24 A Comissão era “presidida pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Eclesiásti-
cos e da Justiça, e composta dos Pares do Reino, Joaquim António de Aguiar e Francisco 
de Paula de Aguiar Ottolini, dos Conselheiros Basílio Alberto de Sousa Pinto e Rodrigo 
Nogueira Soares, do lente da Faculdade de Direito Justino António de Freitas, e do ad-
vogado Gaspar Joaquim Telles da Silva”, segundo o Decreto de 6 de Junho de 1853; esta 
Comissão de ste membros deveria reunir “com os tres colaboradores do Codigo penal, 
Manoel Duarte Leitão, Par do Reino, José Maximo de Castro Netto Leite e Vasconcellos, 
[…], e José Maria da Costa Silveira da Motta, advogado” (Diario do Governo, n.º 1136, 
de 13 de Junho de 1853). Certamente “a instâncias desta Comissão”, uma Portaria de 
10 de Julho de 1854, expedida pelo Ministério dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça 
(assinada por Frederico Guilherme da Silva Pereira), considerando que era importante 
saber quais [eram] os “inconvenientes ou estorvos que se encontram na execução” do 
Código Penal, e se “eles provém da falta do Cpd. de processo criminal ou de outros 
motivos; e se importa fazer alterações, emendas ou substituições em alguns artigos” 
do referido código Penal, dispõe que “o conselheiro presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça […] comprehenda no relatorio anual, que até trina de Dezembro deve apresentar 
no Ministério da Justiça, as ponderações ou observações que se lhe offerecerem sobre 
cada um dos pontos que ficam indicados” (cfr., Silva Ferrão, Theoria, I, p. LXIII, e Braga 
da Cruz, O Movimento Abolicionista, p. 85, nota (192)).

25 “Posto representando um largo benefício em relação do direito das “Ordenações”, o 
Código de 52 estava eivado de muitos defeitos” (Correia, Direito Criminal, I., p. 108). 
L. Maria Jordão, in Commentario ao Codigo Penal Portuguez, 1, 1853, pp. XIX e XX, 
enuncia um rol: “sem unidade de systema, e de princípios, é impossível que um códi-
go satisfaça o seu fim”, “todo o código deve ser ao mesmo tempo um systema e uma 
historia”; o código de 1852 “peca por isto”. “Falta de unidade, efeito inevitável de ter 
por base códigos fundados em princípios diversos; daqui vem o faltar-nos para a sua 
interpretação um dos principaes recursos, que consiste em conhecer o fundamento do 
direito de punir que presidiu a confecção do código, fundamento que é impossível des-
cobrir […]”. Outros defeitos nota: “a falta de método”, por tratar de algumas contraorde-
nações conjuntamente com os crimes “sem distinção alguma”; “a falta de um systema 
na deducção e ligação das matérias”; “uma escala penal confusa e não abrangendo 
penas empregadas no Codigo”; “pouca exactidão na proporção das penas em relação a 
alguns factos puníveis”; “princípios incompatíveis com o estado das sciencias no seculo 
presente, com são as restricções excessivas á liberdade de consciência e de associação”, 
e “a consagração da morte civil”.

26 Século e meio depois, vista nas circunstâncias históricas, a avaliação não é tão negativa; 
J. Figueiredo Dias, Direito Penal, Parte Geral, 1, 2.ª ed., 2007, p. 68, refere que o Código 
de 1852 “mergulhava no património ideológico do Iluminismo Penal”, mas apresentava 
“notáveis diferenças” nomeadamente quanto ao sentido e à finalidade das penas.
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boradores do Código Penal” que integravam, no final, a anterior comis-
são que redigira o Projecto do código27.

É nesse tempo de discussão crítica do Código Penal de 1852 que fica 
gravada na pedra a relevância da intervenção de Francisco da Silva Fer-
rão como construtor da modernidade do direito penal português.

Em 1856, Silva Ferrão apresentou na Academia das Ciências a obra já 
referida - que à distância do tempo podemos qualificar como monu-
mento: a Theoria do Direito Penal, aplicada ao Código Penal Portuguez.

A Theoria é um grande Tratado composto por oito volumes em 2.780 
páginas28; devemos reconhecer que é uma obra da História, e não será 
exagero dizer que foi, porventura, a mais completa obra individual so-
bre direito criminal da história jurídica portuguesa.

A Theoria do Direito Penal guarda o resultado de estudo muito refle-
xivo e maduramente pensado; na base, está a convicção, ou a certeza, 
no espírito e na cultura humanista de Silva Ferrão, de que o Código de 
1852 não respondia, nem aos anseios do Povo, nem às promessas ger-
minais da revolução liberal.

Na obra revelam-se as influências mais marcantes dos ideais de huma-
nidade, repúdio do arbítrio nas leis e na sua aplicação, a igualdade na 
aplicação da lei, a rejeição de penas cruéis, degradantes e despropor-
cionadas, no respeito pela dignidade da pessoa humana – que é hoje 
princípio constitutivo da República - a começar na pena capital que, 
contrariamente aos espíritos esclarecidos do tempo e abolida de facto 
desde 184429, permaneceu no Código de 1852.

A intenção que levou Silva Ferrão a este trabalho de anos e à publica-
ção da Theoria ficou bem expressa no Capítulo III do ’Discurso Preli-
minar”30; dada a “intempestiva e precipitada” promulgação do Código 
- que não criticava por “serem essas disposições leis do Estado”, sendo 
mesmo “injusto” se não reconhecesse o “distinto serviço” que os mem-
bros da Comissão de 1845-1850 “prestaram à jurisprudência criminal 
levantando o seu projecto” - a intenção era, perante o “preliminar his-

27 Braga da Cruz, O Movimento Abolicionista, p. 85, nota (192); Silva Ferrão, Theoria, I, 
pp. LX, ss.

28 Cfr., supra, nota (8).

29 A última execução da pena capital teve lugar em Lagos, em Abril de 1846. 

30 Silva Ferrão, Theoria, I,  pp. LX, ss.
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tórico indispensável”, sujeitar as disposição do Código à “crítica, análise 
e confrontação”, “no intuito de acompanhar a experiência da crítica, 
ou de demonstrar, a priori, inconvenientes na possibilidade de deter-
minadas hypóteses, e assim, em presença dos factos e dos princípios, 
apressar o momento da reforma”.

Tendo “coligido diversos elementos sobre a matéria antes da promul-
gação do Código Penal e, continuando depois, com perseverança o […] 
exame e estudo”, Silva Ferrão pretendia com a publicação, não um co-
mentário de “explicação dos textos e fontes”, mas outra finalidade. Dei-
xou escrito: “predomina nelle a crítica e a confrontação com a teoria, e 
com os exemplos, para que possamos encaminhar-nos à reforma radi-
cal do nosso Dir. Pen., concluindo, como é nossa tenção, pela apresen-
tação de um novo projecto, fundado nos princípios da filosofia, ligadas, 
por um laço indissolúvel, a moral e a política, a rasão e a civilização do 
século”31.

Foi, com certeza, um trabalho de grande dedicação, “sendo tão poucos 
os momentos disponíveis, ou livros, no espaço de quatro anos, incluin-
do o da impressão”; por isso, Silva Ferrão previne que não “serão para 
estranhar as obscuridades, incoherencias, impropriedade de expres-
são, faltas de ordem, erros de citação, e mesmo de doutrina, que nos 
hão de ser notados”. 

Mas, escudado «de bons princípios e dos melhores exemplos», tinha 
«não só a consciência da utilidade da [..] obra, como a esperança de 
que a opinião publica será indulgente para com um magistrado, que, 
depois de uma larga carreira de serviços e de sofrimentos, e de haver 
procurado vencer pelo estudo, em tão diversos ramos, para desempe-
nho de seus deveres públicos, a pobresa de seus talentos, concebeu e 
manteve a ambição de deixar à Nação, e ao Brasil, irmão germano, ou 
antes filho, de Portugal, um monumento, e um legado, fértil em conse-
quencias uteis”.

“Foi um grande arrojo, talvez uma grande imprudência: e, com tudo, 
reclamâmos para este nosso trabalho, desculpa, na parte moral, louvor, 
na parte material, em atenção às difficuldades, immensas difficuldades, 
que precisámos vencer, despezas, que nos foi mister arrostar, e esfor-
ços, que tivemos de empregar, em tal estreiteza de meios e forças”32.

31 Silva Ferrão, Theoria, I, pp. LXIII-LXIV.

32 Silva Ferrão, Theoria, I,
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6. Cinco anos volvidos sobre a publicação do Código de 1852 e da sua 
nomeação, não haviam resultados do trabalho da Comissão nomeada 
em 6 de Junho de 1853, que foi profundamente remodelada por Decre-
to de 30 de Dezembro de 1857. Este decreto reconhecia não ter a “com-
missão chegado a apresentar seus últimos trabalhos em consequên-
cia de que a maior parte dos vogaes ou falleceram, ou se ausentaram 
há muito da capital por motivo justificado”; foi, então, nomeada uma 
nova Comissão, presidida pelo conselheiro do STJ Joaquim António de 
Aguiar e integrada por Francisco da Silva Ferrão, José Maximo Leite e 
Vasconcellos, juiz da Relação de Lisboa, Rodrigo Nogueira Soares, Aju-
dante do procurador-geral da Corôa e Levy Maria Jordão, advogado, 
que secretariava.

A Comissão de Reforma, em vez dos dez ficou reduzida a cinco mem-
bros: três da Comissão primitiva33, e dois novos (Silva Ferrão e Levy 
Maria Jordão)34.

Silva Ferrão deixara bem expressas as suas ideias para a reforma do có-
digo. No final do vol. VIII da “Theoria” (‘Conclusão e Declarações’)35 36 
é particularmente claro, mesmo quando diz que “somos obrigados a 
confessar que nos conduzimos com demasiada severidade na analyse 
do Cód. Penal”; era sua intenção, porém, que, pela confrontação do Có-
digo com os “princípios que estabelecemos da teoria do direito penal 
com os logares concordantes, análogos e selectos de outros códigos”, 
fosse possível chegar a “conclusões […] que facilitassem a futura refor-
ma da nossa legislação criminal”. 

33 Joaquim António de Aguiar, Leite e Vasconcellos, Nogueira Soares.

34 A integração de Silva Ferrão e de Levy Maria Jordão foi com certeza determinada pelos 
comentários críticos que publicaram em relação ao Código; Silva Ferrão com a Theoria 
e Levy Maria Jordão com o Commentário ao Codigo Penal Portuguez, em quatro Tomos 
e 1330 pág. (I e II em 1853, e III e IV em 1854), Typographia de José Baptista Morando, 
Lisboa.

35 Cfr., Braga da Cruz, O Movimento Abolicionista, pp. 85-86, notas (192) e (193); A Co-
missão foi, uma vez mais, alterada por Decreto de 3 de Fevereiro de 1858, que aceitou 
o pedido de exoneração de Joaquim António de Aguiar, Leite e Vasconcellos e Nogueira 
Soares de membros da Comissão (os três que tinham transitado da velha para a nova 
Comissão), e nomeou em sua substituição “para Presidente o Conselheiro do Supremo 
Tribunal de Justiça António de Azevedo Mello e Carvalho, e para vogaes, o juiz da Rela-
ção de Lisboa José António Ferreira de Lima, e o Ajudante do Procurador geral da Corôa 
Joaquim Pereira de Guimarães” (Diário de Governo, n.º 33, de 8 de Fevereiro de 1858).

36 Silva Ferrão, Theoria, VIII, pág. 231-232. 
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Não lhe importavam demasiado as disposições da Parte especial; foram 
sobretudo os princípios, os fundamentos e a teoria, que conduziram 
a sua intervenção e o seu trabalho; como diz, “quando consideramos 
ofendidos os princípios proclamados na Carta Constitucional […] ou 
vimos postergados, ainda que involuntariamente, os dictames da moral 
absoluta ou relativa”, o que importava era “somente” o combate do “que 
se nos antolha como armazenagem de erros gravíssimos e contrapro-
ducentes, e de consequências umas negativas, outras mais prejudiciais 
e nocivas que o mal do crime que se pretendeu prevenir ou reprimir”.

A reflexão sobre a função do direito penal as finalidades das penas, em 
especial a conjugação das necessidades de prevenção e de repressão, 
guiou o seu pensamento e as ideias fundamentais sobre a “penalidade”; 
havia em Silva Ferrão o conhecimento das ideias de Beccaria que, em 
matéria penal, marcaram o Iluminismo, sobre a função do direito pe-
nal, a limitação do quantum necessário para assegurar o bem comum 
na renúncia a um pedaço de liberdade na representação teorética da 
proporção, da harmonia e da justa medida – ou, por síntese, a ideia de 
justiça na rejeição do arbítrio e da desumanidade das penas. 

Mas também elaborou um pensamento próprio que se afastava tanto 
do excesso utilitarista da ideia de prevenção (geral) do «primeiro Ilumi-
nismo», como da formulação do ressurgimento da ideia retributiva37 38.

As ideias fundamentais ficaram bem sublinhadas por Silva Ferrão como 
um caderno de encargos para si próprio: abolição da pena de morte; 

37 Silva Ferrão, Theoria, VIII, pp.233-4.

38 Para as doutrinas penais da Ilustração (especialmente Beccaria e Anselm Feuerbach, e, 
em Portugal, Pascoal José de Melo Freire) nos fins do séc. XVIII e princípio do séc. XIX, 
a finalidade da pena seria utilitarista, unicamente com fins preventivos, com ênfase na 
prevenção geral de intimidação, ou em formulação actual, de prevenção geral negativa; 
a pena deveria ser eficaz na inibição, através da ameaça de sofrimento que deveria 
comportar. No séc. XIX, a escola clássica e a correccionalista apresentaram ideias e pro-
postas diferentes sobre o direito penal e as finalidades das penas (cfr., A. Taipa de Carva-
lho, “Condicionalidade Sócio-Cultural do Direito Penal”, in Estudos em Homenagem aos 
Profs. Doutores M. Paulo Merêa e G. Braga da Cruz, Boletim da Faculdade de Direito, 
LVIII-2, 1982, pp. 1039 e ss., desig., 1080-100). Em brevíssima síntese de tópicos: a es-
cola clássica defendia o princípio da retribuição como fundamento e finalidade da pena, 
considerando a pena retributiva como a pena justa; pena «quia peccatum», aplicada ao 
autor do crime porque delinquiu, e não para obter um outro bem para este ou para a 
sociedade; mas, por respeito pela dignidade da pessoa humana, a retribuição não po-
deria ser expiação. Para a teoria correccionalista, a pena era considerada como um meio 
destinado à correcção do delinquente (prevenção especial pura); um meio racional para 
ajudar a vontade do condenado a poder exercer a sua liberdade, e a ordenar-se por si 
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abolição das penas perpétuas; redução das penas temporárias na dura-
ção e na intensidade; possibilidade da conversão das penas temporá-
rias; abolição da morte civil e mesmo da perda dos direitos civis e po-
líticos, “reduzindo os efeitos da penalidade aos que resctritamente são 
d’ella inseparáveis como suas necessárias e indispensáveis consequên-
cias”; plena conservação dos direitos do condenado em tudo quanto 
for compatível com a execução da penalidade; especial consideração 
ao arrependimento comprovado e da “espontânea reparação do dam-
no individual” quando este seja inteiramente reparável, e “attenuando 
sempre a penalidade a reparação em parte, quando á espontaneidade 
aceder a impossibilidade da mesma reparação na outra parte”; educa-
ção para os valores, reabilitação social, não perder o equilíbrio entre 
a razão e a acção; prevenir os crimes e tornar efectiva a reparação do 
mal causado.

Defendia “estes corolários, sem aberração nem excepção”, porque os 
considerava “fundados em verdade moral absoluta, e adequados emi-
nentemente às necessidades sociais”; podemos dizer que foi, afinal, um 
defensor da teoria moral da reparação, a que se aproximou a Reforma 
Penal de 1884, que procurava harmonizar, como finalidades das pe-
nas, a retribuição, a prevenção especial, e a própria prevenção geral  
– que, com Silva Ferrão, não seria de intimidação, mas verdadeiramen-
te, avant la lettre, de integração para os valores.

Não acompanhou, no entanto, os trabalhos a Comissão até ao fim, pois 
o relatório que esta apresentou em 4 de Julho de 1859 só está assinado 
por quatro dos cinco membros, ou seja, sem a assinatura de Silva Fer-
rão.39 

próprio no respeito pelo direito; o processo mais adequado de execução da pena seria 
o isolamento celular, acompanhado de tratamento, a que se poderia seguir a liberdade 
condicional. 

39 Os motivos não estão indicados; Braga da Cruz, O Movimento Abolicionista, p. 87, 
nota (197), refere que “se ignora quando e porque motivos [Silva Ferrão] abandonou 
os trabalhos da comissão de reforma a que pertencia”. É talvez possível encontrar uma 
explicação: os princípios e os valores, para si absolutos, relativamente à abolição da 
pena de morte, que defendia com a força, a firmeza e a determinação das convicções, 
não ficaram consagrados no Projecto da Comissão terminado em 1859. Mas podemos 
intuir que outras razões de discordância possam ter existido, nomeadamente no que 
respeita à fundamentação das finalidades das penas e das molduras penais previstas no 
Projecto; Levy Maria Jordão, que após a saída de Silva Ferrão parece ter sido o grande 
impulsionador do Projecto e foi autor dos Relatórios, era um correccionalista (EDUARDO 
CORREIA, cit., p. 109, salienta que o Projecto de Levy era “um defensor estrénuo do cor-
reccionalismo de Roeder, que largamente consagra”); como se salienta no texto, Silva 
Ferrão discordava desta opção, e não se revia, com toda a certeza, na parte do Relatório 
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As circunstâncias fizeram, porém, com que a discussão na Câmara dos 
Deputados não tivesse lugar, por omissão ou por inércia, durante vá-
rias sessões legislativas40. 

Havia, manifestamente, um embaraço político com o receio dos res-
ponsáveis pelas consequências da aprovação de um Projecto arrojado e 
inovador, que na versão de 1864 suprimia já a pena de morte.41

(pág. 22-23) que se refere à matéria. Mas Silva Ferrão acabou por ver o essencial da sua 
discordância apagado no Projecto de 1864, que deixou de prever a pena de morte; Levy 
Maria Jordão no Relatório de 1864 escreve que “vem supprimida a pena de morte, que 
figurava nas anteriores edições, e contra a qual já então me pronunciára”, ficando assim 
“o projecto em harmonia com o princípio do direito de punir e com a natureza e fins 
das penas; satisfaz ao voto do paiz, que significativamente se tem pronunciado contra a 
pena capital […]” (BRAGA DA CRUZ, cit., p. 94, nota (213).

40 Continuou a saga da reforma do Código de 1952, “que tinha nascido já velho” (cfr., em 
síntese, a descrição em Braga da Cruz, O Movimento Abolicionista, pp. 90-94, notas 
(203), (204) e (210). A Comissão enviou a primeira parte do projecto e o Relatório de 4 
de Julho de 1859 ao Governo (ofício de 10 de Agosto de 1959 do Presidente da Comis-
são Conselheiro Mello e Carvalho); foi feita ampla divulgação do projecto, tendo sido 
recolhidos importantes depoimentos nacionais e de personalidades estrangeiras; com 
as sugestões recebidas e as reflexões próprias dos membros da Comissão (então apenas 
com três dos anteriores membros: Mello e Carvalho, Ferreira Lima e Levy Maria Jordão) 
foi entregue ao Governo nova versão da primeira parte do Projecto e do Relatório, com 
data de 3 de Março de 1860 e entrega a 18 de Junho; em 1861 estavam concluídos o 
Projecto completo e o respectivo Relatório, com data de 20 de Outubro de 1861, reme-
tido ao Governo em 7 de Dezembro, e por este às Cortes em 14 e Janeiro de 1962; mas o 
poder legislativo “não pode discuti-lo na legislatura que findou em 1864, tendo por isso 
caducado ao proposta”. A Comissão aproveitou “o intervallo para ainda melhorar o seu 
trabalho”, que foi publicado em 1864 em dois volumes: Codigo Penal Portuguez, Tomo 
I – Relatorio e Tomo II – Projecto. No Projecto de 1864, a Comissão altera a sua posição 
anterior e suprime a pena de morte (cfr. nota anterior).

41 Braga da Cruz, O Movimento Abolicionista, pág. 83, nota (210), refere: “o embaraço 
confessa-o expressamente o Governo numa Portaria de 23 de Outubro de 1865, assina-
da pelo Ministro da Justiça Barjona de Freitas”; “dessa Portaria infere-se que o Governo 
ainda não renovara a proposta […] à nova legislatura das Câmaras e que estava receoso 
de o fazer, por ele conter «doutrinas que, convertidas em lei, fariam na legislação crimi-
nal do reino graves e profundas alterações»”; pareceu ao Governo, por isso, “de muita 
conveniência que o referido projecto, não obstante a harmonia e conformidade de taes 
doutrinas com os progressos do direito penal e com o estado actual d’esta sciencia, em 
que os membros da sobredita comissão se mostram tão versados, seja, antes de conver-
tido em proposta de lei pelo governo, visto e examinado não só pelos tribunais mais gra-
duados da hierarchia judicial, mas pelas mais auctorisadas corporações scientificas, que 
no reino se dedicam ao estudo da jurisprudência”. As autoridades solicitadas a emitir o 
parecer foram o Supremo Tribunal de Justiça, os Tribunais das Relações de Lisboa, Porto 
e Açores, e a Universidade de Coimbra, a Academia Real das Ciências e a Associação dos 
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Entretanto a questão da abolição da pena de morte teve desenvolvi-
mentos notáveis, que levaram á aprovação da Lei de “Reforma penal 
e de prisões (Lei de 1 de Julho de 1867), que no artigo 1.º aboliu, entre 
outras, a pena de morte.

A partir de 1869, apesar das promessas públicas, foi, de facto, adorme-
cida a ideia de avançar na reforma do direito penal42.

Apenas em 1884, recolhendo, na substância, as ideias de Silva Ferrão 
e de Levy Maria Jordão, foi aprovada uma reforma ao Código de 52, 
designada Nova Reforma Penal; após alguns arranjos formais e de sis-
tematização43, a Reforma veio a conduzir a uma nova codificação penal, 
que permitiu a Portugal vir a dispor do Código Penal de 1886, que, em-
bora com muitas alterações que foram sendo introduzidas ao longo do 
tempo, vigorou por quase 100 anos – até 1982.

7. O que parece ter sido o distanciamento de Silva Ferrão em relação 
à Comissão de que fez parte teve que ver, com toda a probabilidade, 
como se referiu, com a questão da pena de morte.

É que a abolição da pena de morte foi sempre o combate de Silva Ferrão.

No séc XIX, no percurso da rejeição da pena de morte em Portugal e 
para o êxito do movimento abolicionista contribuiu a instituição, na 
Reforma Judiciária de 16 de Maio de 1832, na Reforma de 1836 e nas 
que sucederam, do recurso obrigatório à clemência régia em todos os 
casos de aplicação da pena de morte por tribunais portugueses.

Advogados de Lisboa. 

42 A aprovação da Lei de 1 de Julho de 1867 pode também ter contribuído para o ador-
mecimento da reforma penal. Esta Lei, com efeito, denominada ‘Reforma penal e de 
prisões´’, concretizou uma efectiva reforma do sistema de penas, e atenuou, assim, boa 
parte da pressão ou do sentido de urgência na reforma do Código Penal de 1852; a 
aprovação da Lei aproveitou o momento político, junto com a coragem do Ministro da 
Justiça Augusto César Barjona de Freitas (e do presidente do Ministério Joaquim Antó-
nio de Aguar), para abolir a pena de morte, mas também a pena de trabalhos públicos 
e a pena de prisão maior perpétua, para além da extensa reforma das modalidades e 
condições de execução de penas.

43 Em rigor e formalmente, foi uma reforma do Código de 1852, embora, consideradas 
as substanciais alterações, passou à História, porventura justamente, como o “Código 
Penal de 1886”.



152

a  REVISTA - 01

Esta medida teve como efeito a sistemática comutação da pena de 
morte por D. Maria II, D. Pedro V e D. Luís, a partir de 1846, ano em que 
teve lugar no mês de Abril, em Lagos, a última execução da pena de 
morte em Portugal.

Fundado nos factos históricos, pode afirmar-se que, a partir de 1846, a 
pena de morte morreu, por si, em Portugal, “repudiada pelo sentimen-
to unânime do povo português antes de ser abolida legalmente”.

No entanto, a abolição formal esperou ainda mais de 20 anos e fez-se 
em dois momentos: em 1852 através do Acto Adicional à Carta de 5 de 
Julho, para os crimes políticos44, e em 1867 para todos os crimes civis.

Foi um tempo intenso, com a marca doutrinária e cívica de obras, es-
critos, projectos, propostas, comissões de preparação de um código 
penal e de revisão do Código Penal, discussões na Câmara dos Deputa-
dos e várias tentativas falhadas, quase sempre por inércia ou volatilida-
de política, até à abolição formal na referida Carta de Lei, de 1 de Julho 
de 1867, sobre a reforma das prisões. 

Neste caminho, que demorou a percorrer um tempo de 20 anos até 
à abolição formal, destacaram-se, nos anos decisivos, António Ayres 
de Gouveia, professor de Faculdade de Direito de Coimbra, na palavra 
vibrante e na intervenção parlamentar, e Francisco da Silva Ferrão, que 
na “Theoria do Código Penal” nos deixou, nas páginas do comentário 
ao artigo 29.º do Código Penal de 185245, “a dissertação mais séria e 
completa que até então se publicara em Portugal”, “onde todos os ar-
gumentos de ordem filosófica e criminalística acerca da pena da pena 
de morte são passados em revista, para se concluir que tal pena não se 
justifica nem é já necessária”; uma posição “intransigente e implacável” 
sobre a inutilidade e desnecessidade da pena de morte, num “estudo 
sereno, objectivo e bem informado”46.

No comentário, recordava que os “revezes que na luta de princípios 
tem sofrido a causa da Humanidade, da Justiça, a Filosofia e a Razão 
não abandonaram o combate encetado pelo imortal Beccaria”: “se eu 
provar que a pena de morte não é útil nem necessária, terei ganho a 
causa da Humanidade”.

44 Acto Adicional de 5 de Julho de 1852, artigo 16.º: “É abolida a pena de morte nos crimes 
políticos, os quais serão declarados por lei”.

45 Silva Ferrão, Theoria, II, pp. 17-53.

46 Braga da Cruz, O Movimento Abolicionista, p. 86.
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Considerava a pena de morte “um elemento imoral, injusto e impolíti-
co, e, por tanto, vicioso” concluía que faltavam à pena de morte os ca-
racteres essenciais de penalidade: não é divisível; não é exemplar, por 
não ser duradoura; não é moralizadora nem instrutiva; não é reparável 
nem remissível; não é reformadora; finalmente, é anti-religiosa por não 
dar tempo ao criminoso para a penitência.

A abolição da pena de morte foi, para Silva Ferrão, princípio e missão.

Deixando emoção no comentário, escreveu que “a morte do cidadão 
não deveria ser admitida como elemento de penalidade, em código al-
gum criminal de paiz livre e civilizado. Esta é a nossa firme opinião, 
estes os nossos votos. Confiamos, que tanto a filosofia, como os bem 
entendidos interesses da sociedade, hão de proscrever, para sempre, 
um dia, o assassinato legal”.

8. O Conselheiro Francisco da Silva Ferrão marcou o seu tempo.

Foi firme da defesa dos valores de humanidade e na rejeição do arbí-
trio, teve intervenção essencial na modelação, e foi um construtor de-
dicado da modernidade e da humanização do direito penal português.

Recordar Francisco da Silva Ferrão nesta evocação que nos reúne é 
mantermos vivos os princípios e os valores que defendeu com firmeza 
e coerência numa missão de vida, e uma forma de cumprirmos, por 
aqui também, o nosso dever da Memória.
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INTRODUÇÃO: Se as empresas querem ter responsabilidade social, e 
lucrar com isso, devem começar por criar um ambiente limpo onde 
possam actuar em absoluta transparência, seja socialmente, seja 
politicamente. Há então que construir um sistema ambiental – no 
plano ético – que seja livre de poluição e onde exista uma ecologia 
moral de transparência. Se a fraude, a burla, a mentira e a corrupção 
são comportamentos humanos básicos e biológicos, e sabendo que, 
por esse motivo, se tornam mais difíceis de combater, é então ne-
cessária uma métrica que possa avaliar a já mencionada transparên-
cia das empresas de modo a possibilitar acções sociais sem o peso 
do cepticismo, desconfiança e instrumentalização de bons valores 
para esconder más práticas, fraudes ou mesmo crimes.
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ABSTRACT: If companies want to have social responsibility, and pro-
fit from it, they must start by creating a clean environment where 
they can act in absolute transparency, either socially or politically. 
It is therefore necessary to build an environmental system – on the 
ethical level – that is free from pollution and where there is a moral 
ecology of transparency. Knowing that fraud, lying and corruption 
are basic and biological human behaviors, and for that reason they 
become more difficult to fight, then a metric is needed to evaluate 
the aforementioned transparency of companies, making it possible 
to engage in social actions without the weight of skepticism, dis-
trust and the misuse of good values to hide bad practices, fraud or 
even crimes.
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1.  ANATOMIA DA CORRUPÇÃO E DO EMBUSTE

1.1 Simulação e mentira

A informação falsa faz parte da natureza, como são exemplo o mime-
tismo e o disfarce,  ou processos complexos acompanhados de reações 
fisiológicas como a simulação da morte (Francq, 1969). O exagero tam-
bém: a cauda de um pavão é semelhante a certas fotografias partilha-
das em redes sociais onde se alardeia uma falsa perfeição (de Lenne, 
2018).1 Há inúmeros tipos de máscaras que usamos socialmente, umas 
mais literais do que outras. Philip Zimbardo (2007) diz-nos que as so-
ciedades cujos membros usam máscaras são vulgarmente mais cruéis 
e violentas:

Os automóveis parecem funcionar como uma máscara. Dentro 
deles insultamos de uma forma tão fácil e eloquente que pare-
ce que o treinamos constantemente. A verdade é que ninguém 
caminha na Baixa Pombalina da mesma maneira que conduz na 
Baixa Pombalina. Se alguém esbarrar connosco, pede desculpa, 
nós sorrimos (de nada), seguimos em frente. Dentro do carro, 
teríamos insultado as respectivas mães, tias e animais de esti-
mação. O que muda? Uma barreira de lata ou fibra ou vidro, uma 
máscara ou a ilusão de uma máscara que nos parece oferecer os 
dons da imunidade e invulnerabilidade em conjunto com uma 
liberdade que, ao contrário do que seria de esperar, não nos faz 
boas pessoas, mas arruaceiros que tiram macacos do nariz como 
se ninguém pudesse ver o que se passa dentro do automóvel. 
Se uma acção tão simples, quotidiana e rotineira como é o caso 
da condução, pode provocar estragos éticos tão visíveis, ima-
ginemos o que aconteceria noutras circunstâncias e contextos 
mais complexos, mais duros e adversos, como a guerra, o exílio, 
a fome. Cada vez que algumas pessoas fecham a porta do car-
ro, imaginamos a metamorfose possível face a outras pressões 

1 Curiosamente, a fragilidade que um pavão poderá ter devido à exuberância da sua cau-
da, pode no final resultar em propaganda honesta: «A good example is the peacock, 
whose tail feathers can be utterly absurd from the point of view of mobility. Yet this can 
still be considered a genuine, honest marker of genetic health because only the most 
robust males can survive with such an impediment» (Scharf, 2021).
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e adversidades, o que aconteceria nesse caso, e então, enquanto 
olhamos para esses condutores transformados em lobisomens, 
a buzinar e a gritar, perdemos, ainda mais, a esperança na hu-
manidade.

(Cruz, 2017)

As mentiras e as fake news são uma manifestação de comportamen-
tos básicos, como a necessidade de camuflagem e de esconderijos, isto 
é, são actualizações diferentes do mesmo mecanismo potencial, cuja 
valência pragmática dependerá do modo como se usam as possibili-
dades que nos são dadas, ou seja, a sua aplicação prática (que devia 
ser acompanhada por um tipo particular de sabedoria a que os gre-
gos chamavam phronesis e os latinos prudentia). Não havendo qualquer 
dúvida de como certos comportamentos de simulação são danosos 
para a sociedade, também é verdade que outros são essenciais para 
que esta se mantenha sã. Determinado tipo de oclusões, tal como o 
direito à esfera privada, são fundamentais para alguma sanidade, não 
havendo em algumas destas práticas qualquer erosão ética. A própria 
educação passa por estágios e as crianças não são expostas a certos 
temas, havendo uma gradação no acesso a estes, que serão elididos até 
que a sua visibilidade seja aceita como boa. A vida é bela (1997), filme 
realizado e interpretado por Roberto Benigni, é um bom exemplo2 de 
como um engano deliberado pode ter um resultado positivo (ainda que 
o comportamento em causa não seja ontológico, mas teleológico ou 
consequencialista): um pai, num campo de concentração nazi, engana 
o filho de modo a que este interprete o que se passa à sua volta como 
uma brincadeira e não como uma forma inaudita de crueldade e vio-
lência. Na verdade, muito da produção artística é mimética, pretende 
imitar a realidade. Assim, na literatura exige-se um curioso pacto com 
o leitor: é necessário que este abdique do cepticismo. Coleridge (2004) 
cunhou este fenómeno de fé poética ou suspensão da descrença. Nou-
tros contextos, fora das artes, é também possível encontrar alguma 
beleza – além do mero engenho – no engano propositado, como, por 
exemplo, nas fintas de futebolistas. Mas tal como existe um lado imoral 
na reciprocidade (como veremos adiante), também existe nos proces-

2 Seria interessante também lembrar que um dos grandes heróis da literatura ociden-
tal, Ulisses, não é propriamente adorado pela sua conduta impecável, mas por ser um 
burlão capaz de criar inúmeros esquemas visando determinadas conquistas. Não era o 
guerreiro valente e corajoso, incarnado em Aquiles, mas o embusteiro que ganha uma 
guerra com uma artimanha, o famoso Cavalo de Tróia.
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sos de simulação, especialmente quando praticados numa sociedade 
complexa como é a humana:

Há efectivamente uma permissividade que o anonimato faz 
operar no comportamento das pessoas que não seria possível 
de outra maneira. Do Carnaval à guerra. Não vazamos o frigo-
rífico de um amigo, mas não temos tantos pruridos em fazê-lo 
numa festa com muita gente, dada por um desconhecido. Sob o 
anonimato facilmente nos tornamos cruéis. Numa sociedade sã, 
exceptuando alguns contextos específicos, o rosto deve ser evi-
dente, a autoria deve ser óbvia. Quando existe uma barreira entre 
o agente e o seu acto, quando há a possibilidade de se subtilizar 
a responsabilidade, o lado vicioso do ser humano desponta, abre 
caminho até à superfície e pode, dependendo do ambiente e das 
possibilidades, alcançar dimensões grotescas.

(Cruz, 2017)

1.2 Origens da corrupção como uma manifestação ou consequência 
de virtudes como a cooperação e a reciprocidade

Quando se fala de corrupção debruçamo-nos sobre a sua definição, 
mas geralmente não discutimos a sua natureza, de onde vem e por que 
motivo parece ser tão antiga quanto a própria humanidade. De facto, 
a corrupção funda-se numa característica humana essencial, que sob 
determinada perspectiva é também uma das mais importantes virtu-
des: a reciprocidade (Mauss, 2016). É precisamente por isso que a cor-
rupção é dificílima de debelar ou elidir, uma vez que é um fenómeno 
que está profundamente ligado ao comportamento humano mais bási-
co, e que na verdade é axial para a nossa espécie: somos seres gregários 
que precisam de cooperar para sobreviver e singrar3. A corrupção é um 
dos lados negros da reciprocidade. Existem vários, como certas leis 
que também elas implicam uma relação de simetria, como a vingança 
ou o «o olho por olho, dente por dente»:

3 «When we adopt a long-term perspective, is that the phenomenon of corruption is as 
eternal and as impossible to uproot as it is because it rigorously respects the law of 
reciprocity, which Marcel Mauss talks about in his studies of primitive societies. In the 
ironbound law of exchange, every favor corresponds to a self-interested “gift”» (Brios-
chi, 2017).
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A reciprocidade é um comportamento social muito antigo e fun-
damental à sobrevivência. Quando caçávamos e não tínhamos 
maneira de conservar o que sobrava de um animal, partilháva-
mos. Essa dádiva era o nosso frigorífico, celeiro, ou uma espé-
cie de banco. Ao partilhar, esperávamos que fizessem o mesmo 
connosco e a comida oferecida, mais tarde ou mais cedo, seria 
de algum modo devolvida. Num período de escassez seria ex-
pectável que o outro nos salvasse da fome. A partilha substituía 
a acumulação e a propriedade. Não era preciso fechar a comida à 
chave, pelo contrário, era essencial oferecê-la.

Esta forma de reciprocidade foi gravada na pedra e, em alguns 
casos, tornou-se lei, como no Islão, por exemplo.

Mas o lado mais perverso da reciprocidade é que não funcio-
na somente com o altruísmo, mas também com a vingança, o 
«olho por olho, dente por dente». Se é verdade que tendemos a 
retribuir os favores, também temos uma pulsão idêntica no que 
respeita às sevícias que nos infligem. «A uma vingança segue-
-se outra, e facilmente se chega a uma guerra», escreveu Do-
belli (2017), acrescentando que «o que Jesus pregou, ou seja, in-
terromper o círculo vicioso oferecendo ao agressor a outra face, 
é muito difícil porque há mais de cem mil milhões de anos que 
a reciprocidade pertence ao nosso sólido programa de sobrevi-
vência.»

O mais antigo código penal, o de Hammurabi, já incluía o «olho 
por olho, dente por dente».

(Cruz, 2017)

Quando se diz que a corrupção sempre existiu – desde que existe hu-
manidade – a sentença deve ser tomada literalmente. Estamos a falar 
de uma relíquia biológica.

1.3 Normalização

A corrupção não só atravessou os tempos, como também foi suavizada 
na sua gravidade. Quem se lembra que Demóstenes (Taylor, 2001), por 
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exemplo, havia sido corrupto? E, já agora, também Dante?4 O facto de 
não nos lembrarmos disto – ou ser ignorado – revela o modo como 
lidamos com este problema em particular, quase sempre desvalorizan-
do-o ou considerando-o «normal». Albert Cossery (2000) escreveu o 
seguinte em As Cores da Infâmia: «O banditismo nas altas esferas da 
sociedade é uma peripécia admitida em todas as nações do mundo. O 
povo já está habituado e até aplaude esse género de proezas».

Não é raro ouvir comentários em que se crítica a ingenuidade e since-
ridade de alguns políticos – como incapazes ou inábeis – e se encomia 
a prática manhosa de outros.

1.4 A questão dos salários

A corrupção é frequentemente associada a salários baixos (Blowfield 
& Murray, 2008), contudo não parece ser uma ideia sustentada cien-
tificamente5. Chesterton tinha uma noção clara sobre esta questão, 
que podemos, extrapolando um pouco, resumir assim: salários acima 
da média para evitar a corrupção é uma forma de corrupção a priori e 
que, lamentavelmente não a impede a jusante.

A nossa pretensão nacional à  incorruptibilidade na política as-
senta precisamente no contrário: na teoria de que, colocando 
homens abastados em posições seguras, eles não se sentirão 
tentados a meter-se em fraudes financeiras. Não me interes-
sa agora saber se a história da aristocracia inglesa — desde a 
espoliação dos mosteiros até à anexação das minas — permite 
sustentar esta teoria: que a riqueza serve de proteção contra a 
corrupção política. O estadista inglês é subornado para não ser 
subornado. Nasce com uma colher de prata na boca para evitar 

4 https://www.theguardian.com/books/2021/feb/01/dante-descendant-seeks-to-over-
turn-poets-1302-corruption-conviction

5 O estudo Can salaries and reelection prevent political corruption? é peremptório: «re-
latively higher wages do not reduce politicians incentives to be corrupt» (Benito et al, 
2017). Outro estudo, Do higher salaries lower petty corruption? A policy experiment 
on West Africa’s Highways, vai ainda mais longe, afirmando o seguinte: «Rather than 
decrease petty corruption, the salary policy significantly increased the police efforts to 
collect bribes, the value of bribes and the amounts given by truck drivers to policemen 
in total» (Foltz & Opoku-Agyemang, 2015).

about:blank
about:blank
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que de futuro lhe venham a descobrir as colheres de prata no 
bolso

(Chesterton, 2013)

A questão dos salários para evitar a corrupção – o aumento dos salários 
deve ser uma forma de justiça e não profilaxia do crime – ignora uma 
pulsão humana essencial, que é a insaciabilidade6:

Keynes’ forecast was wrong because he thought people wou-
ld prefer more free time for the real issues of life than to spend 
more and more time accumulating material wealth. Why do 
people who already have a high standard of living continue to 
devote their lives to accumulating yet more wealth and goods? 
(…) A reporter is reputed to have asked John D. Rockefeller: ‘How 
much money is enough?’ Rockefeller replied: ‘A little bit more!’ 
It is said of Samuel Goldwyn of Metro-Goldwyn-Mayer, when 
reminded that he can’t take his wealth with him when he dies, 
replied, ‘In that case I won’t go.

(Birch, 1999)

6 Em O macaco bêbedo foi à ópera (2019) defendo que um mecanismo biológico, ini-
cialmente espoletado por um tipo específico de neurónios, os FN1, que provocam uma 
fome difícil de controlar, visavam o acúmulo de calorias sob a forma de gordura, que 
poderia ser reconvertida em energia reutilizável. Este mecanismo foi-se tornando com-
plexo (acompanhando a complexidade anatómica do cérebro e da sociedade), mani-
festando-se de diferentes formas de acúmulo de energia: «Esta pulsão simples foi-se 
manifestando de múltiplas formas, e o acúmulo de energias como lenha, carvão, pe-
tróleo, bem como as eléctricas e nucleares, corresponde, num patamar mais comple-
xo, ao desejo de açúcar (energia); enquanto, por exemplo, prata, ouro, jóias, finanças, 
propriedade correspondem ao acúmulo de gordura, que a qualquer momento pode ser 
revertido em energia (…)  A obsessão pela energia e obtenção de bens, da gordura ao 
petróleo, manteve a insaciabilidade prístina, apenas se multiplicando em variantes do 
mesmo excesso que resulta da evolução social: os bibliófilos acumulam livros, os gulo-
sos gordura, os ciumentos pessoas, os agiotas dinheiro, os sábios sabedoria, e nenhum 
deles se sacia».
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2. RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS E CORRUPÇÃO

No que respeita à responsabilidade social das empresas, a corrupção 
não tem sido alvo do mesmo grau de atenção que outros temas me-
receram, nomeadamente os direitos do trabalho, o clima e os direitos 
humanos. Terracino (2007) interroga-se: podemos esperar progressos 
no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, aos problemas am-
bientais, aos direitos humanos, quando toda a base social está minada 
pela corrupção?

Segundo Blowfield & Murray (2008), «business has long been critici-
zed from different parts of the ideological spectrum for using bribery 
and corruption to influence policy, win contracts, and otherwise dis-
tort both the functioning of free markets and political process». Ideal-
mente, uma empresa não se deve limitar ao lucro e ao benefício dos 
investidores, mas a toda a sociedade. Em última análise, essa será a 
única maneira de todos ganharem, pelo menos a longo prazo. Porém, a 
CSR tradicional não parece funcionar: «Those hoping to see corruption 
swept up and addressed by a wave of traditional CSR activity are likely 
to be disappointed» (Carr & Outhwaite, 2010). Terracino (2007) propõe 
um esforço do movimento de responsabilidade das empresas em coo-
peração com o sector dos negócios de modo a tornar eficaz as medidas 
acordadas na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.

As abordagens ao problema serão inelutavelmente muitas, ainda que 
a transparência (aquilo que permitiria vislumbrar as colheres de prata 
nos bolsos) deva ser prática corrente e multilateral, em que os próprios 
actores se vigiam mutuamente. A elisão ou, de forma mais realista, a 
mitigação do suborno e da relação opaca entre empresas e governos 
poderá ser conseguida através de políticas de cristal, onde a transpa-
rência seja uma praxis fundamental, em que várias camadas da socie-
dade possam ser testemunhas e ao mesmo tempo esclarecidas sobre 
o que de facto se passa na política e nos negócios, podendo assim ter 
agência em vez de se limitarem ao desesperante papel de espectado-
res passivos e impotentes. Frank Vogl (2021), em The Enablers, nesse 
sentido, critica várias decisões políticas e legais no que respeita à luta 
anti-corrupção:

No European country has, for example, introduced and enforced 
meaningful legal approaches not only to protect whistleblowers, 
but to encourage them to come forward when they see abuse. 
From Greece to Switzerland to Spain, courageous people who 
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blew the whistle on corruption in recent years have been jailed 
for doing the right thing.

E ainda, relativamente às multas aplicadas:

The fines that so many firms have paid for wrongdoing (…) of-
ten appear as just the costs of doing business, rather than as de-
terrence for further bad behavior. Sustainable reform of today’s 
complex money-laundering systems will be possible only when 
there are fundamental changes in the prevailing cultures that 
currently govern too many of the world’s largest banks and other 
multinational enterprises.

(Vogl, 2021).

Para resolver um problema tão antigo e tenaz será sempre necessário 
trabalho árduo de várias áreas da sociedade, não se limitando à ac-
tuação das empresas e aos decisores políticos. A contestação social é 
ainda uma ferramenta útil, onde a rua tem a transparência que se de-
seja7. Não creio que alguma vez a corrupção desapareça em absoluto, 
mas pode ser diminuída e reprimida, sabendo que estamos a lidar com 
um problema que acompanha a humanidade desde sempre, e em que o 
único caminho possível para tornar visíveis certas colheres de prata é 
a exigência – por parte de todos os actores sociais – de uma cada vez 
maior transparência, que deve também ser acompanhada por uma mu-
dança de paradigma no que respeita à aceitação da corrupção. É ne-
cessário que não seja relativizada, ou, pior, admirada ou normalizada. 
O aplauso do corrupto é a garantia da sua sobrevivência e do perpetuar 
de práticas que nos penalizam a todos.8

7 Em vez do seguinte, provavelmente mais comum: «Meditara sem cessar sobre a co-
bardia dos povos e a sua submissão ao impudor de governantes iníquos. Este obséquio 
para com os tiranos, que confinava muitas vezes com a devoção, provocava nele um per-
pétuo espanto, ao ponto de chegar a acreditar que a maioria dos humanos só aspirava 
à escravidão. Durante muito tempo, perguntara a si próprio por que estratagema esta 
enorme empresa de mistificação organizada pelos proprietários pudera estender-se e 
prosperar em todos os continentes» (Cossery, 2000).

8 «Acusado de desvios de dinheiro e de fraudes de toda a espécie, Suleyman - tal como 
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CONCLUSÃO

Pode ser verdade que a ganância faça erodir a ética, há vários estudos 
que corroboram esta impressão generalizada9, contudo, o estereótipo 
poderá ser exagerado, pois tendemos a distorcer certos tipos de per-
cepções: as inúmeras vezes que se cumpre o código da estrada não 
serão notícia, mas as vezes em que há incumprimento, sim. Rolf Dobelli 
(2017) coloca a questão nestes termos:

Imagine two film plots, A and B. In Film A, a ship runs into an ice-
berg. The ship sinks. The noble captain selflessly, heart-wren-
chingly rescues all the passengers from drowning. He’s the last 
person to leave the ship and clamber into a lifeboat - just mo-
ments before it disappears forever into a spout of foam. In Film 
B, the captain steers the ship around the iceberg, keeping a sen-
sible distance. Which film would you pay to watch? A, of course. 
But which situation would you prefer as an actual passenger on 
the ship? That’s equally obvious: B.

Let’s say the examples are real. What would happen next? Cap-
tain A would be invited onto talk shows. He’d get a six-figure 
book contract. He’d hang up his captain’s hat and earn a living 
as a motivational speaker at client events and team meetin-
gs for major corporations. His home town would name a street 
after him and his children, for the first time ever, would feel 
something like pride in their father. Captain B, on the other 
hand, would keep avoiding obstacles until his retirement. 
 
                                                                                                                   (Dobelli, 2017: 131)

todos os seus iguais - apresentava a sua honra como um alibi irrecusável, dando a en-
tender que à hora em que estas práticas delituosas tiveram lugar, se encontrava na 
companhia da sua honra» (Cossery, 2000).

9 Seven studies using experimental and naturalistic methods reveal that upper-class indi-
viduals behave more unethically than lower-class individuals. In studies 1 and 2, upper-
-class individuals were more likely to break the law while driving, relative to lower-class 
individuals. In follow-up laboratory studies, upper-class individuals were more likely to 
exhibit unethical decision-making tendencies (study 3), take valued goods from others 
(study 4), lie in a negotiation (study 5), cheat to increase their chances of winning a prize 
(study 6), and endorse unethical behavior at work (study 7) than were lower-class indi-
viduals. Mediator and moderator data demonstrated that upper-class individuals’ une-
thical tendencies are accounted for, in part, by their more favorable attitudes toward 
greed. (Piff et al, 2012)
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O viés da confirmação leva a que se desconfie de empresários. A pró-
pria motivação original de uma empresa (e, sob certo paradigma, as 
próprias nações10), o lucro, não ajuda a formar opiniões particularmen-
te benevolentes. Por esse motivo, uma ecologia ética é absolutamente 
necessária para poder, a partir de uma atmosfera límpida, sem opa-
cidade ou poluição, alicerçar políticas de responsabilidade social. Se 
existirem factores que impeçam a transparência, é natural que o con-
sumidor desconfie dos compromissos sociais alardeados, sendo por 
esse motivo fundamental a criação de uma métrica de transparência 
que possa ser aplicada às empresas para benefício dos consumidores, 
mas também das próprias empresas. Além dos média, os próprios con-
sumidores, cada vez mais educados11, terão então um papel prepon-
derante nessa mesma transparência (e peso na métrica), opinando e 
denunciando, conforme a sua experiência das organizações em causa, 
fazendo uso da tecnologia, de sites e redes sociais e suas inúmeras co-
nexões, de forma local e global, sem esquecer formas mais tradicionais 
de protesto. Um papel activo do consumidor12, mantendo o olhar13 nas 

10 «What does it mean, then, for a nation to advance? In one view it means to increase its 
gross national product per capita. This measure of national achievement has for deca-
des been the standard one used by development economists around the world, as if it 
were a good proxy for a nation’s overall quality of life.

 The goal of a nation, says this model of development, should be economic growth. Ne-
ver mind about distribution and social equality, never mind about the preconditions 
of stable democracy, never mind about the quality of race and gender relations, never 
mind about the improvement of other aspects of a human being’s quality of life that are 
not well linked to economic growth»(Nussbaum, 2010).

11 Mais de um terço dos consumidores globais estão dispostos a pagar mais por produtos 
sustentáveis, diz-nos o Global Sustainability Study (2021): «Consumers send a clear sig-
nal: Sustainability will continue to become the expectation rather than the exception» 
e que as empresas, para sobreviverem terão de se inovar e orientar as suas práticas 
empresariais no sentido da sustentabilidade. Segundo o estudo feito por The Economist 
Intelligence Unit (2021), os consumidores acreditam que as empresas têm um papel tão 
importante no problema ambiental como os próprios governos.

12 «Imagine a city where police commit blatant traffic violations and never ticket one ano-
ther. The authorities could decrease power inequalities by developing an online system 
in which all citizens are able to anonymously report dangerous drivers. Anyone who 
received too many independent reports would be investigated – police included. This 
sounds almost laughably simple, and yet the model indicates that it ought to do the 
trick. It is, after all, essentially the same system used by many online communities» 
(Sadedin, 2015).

13 A presença do Outro, que pode não ser mais do que um par de olhos num cartaz resulta 
em melhores comportamentos sociais: «We examined the effect of an image of a pair of 
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empresas poderá ter resultados francamente benéficos para todos os 
actores sociais. Este tipo de observação, claro está, dependerá da cla-
ridade das organizações em causa, mas também das próprias escolhas 
e preocupações dos cidadãos.

Não parecem restar dúvidas que é possível fazer com que todas as par-
tes beneficiem de uma ecologia ética que sustente práticas de respon-
sabilidade social sem recrudescimento da desconfiança dos consumi-
dores. No final, mesmo que o objectivo de uma empresa não seja outro 
que não o lucro, o certo é que esse mesmo lucro será maior se houver 
responsabilidade – pois haverá mais consumidores dispostos a com-
prar produtos de quem exiba esta responsabilidade do que produtos 
de quem não a exiba:

Those who think corporate responsibility (CR) is at best a nice 
thing to do, and at worst a distraction, should think again. A 
comprehensive study commissioned by Verizon and issued by IO 
Sustainability and Babson College has found that well-designed 
Corporate Responsibility programs lift sales, increase sharehol-
der value, and improve employee productivity.14

eyes on contributions to an honesty box used to collect money for drinks in a university 
coffee room. People paid nearly three times as much for their drinks when eyes were 
displayed rather than a control image. This finding provides the first evidence from a 
naturalistic setting of the importance of cues of being watched, and hence reputational 
concerns, on human cooperative behaviour» (Bateson, 2006). E ainda: «The present 
paper aims to test the relationship between prosocial choices, gaze patterns and the 
feeling of being watched within a novel ecologically valid paradigm, where participants 
communicate with a video-clip of a confederate and believe she is (or is not) a live feed 
of a confederate who can see them back. Results show that when participants believe 
they are watched, they tend to make more prosocial choices and they gaze less to the 
confederate (…) Overall, these findings suggest that the opportunity to signal a good 
reputation to other people is a key modulator of prosocial decisions and eye gaze in live 
communicative contexts. They further indicate that gaze should be considered as an 
interactive and dynamic signal» (Cañigueral, 2019).

14 https://www.babson.edu/about/news-events/babson-announcements/babson-io-sus-
tainability-release-project-roi/
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Antevisões

MÁRIO DE CARVALHO
Escritor

Em geral, a vida tem-me frustrado todas as escolhas. Felizmente, nem 
sempre para pior. Não há que me queixar.

O que queria eu ser, quando era miúdo? Oficial de marinha. Marinheiro 
não me bastava. Tinha que ser oficial. Ali, na ponte do navio, devassan-
do argutamente os vastos confins. Ai dos piratas…

Tanta banda desenhada, tanta marinharia, tanta história heróica… Car-
valho Araújo, figura tutelar.

Costumo lembrar que essa frequentação anárquica e difusa de tudo 
o que havia à mão, próprio ou não da idade, me deu algum reconhe-
cimento e protecção contra os lugares-comuns. Ou para os utilizar, 
adequadamente, mormente nos textos jurídicos, tantas vezes redigidos 
à pressão, sob a premência dos prazos; ou para os prevenir e recusar na 
criação literária em que eles são mal vistos e desvalorizam o texto. O 
que não quer dizer, desafortunadamente, que não estejam sempre dis-
postos a insinuar-se e a acudir ao espírito, iludindo a saudável censura 
do bom gosto. Tanta vez, só depois do texto entregue ou impresso, 
os malfadados chavões se anunciam, manifestam, ressaltam e irritam. 
Contingências de quem envereda pelos ínvios caminhos (cá está…) da 
escrita.

Nos meus tempos de miúdo, circulava um dito, desencorajador, que 
não sei se mantém hoje vigência: «quem para nada tem jeito vai para 
Direito». A tal se sobrepôs a narrativa heróica do advogado impoluto, 
arrancando às garras da justiça cega, o destino de um (de uma) inocen-
te. Quando somos jovens, a fantasia instala-se e abusa. Em alguns de 
nós ela vai-se insinuando, pela vida adiante, dando sempre luta, quan-
do o bom senso e a racionalidade querem impor-se. Qualidade ou de-
feito? «Digam os senhores peritos».

Após a licenciatura, e para praticar advocacia em pleno, éramos obri-
gados a uns tempos de tirocínio, que implicavam assistir a não sei 
quantas audiências. Escolhíamos os juízos criminais de primeira ins-
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tância, onde tudo era mais rápido e os magistrados, tradicionalmente, 
facilitavam a vida aos estagiários. Também os colegas advogados, mais 
experimentados nos recebiam com bonomia solidária. Foi para mim, e 
provavelmente para outros jovens, um choque de realidade. Eu nunca 
tinha presenciado (ah, sim, havia os livros, mas que eram os livros?) a 
rudeza e a mesquinhez de certas vidas humanas e de certos relaciona-
mentos e a indiferença, rápida e despachada, dos juízes, que pareciam 
sempre ter mais que fazer do que aprofundar os casos «sub-judice».

Os colegas mais velhos, na teia, (sempre impecáveis no acolhimento 
dos aturdidos estagiários) lá iam pedindo justiça, com voz enfadada, às 
vezes sem levantar o rosto dos papéis.

Ah, sim, os rasgos imaginários do interrogatório arguto e sinuoso, das 
alegações vibrantes e eloquentes, da justiça romana como deusa a pai-
rar e a inspirar aquelas almas, cedo se diluíam, perante a rotina, o des-
caso e a indiferença de juízes e advogados. E, mais tarde, as elaboradas 
alegações escritas, consumidoras de muitas horas de reflexão e judi-
ciosas consultas, com vasta citação de autores, acabavam por soçobrar 
perante um despacho…despachado! E sempre rebatida, sempre recha-
çada, a ideia que queria à viva força insinuar-se de «não valer a pena».

Nesses remotos tempos, não me regulava nem pelo valor da acção nem 
pela medida da pena. Tudo me merecia o mesmo empenho e atenção, 
ao alcance das minhas possibilidades e conhecimentos que, não sendo 
por aí além, obrigavam a estudo. Os colegas ironizavam sobre as mi-
nhas «preparações» dos processos, as minhas reclamações e os meus 
recursos. Falta de tarimba.

Com o tempo, haveria de aprender, não fossem as solicitações, mais e 
mais crescentes, que vinham doutras bandas. O resto é sabido.
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A Fundação do Supremo 
Tribunal de Justiça.
Comunicação na cerimónia 
comemorativa dos 190 anos do 
Supremo Tribunal de Justiça

ANTÓNIO PEDRO BARBAS HOMEM
Professor Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa

INTRODUÇÃO 

Numa das ficções, Jorge Luís Borges coloca uma personagem – Menard, o 
autor do Quixote – a dizer que «a verdade histórica, para ele, não é o que 
sucedeu; é o que nós acreditamos que sucedeu».

Menard acreditava poder reinventar o Quixote, escrevendo de novo o 
livro de Cervantes palavra por palavra.

A recordatória do escritor neste seu conto é a de que os factos histó-
ricos não existem por si: existem em função da interpretação, da re-
constituição com que cada geração e cada autor olha para o passado.

A reconstrução dos acontecimentos históricos certamente se asseme-
lha ao processo judicial, com a gramática do processo a obrigar-nos a 
discernir entre factos alegados e não alegados, provados e não prova-
dos.

Mas essa reconstrução também se aproxima da narrativa literária de 
um romance, em que a invenção dos protagonistas e do enredo não 
pode ser feita, como nesse mesmo conto de Borges, com a simples re-
petição das palavras de textos do passado.
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Falarei assim de textos do passado, repetindo as suas palavras, mas 
procurando explicar que o sentido desses textos não é o mesmo de há 
190 anos. 

Cada geração reinventa constantemente o passado, tantas vezes à luz 
do seu presente e procurando encontrar no passado, num passado co-
mum e, para quem comungar da visão de Jung, também um passado 
mítico, com pais fundadores – e mães fundadoras, para ser politica-
mente correcto numa sala dominada pelo retrato da Rainha D. Maria 
II – e uma narrativa comum, quase sempre feita contra um inimigo, real 
ou imaginário, que ameaça a identidade do grupo e constitui o cimento 
que justifica a unidade interna.

Tantas vezes lutando contra moinhos de vento, reais ou imaginários. 
Talvez, como é também a minha leitura, porque o Quixote não é mais 
do que uma invenção de Sancho, preso a uma vida triste e apagada. 

A nossa leitura do passado é assim e como escreveu Cervantes a partir 
de fontes clássicas, aviso do presente e advertência do futuro.

O que aconteceu e o que acreditamos que aconteceu, a propósito da 
criação do Supremo Tribunal de Justiça?

Agradecendo, de novo, o convite para esta ocasião, vou limitar-me, por 
imperativos de tempo, aos acontecimentos do que chamarei a primeira 
fundação do Supremo Tribunal de Justiça.

ETAPAS FUNDAMENTAIS

Assinalamos este ano 200 anos volvidos sobre a aprovação, a 23 de Se-
tembro de 1822, da primeira constituição portuguesa, a qual dispunha:

«Haverá em Lisboa um Supremo Tribunal de Justiça, composto de Juí-
zes letrados, nomeados pelo Rei (art. 191.º).»

Enumerando as suas atribuições, estabelecia:

«I — Conhecer dos erros de ofício, de que forem arguidos os seus 
Ministros, os das Relações, os Secretários e Conselheiros de Es-
tado, os Ministros diplomáticos, e os Regentes do reino […]
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IV — Conceder ou negar a revista.» 

Concretizando este último ponto, dispunha, no artigo 192.º:

«A concessão da revista só tem lugar nas sentenças proferidas 
nas Relações quando contenham nulidade ou injustiça notória.»

A Constituição de 1822 esteve fugazmente em vigor, mas durante a sua 
preparação e curta vigência um conjunto de grandes juristas do século 
XIX discutem no parlamento e nos seus livros e escritos a reforma dos 
sistemas político e jurisdicional e preparam regimentos e outras pro-
postas legislativas que nunca chegaram a vigorar. 

Alguns dos arquitectos deste novo modelo constitucional tinham sido 
magistrados por nomeações provisórias como juízes de fora ou corre-
gedores (Borges Carneiro, Fernandes Tomás, Trigoso de Aragão Mou-
rato, Silva Carvalho, Ferreira Borges). 

A participação de desembargadores, juízes e advogados nos momentos 
fundadores do liberalismo é sobejamente conhecida. 

As experiências e as expectativas dos protagonistas, sublinhou Popper, 
são fundamentais no processo histórico. Ora, da participação dos juris-
tas no processo político oitocentista resulta uma directa consequência, 
a da preocupação originária do liberalismo com o desenho jurídico das 
instituições e com a criação de um direito para a política, precisamen-
te referido na época como direito político ou ainda, mas aqui também 
com outros sentidos, direito público.

Também a experiência como juiz de muitos dos juristas do liberalismo 
contribui para explicar muitas continuidades na organização da justiça.

Deste modo e esta é uma primeira ideia fundamental, o liberalismo teve 
um projecto jurídico para o Estado e para a sociedade. A preocupação 
em encontrar respostas jurídicas para problemas de natureza política 
constitui, aliás, uma das características estruturantes da experiência 
liberal portuguesa. Ela contrasta, por exemplo, com a visão inglesa, as-
sente na disponibilidade para compromissos informais, expresso num 
constitucionalismo sem constituição (Bagehot). E, evidentemente, ain-
da mais se opõe a todas as visões antiliberais de Estado e de sociedade, 
oitocentistas e novecentistas.

A suspensão da vigência da Constituição de 1822 não permitiu avançar 
de imediato com as reformas projectadas, designadamente a institu-
cionalização do Supremo Tribunal de Justiça. 
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As instituições do Antigo Regime continuam em vigor, reforçadas até 
com as purgas realizadas durante a reacção absolutista e a guerra civil.

Ler os debates da Constituinte de 1822 é um fresco acerca de uma 
sociedade que está à beira da extinção através de golpes legislativos 
sucessivos, em especial a abolição dos privilégios e a extinção das or-
ganizações corporativas, passando pela codificação do direito, à luz do 
princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei.

Simultaneamente, os textos e intervenções destes juristas são uma re-
flexão de profunda actualidade acerca dos poderes dos magistrados, 
das suas funções e dos problemas práticos que podem influenciar a 
prestação jurisdicional e impressionam ainda por outros motivos: 
numa época, a nossa, que elevou a ciência do Direito ao patamar de 
uma nova religião laica – a da dogmática jurídica – é relevante recor-
dar como as reflexões de há duzentos anos acerca do poder de julgar 
estavam marcadas pelo senso comum, pela compreensão empírica de 
matérias que hoje descreveríamos como relacionadas com a confiança 
na justiça, o prestígio dos juízes, a imparcialidade do juiz e a indepen-
dência do poder judicial.

Era, no fundo, a sensibilidade e a metodologia de autores como Burke 
ou Constant, comprovadamente publicados ou lidos entre nós.

Que tipo de Estado e de sociedade estão em confronto?

A CARTA CONSTITUCIONAL

Para além da legitimidade absolutista e, como desenvolverei mais abai-
xo, também paternalista, ao longo do século XIX vão defrontar-se no 
campo liberal duas legitimidades constitucionais, a democrática da 
Constituição de 1822, e a monárquica, da Carta Constitucional atribuí-
da pelo Rei D. Pedro IV.

Vejamos agora as palavras da Carta Constitucional de 1826, outorgada 
por D. Pedro IV, mas inspirada na Constituição brasileira de 1824:

«Na Capital do Reino, além da Relação que deve existir, assim 
como nas mais Províncias, haverá também um Tribunal com a 
denominação de - Supremo Tribunal de Justiça - composto de 
Juízes Letrados, tirados das Relações por suas antiguidades, e 
serão condecorados com o Título do Conselho. Na primeira or-
ganização poderão ser empregados neste Tribunal os Ministros 
daqueles, que se houverem de abolir (art. 130.º).» 
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As competências do Supremo Tribunal de Justiça são basicamente as 
previstas na Constituição de 1822 (art. 131.º).

«A este Tribunal compete: § 1.° - Conceder, ou denegar Revistas 
nas Causas, e pela maneira que a Lei determinar. § 2.° - Conhecer 
dos delitos, e erros de Ofício, que cometerem os seus Ministros, 
os das Relações, e os Empregados no Corpo Diplomático.» 

A eclosão da guerra civil não permitiu a implementação deste texto 
constitucional, que tem importantes pontos de contacto com a tradi-
ção liberal iniciada em 1820.

Ainda decorria a guerra civil, quando, pelo decreto de 16 de Maio de 
1832, da autoria de Mouzinho da Silveira, mas o resultado do trabalho 
dos juristas antes referido, estabelece-se em Lisboa o Supremo Tri-
bunal de Justiça, com jurisdição sobre todo o reino e divisão em duas 
secções, cível e criminal.

Junto do Supremo é criado um Procurador-Geral da Coroa, considera-
do membro do tribunal.

Três dias volvidos, a 19 de Maio, novo decreto determina as competên-
cias do Supremo, desenvolvendo as disposições da Carta Constitucio-
nal. Conhecer e julgar os delitos e erros de ofício dos juízes e outros 
oficiais do Estado e julgar as revistas são as suas atribuições principais. 

Decidida a guerra civil, em Setembro de 1833, na sequência de um rela-
tório datado de 14 de setembro do Ministro da Fazenda e da Justiça José 
da Silva Carvalho, declara-se instalado o Supremo Tribunal de Justiça, 
em Lisboa, no edifício em que ainda hoje se encontra. Silva Carvalho 
será designado Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. A biblio-
teca do Supremo conserva os manuscritos originais dos livros de jura-
mento e posse dos seus primeiros conselheiros.

Se atendermos às datas relevantes, assinalamos nesta ocasião 200, 190 
e 189 anos, respectivamente, da criação, da organização e da instalação 
do Supremo Tribunal de Justiça. 

Qual o significado da fundação de uma instituição designada como  
Supremo Tribunal de Justiça dois séculos volvidos?

PATERNALISMO E LIBERALISMO

Tinha ficado por responder a questão formulada atrás acerca dos tipos 
de Estado e de sociedade em confronto em 1820 e de que modo a fun-
dação do Supremo também foi uma resposta a estes problemas. 
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Em 1820 coloca-se em causa a legitimidade política e jurídica do antigo 
regime, mas este não pode, sem mais, ser descrito de forma paralela às 
formas jurídicas do presente. 

Tenho sublinhado a importância do paternalismo político como dou-
trina e discurso que caracteriza o antigo regime, mas cujos traços es-
truturais marcam o Estado e a sociedade portuguesas até aos nossos 
dias.

A noção de tipo ideal, devida a Max Weber, é uma abstração, mas, sa-
bendo que estes tipos ideais nunca existiram na realidade, é útil a opo-
sição entre dois tipos de Estado, paternalista e liberal, para explicar a 
génese e a evolução das instituições do século XIX.

Assim, para o direito público do antigo regime, o rei está solto e livre 
da lei e acima dela. Entre as muitas manifestações deste poder dos reis 
contava-se a possibilidade de dispensar o cumprimento das leis e a de 
atribuir privilégios; aprovar indultos e amnistias; dispensar do paga-
mento de impostos; legitimar filhos ilegítimos. Entre muitos outros ac-
tos que poderiam ser referidos, estes contavam-se entre as faculdades 
atribuídas ao rei, acima da legalidade positiva.

A legitimidade monárquica assentava também em crenças e percep-
ções não reconduzíveis a fórmulas jurídicas, porque assentes na tradi-
ção de uma metáfora, a do rei – pai.

Ora, grande parte destas funções dos reis eram exercidas através das 
instituições centrais da monarquia. O paternalismo não é apenas uma 
característica do regime político, mas é também um elemento caracte-
rizador do modelo de organização e funcionamento da justiça.

O governo por grandes conselhos especializados é comum na Europa 
monárquica. Em Portugal, as Cortes deixam de se reunir desde o início 
do século XVIII e os textos políticos absolutistas sustentam que as suas 
funções foram transferidas para as grandes instituições da monarquia. 
A mais importante delas é o Desembargo do Paço, escrevendo os juris-
tas que participa do corpo místico do rei ou, para utilizar uma expres-
são medieval reconstituída por Kantorowicz, que o rei tem dois corpos, 
um físico e um místico ou fictício.

O absolutismo invoca as vantagens da preparação de leis por especia-
listas e da decisão dos conflitos por órgãos com competência especia-
lizada e jurisdição privativa.

Atente-se que ao longo dos séculos XIX e XX, as concepções antilibe-
rais e iliberais vão alimentar-se destas mesmas ideias.
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São absolutamente contrastantes as ideias das revoluções francesa e 
americana e da Constituição de Cádis, em Espanha, com novos prin-
cípios de legitimidade política e novos conceitos e institutos jurídicos. 
Constituições escritas, códigos, separação de poderes, direitos natu-
rais do homem e do cidadão, governo representativo, liberdade de im-
prensa, entre tantas outras novidades, faziam tremer reis e impérios 
e finalmente permitiram a construção de novos sistemas políticos e 
jurídicos.

A ideia de uma legitimidade própria do poder judicial, oponível aos res-
tantes poderes do Estado, não se colocava para os autores do libera-
lismo.

Neste sentido, portanto, a revolução fez-se contra a legitimidade das 
instituições judiciárias do antigo regime, uma legitimidade monárquica 
e paternalista.

Acrescento uma precisão relevante, paternalista e não patrimonialista, 
uma vez que em Portugal os cargos judiciais, como aliás e de um modo 
geral os cargos públicos, não se compram nem vendem, nem estão no 
comércio jurídico, como acontecia em outros países europeus.

Existe, portanto, um tipo de Estado liberal, oposto ao tipo de Estado 
paternalista. O primeiro desenhado para uma sociedade burguesa, o 
segundo para uma sociedade estamental e dividida em classes e grupos 
sociais, cada um com o seu direito e a sua jurisdição.

É verdade que existem continuidades, não apenas rupturas, entre os 
dois mundos, o do antigo regime e o da revolução. Para a França, To-
cqueville captou de modo admirável essas contradições e paradoxos, 
que permitiram manter com novas faces instituições seculares.

Vejamos brevemente a situação no plano institucional.

Após a revolução, no topo da hierarquia judiciária, o Supremo Tribunal 
de Justiça substitui o Desembargo do Paço, extinto em 1833. O diploma 
que determina esta extinção refere expressamente que as atribuições 
de graça do Desembargo do Paço passam para o governo. As atribui-
ções no domínio da justiça transitam para o novo tribunal.

Ao Supremo Tribunal de Justiça compete a concessão da revista das 
sentenças, mas não o julgamento das causas. O modelo é similar ao da 
cassação francesa, mas na sua base está o instituto da revista da sen-
tença do direito histórico português.
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Na base da ordem judicial do liberalismo, juízes de direito nomeados 
pelo rei de modo vitalício e transferíveis de três em três anos. Jurados 
assessoravam os juízes de direito, decidindo sobre os factos. 

Abaixo destes, juízes eleitos ao nível local teriam competências alarga-
das sobre pequenas causas.

Acima dos tribunais de primeira instância, tribunais de relação, su-
blinhando os textos constitucionais oitocentistas que estes tribunais 
julgam em última instância – e, portanto, que o Supremo não é uma 
terceira instância.

Era, no fundo, o modelo organizativo do antigo regime, embora com al-
terações sensíveis quanto ao estatuto dos juízes de primeira instância, 
já não designados de modo precário, embora estivessem obrigados a 
mudar de comarca a cada triénio. Princípio bem sensato, como com-
provamos ainda nos nossos dias.

Sublinho uma outra ideia. 

Os tribunais de relação foram pensados como últimas instâncias. Era a 
eles que competia, para utilizar uma expressão de Castanheira Neves e 
à qual voltarei, uma função jurisprudencialmente judicial.

Esta era também a resposta à preocupação dos políticos do liberalis-
mo com a redução da complexidade da organização judiciária, quer em 
primeira instância, com o redesenho das comarcas, quer nos tribunais 
de recurso, que se pretendem racionalizar, de modo a diminuir os re-
cursos e a demora dos processos. Concomitantemente, pretendia-se 
reduzir o número de juízes, especialmente de desembargadores, fa-
zendo cessar nomeações simbólicas de juristas como desembargado-
res, frequentemente atribuídas no antigo regime como recompensa 
por algum serviço prestado ao rei.

PATERNALISMO E FORMALISMO

Retomo as ideias essenciais que tenho procurado traçar. 

De um lado, o modelo absolutista e paternalista, centrado na figura do 
juiz e nos seus poderes que, frequentemente, o faziam árbitro entre 
as fontes de direito e lhe permitiam mitigar o rigor das leis utilizando 
os conceitos da ciência jurídica medieval e moderna (injustiça notória, 
lesão enorme, etc.).



anTónIo PEDro barbaS HoMEMCULTURAL

179

A justiça do antigo regime tinha propiciado uma hipertrofia do poder 
jurisdicional – simultaneamente judicial e administrativo e, no caso da 
instituição cimeira, o Desembargo do Paço, também legislativo.

De outro lado, o modelo liberal de justiça, assente nos princípios da 
separação de poderes e da legalidade, atribui ao Supremo Tribunal de 
Justiça, desde a sua fundação, uma função de garantia da legalidade.

Vejamos brevemente como foi superado o modelo paternalista, agora 
no terreno da metodologia do direito, a propósito da principal função 
do Supremo Tribunal de Justiça, o julgamento do recurso de revista.

Vinha já do final do antigo regime a preocupação com a certeza do 
direito. 

Em especial, merece menção a Lei da Boa Razão de 1769, que estará 
em vigor até ao primeiro Código Civil, ao estabelecer regras acerca do 
direito a aplicar nos tribunais e sobre a interpretação das leis.

Da tradição histórica vinha a obrigação dos juízes julgarem de acordo 
com as leis, contida nas Ordenações, e à qual acrescia a proibição dos 
advogados procurarem ou litigarem contra a lei. 

A Lei da Boa Razão acrescenta a força obrigatória dos assentos da Casa 
da Suplicação (§§ 4.º a 6), que valiam como lei.

O plano do liberalismo é claro. 

Numa situação paralela, podemos recordar a forma como a revolução 
francesa pela lei de 16 – 24 de Agosto de 1790 destrói a tradição ante-
rior: os tribunais não podem ter directa ou indiretamente nenhuma das 
atribuições do poder legislativo, nem impedir ou suspender a execução 
das leis, sob pena de indemnização.

Entre nós, assiste-se à exclusão dos assentos logo em 1822 (Carta de 
Lei de 12 de Novembro de 1822).

Na verdade, os assentos apenas seriam recriados no Estado Novo, pela 
reforma do processo civil de 1926: no conjunto, com o Estatuto Judiciá-
rio e outras medidas, estas reformas constituem uma segunda funda-
ção do Supremo Tribunal de Justiça, tema a que hoje não nos referimos.

Não de exagerar-se a importância da não consagração dos assentos 
e da inexistência de mecanismos de controlo da constitucionalidade 
das leis em oitocentos. Algumas interpretações recentes descrevem 
esta situação histórica como desconstrução do poder judiciário (Isabel 
Graes).
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Contudo, estas regras de organização e funcionamento da justiça cons-
tituíam norma na Europa oitocentista, até com a concordância dos 
mais relevantes movimentos doutrinários da época, como foi o caso da 
chamada escola da exegese.

Para a função de garantia da legalidade, sem dúvida que contribuiu uma 
posição de autocontenção do próprio tribunal, na sua relação com a lei.

Esta talvez seja uma característica estrutural do Supremo, desde a sua 
fundação.

Vale a pena fazer breves citações de acórdãos do Supremo Tribunal de 
Justiça relativos ao modo como entendia o dever de aplicação da lei:

«Deve julgar sempre, sem que lhe obste a falta de lei, obscurida-
de ou o silêncio (A. 16 de Junho de 1845).»

«É princípio geral que a Carta Constitucional obriga a seguir ao 
legislador nas leis que fizer (A. 25 de Agosto de 1845).»

«A interpretação doutrinal é sempre errónea e absurda se não 
se entender a expressão do legislador (A. 24 de Março de 1854)»

A nulidade das sentenças proferidas contra o direito expresso vinha 
das Ordenações.

Com o liberalismo cessa a antiga revista de graça especial, isto é, a pos-
sibilidade de o rei e, em seu nome, a mais alta instância jurisdicional, 
julgar acima da lei e sem respeito pelos casos julgados, que era, bem 
entendido, a mais profunda marca do paternalismo monárquico. 

O conceito de injustiça notória, profundamente enraizado no direito 
natural de matriz escolástica, está ainda presente na Constituição de 
1822, mas já não na Carta nem na legislação posterior.

Uma ciência do direito prudencial (Ruy de Albuquerque/ Martim de 
Albuquerque) dá lugar a uma ciência do direito assente na lei (a ciência 
da legislação) e, em termos paralelos, a uma nova ideia do processo.

Processo judicial que deixa de estar assente na figura ou ofício de juiz, 
para fundar-se no próprio processo, entendido como um conjunto de 
actos logicamente ordenados de acordo com princípios e critérios 
científicos, em especial, para o processo civil, o princípio dispositivo.

Neste plano metodológico, paternalismo opõe-se a formalismo, forma-
lismo do direito e do processo, que é aceite como garantia da liberdade 
das pessoas e da isonomia judicial. Isto é, uma garantia contra o pater-
nalismo judiciário.
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O Decreto de 19 de Maio de 1832 esclarece que a nulidade das senten-
ças acontece 

«cada vez que se cometer contravenção direta às leis do reino 
em vigor… não se conformando na aplicação das mesmas com a 
sua literal disposição».

Esta solução vinha tanto da tradição do antigo regime português como 
da legislação revolucionária francesa (Pedro Sanchéz), mas a sua no-
vidade reside sobretudo no que nega: a possibilidade do recurso de 
revista nos casos em que, segundo a parte, existiu injustiça notória. De 
outro lado, o apelo à disposição literal reforça a visão legalista.

Nas primeiras décadas do século XIX, face às normas constitucionais 
que estabelecem que as relações julgam em última instância, o legis-
lador e a doutrina hesitam acerca do valor jurídico dos acórdãos do 
Supremo que decidem as revistas. Para este primeiro liberalismo, a na-
tureza do Supremo Tribunal de Justiça é quase consultiva, uma vez que 
a Relação recorrida não tem o dever de adoptar o entendimento do 
Supremo. 

Não pode perder-se de vista que uma função típica dos supremos tri-
bunais, para regressar à expressão de Castanheira Neves, a função ju-
risprudencialmente jurisdicional, estava cometida aos tribunais de re-
lação, não ao Supremo Tribunal de Justiça. 

Eram eles a última instância jurisdicional. 

Só recordando que o quid específico da função de julgar estava atribuí-
do às relações é que compreendemos o espírito com que foi concebido 
o Supremo Tribunal de Justiça, na verdade, como primeiro garante da 
legalidade dentro do sistema judiciário.

O regime do recurso de revista aprovado pela Lei de 19 de Dezem-
bro de 1843, de inspiração francesa (Chaves e Castro), corrige alguns 
pontos da legislação anterior, de um lado clarificando que o Supremo 
conhece em recurso da nulidade do processo, por preterição de for-
malidade legal essencial, e da nulidade da sentença: 

«é nula a sentença que julgar diretamente o contrário do que dis-
põe qualquer lei do reino, ou dela fizer aplicação manifestamente 
errada, ou que tiver algum defeito substancial, ou de que resulte nu-
lidade na conformidade da Ordenação (3.75) e mais leis do reino». 
Deste modo, se o acórdão que vier a ser proferido na causa não se 
conformar com a jurisprudência estabelecida, pode haver novo 
recurso de revista e, caso o Supremo confirme o seu entendi-
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mento, esta última decisão passa a ter efeito de caso julgado e 
obriga a Relação recorrida a julgar de acordo com a jurisprudên-
cia firmada.

Mais tarde, o primeiro Código de Processo Civil estabelece que cabe 
recurso de revista da sentença que julgar «contra direito» (art. 1159.º).

Ao tempo, já está em vigor o Código Civil, cujo art. 16.º foi aprovado 
para reabilitar o papel dos tribunais na interpretação das leis, permi-
tindo a actualização do seu texto através da tarefa integradora da ju-
risprudência.

Seabra, entre muitos outros cargos e funções, recorde-se, foi também 
juiz.

Para terminar recolho as ideias de Chaves e Castro, um dos mais famo-
sos processualistas portugueses do início do século XX:

«Esta expressão (sentença contra direito) foi propositadamente 
empregue para significar que, em harmonia com o disposto no 
art. 16.º do código civil e no art. 3.º do código comercial, é nula a 
sentença que, em matéria cível, não julgue pelo texto e espírito 
da lei, e, na sua falta, pelos casos análogos prevenidos em outras 
leis, e, na falta destes, pelos princípios do direito natural (…)». 

No final do século XIX, portanto, o critério de obediência à lei parecia 
matizado por novas ideias, também elas introduzidas pelo legislador.

Convém não esquecer que o século XIX é também o da criação da esfe-
ra pública (Habermas), com as suas instituições particulares e contra-
postas aos arcanos e segredos da política do antigo regime.

Ao nascimento da opinião pública acresce o nascimento de uma socie-
dade profissional dos juristas, com uma identidade específica.

Assim, ainda na primeira metade do século XIX vai-se afirmando o 
prestígio e a importância da jurisprudência do Supremo na comunida-
de profissional dos juristas.

Desde logo são editadas colectâneas contendo súmulas dos acórdãos e 
esta jurisprudência é citada e acompanhada pela literatura académica 
e profissional do século XIX. 
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A doutrina considera que as interpretações do Supremo devem ser 
atendidas no foro, para além da vinculação no processo.

A autoridade da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça não vi-
nha, portanto, do seu papel como fonte de direito, mas da importância 
que os tribunais e os profissionais do direito lhe atribuíam. A qualidade 
da fundamentação dos acórdãos, de um lado, e o prestígio profissional 
dos conselheiros, de outro, justifica a força persuasiva das decisões, re-
levante para conduzir uma comunidade de profissionais cada vez mais 
numerosa, assente em publicações especializadas – como estudado 
por Luís Bigotte Chorão – e em advogados profissionais associados em 
organizações de classe.

A opinião pública interessa-se cada vez mais pelos temas judiciais e, 
em especial, os mais espetaculares julgamentos são seguidos pela im-
prensa generalista, porque os julgamentos são agora públicos.

Ao mesmo tempo, forma-se uma opinião jurídica especializada, em 
torno de periódicos jurídicos e de uma crescente consciência de classe 
dos juristas.

LEGISLADORES E JUÍZES

Vimos atrás como o projecto jurídico do liberalismo incide na organi-
zação do Estado e, em termos paralelos, das fontes de direito, expri-
mindo uma nova exigência de legitimidade do pode judicial como mera 
legalidade. De outro lado, essa legalidade positiva implicou um novo 
quadro de fontes de direito e um novo modelo de teoria da legislação. 

Leis constitucionais, em primeiro lugar, mas sem que fosse claro, pelo 
menos nas primeiras décadas do século XIX, a superioridade normativa 
da constituição sobre as leis.

Obedecer às leis ditadas pela vontade geral é liberdade, tinha enfatiza-
do Rousseau. Ora, foi em grande parte este formalismo do direito pú-
blico que justificou a ilimitada confiança de Kant no legislador e mes-
mo a refutação, em qualquer situação, do direito de resistência. Como 
sublinha Simone Goyard-Fabre, Kant formula o dever de obediência 
ao governante como síntese da legalidade e da liberdade individual, 
assente na ideia de que o povo não pode ser juiz em causa própria: obe-
decer às leis torna-se um imperativo categórico da política. 

Acrescento: menos ainda podem os juízes decidir da validade das leis – 
como tinha sucedido em várias monarquias europeias durante o antigo 
regime.
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A supremacia da lei é assim o axioma primeiro das teorias liberais de 
Estado e sociedade e, por este motivo, o constitucionalismo liberal 
teve que inventar um novo quadro organizativo das instituições e um 
novo sistema de fontes de direito.

A obediência às leis pelos juízes não é, assim, apenas uma solução orga-
nizativa, mas uma exigência filosófica e moral. A legitimidade do poder 
judicial identifica-se com a legalidade positiva. 

Depois das traumáticas experiências das guerras peninsular e civil, a 
pacificação da sociedade assentava no papel da constituição como um 
novo contrato social através do qual se conseguiria, finalmente, estabi-
lidade e ordem, cabendo às leis a função de progresso, simultaneamen-
te através da destruição da velha ordem do antigo regime, por exem-
plo através da abolição da organização corporativa, e de construção de 
uma nova ordem social burguesa, especialmente através de novas leis 
e códigos para o comércio, a indústria e a sociedade.

Posso concluir em termos simples: a separação de poderes assenta na 
primazia de um poder, o legislativo, e de uma fonte de direito, a lei.

A paixão pela lei e o progresso através das leis criam a convicção de que 
o desenvolvimento dos direitos naturais pertence ao ofício do legisla-
dor. O passo seguinte que o liberalismo coloca em marcha é a criação 
de mecanismos que evitem que os tribunais possam colocar em causa 
o progresso, o progresso material, para utilizar fontes da época.

Na visão liberal, eram os próprios parlamentos, não os tribunais, os 
julgadores da oportunidade e da validade das intervenções legislativas 
quer das cortes, quer do governo (como é a ideia de Isabel Graes, Paulo 
Otero e Pedro Sanchéz).

A doutrina da época é clara ao considerar que não havia propriamente 
um recurso de constitucionalidade das leis (Magalhães Colaço).

Assim, com a criação do Supremo Tribunal de Justiça pretendeu-se es-
tabelecer os limites do poder judicial, como sustentam as investigações 
históricas de António Hespanha, Isabel Graes, Pedro Sanchéz e minhas.

Que limites?

Vejamos brevemente, através de alguns dos seus juristas mais reputa-
dos de oitocentos.

Para Lopes Praça, sem se envolver nos interesses das partes, o juiz deve 
«sustentar o respeito da lei e a cooperar activa e eficazmente para a 
uniformidade da sua aplicação».
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Afonso Costa vê a criação do Supremo Tribunal de Justiça como um 
instrumento para «evitar a usurpação da função legislativa pelo poder 
judicial».

Finalmente, não pode esquecer-se que a legislação penal pune o juiz 
que se intrometa no exercício das funções legislativa e administrativa.

Compreende-se, assim, que o Supremo representa o verdadeiro espíri-
to do liberalismo português (Isabel Graes) no plano judicial.

Finalmente e olhando para a realidade social, a lei era uma garantia 
contra a violência, a qual constituía o dia a dia típico da sociedade por-
tuguesa até à Regeneração de 1851, contexto sem o qual não se conse-
guirão entender muitas das reformas do século XIX, nomeadamente o 
abandono progressivo em relação ao júri e às magistraturas electivas. 

Neste plano, uma verificação: todas as revoluções democráticas (1820, 
1910, 1974) afirmaram a necessidade de participação popular na justiça, 
de algum modo, uma legitimação democrática da justiça. Neste plano, 
estas experiências históricas falharam.

A interpretação destes fracassos pode também ser justificada com a 
confiança na justiça togada. Com os seus ritos, o seu formalismo, o 
seu processo, que, afinal de contas, constituía e constitui uma garantia 
contra o triunfo do mais forte e contra a opinião pública e a opinião 
publicada, tornou-se claro ao longo do século XIX, e acrescentaria, 
também do século XX, que a eleição dos juízes comporta demasiados 
perigos para a realização da justiça.

O LEGISLADOR, OS TRIBUNAIS E O GOVERNO

Regresso ao tema inicial: a revolução liberal fez-se contra o poder ju-
diciário?

Em França e outros países europeus é indiscutível, mas algumas prá-
ticas do antigo regime francês nunca tiveram acolhimento entre nós, 
designadamente a compra e venda de cargos judiciais – no entanto, 
ainda proposta por Bentham às cortes portuguesas como remédio 
contra a corrupção.

Em Portugal, os novos legisladores tinham sido juízes e comungavam 
de uma visão que não se vai afastar muito do panorama do antigo regi-
me português, excepto num ponto particular que Mouzinho da Silveira, 
outro antigo juiz de fora, levará à raiz: a separação entre as funções 
administrativas e as funções judiciais.
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Em especial, pretendia afastar-se da competência dos juízes de fora as 
matérias tributárias, entre muitas outras de natureza administrativa, 
uma vez que o juiz de fora presidia à vereação.

Mas também se pretendia excluir, aqui para preservar a reserva da ad-
ministração em relação aos assuntos administrativos, o sistema dos 
embargos ordinários do antigo regime e a possibilidade de intervenção 
nestas matérias por parte do Desembargo do Paço. 

Em termos paralelos à organização judiciária, foi instituído o Conse-
lho de Estado em 1832 e, em 1870, o Supremo Tribunal Administrati-
vo, primeiro para garantia dos direitos, só progressivamente também 
como órgãos de controlo da legalidade do procedimento administrati-
vo (Marcello Caetano).

Ao longo do século XIX, quer em Portugal quer em outras experiências 
liberais de Estado, vai assistir-se a uma mutação de grande relevo no 
regime político, que posso sumariamente caracterizar como de esva-
ziamento da função monárquica dos reis e legislativa dos parlamentos.

O crescente protagonismo do governo, fez do Gabinete o principal ar-
tífice das leis e, simultaneamente, atribuiu ao Ministro da Justiça, na 
prática, a competência régia para nomear, inspecionar e aposentar os 
juízes. A aprovação de leis pelos governos em períodos de ditadura, 
primeiro excepcional e sujeito a mecanismos de controlo parlamen-
tar, vai tornar-se a regra, colocando o poder judicial e, em especial o 
Supremo Tribunal de Justiça, na dúvida acerca das suas competências 
em relação a situações de inconstitucionalidade orgânica das leis. Uma 
nova solução institucional virá apenas com a república e persistirá no 
tempo: de um lado, a normalização do exercício de poderes legislativos 
pelo governo; de outro e como contraponto, a competência dos tribu-
nais para apreciarem a constitucionalidade destas medidas.

Na segunda metade do século XIX, a revolução industrial e as trans-
formações que trouxe nos planos estatal e social também se projectam 
quer num novo tipo de legislação quer em novas exigências no plano 
administrativo. Ao lado do primeiro Código Civil (1867), assistimos a 
uma nova geração de códigos (comercial, penal, administrativo, etc.) e 
a um novo modelo de administração activa e de prestação. O tipo de 
leis muda, com uma nova tipologia de normas, técnicas e institutos. 
Com este novo tipo de legislação virá a exigência de um novo modelo 
de jurisdição, técnica, científica, mecânica, impessoal. O Estado Novo, 
como referi, interpretará estas transformações com um conjunto de 
reformas que acima qualifiquei como segunda fundação do Supremo 
Tribunal de Justiça.
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Saber se as transformações das últimas décadas, com a abertura da 
magistratura às mulheres, o associativismo sindical, a criação do Con-
selho Superior da Magistratura, a instituição do Tribunal Constitucio-
nal, e, mais recentemente, o novo regime do recurso de revista e a 
possibilidade de designação de juristas de mérito como conselheiros 
constituem uma terceira fundação do Supremo Tribunal de Justiça é 
um tema aliciante, mas que está manifestamente para além do tema 
de hoje.

Termino, como comecei. 

Acredito que cada geração tem o direito de dar uma nova interpreta-
ção à história. Nessa reescrita fica a minha homenagem às senhoras e 
senhores conselheiros que nunca perderam de vista a independência 
da função de julgar, a imparcialidade do julgador, a justiça das decisões, 
concretizando o verso do maior poeta do século XIX:

«Há mais alta missão, mais alta glória:/ O combater, à gran-
de luz da História,/ Os combates eternos da Justiça» (Antero de 
Quental).

Afinal, como nas ficções de Jorge Luís Borges, também temos direito a 
falar do que pensamos ter acontecido.

Tenho dito.

Lisboa, Supremo Tribunal de Justiça, 16 de Maio de 2022
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Acórdãos de uniformização  
de jurisprudência (AUJ)
(Janeiro a Junho de 2022)

ACÓRDÃO N.º 2/2022

O dano da perda de chance pro-
cessual, fundamento da obrigação 
de indemnizar, tem de ser consis-
tente e sério, cabendo ao lesado o 
ónus da prova de tal consistência 
e seriedade.

Barateiro Martins (Relator)

DR-18/2022, SÉRIE I  
de 2022-01-26

TEXTO INTEGRAL

DIÁRIO  
DA REPÚBLICA 

BASE DE DADOS 
JURÍDICA

ACÓRDÃO N.º 1/2022

A preclusão do direito de reque-
rer a dispensa do pagamento do 
remanescente da taxa de justiça, a 
que se reporta o n.º 7 do artigo 6.º 
do Regulamento das Custas Pro-
cessuais, tem lugar com o trânsi-
to em julgado da decisão final do 
processo.

Fernando Baptista (Relator)

DR-1/2022, SÉRIE I  
de 2022-01-03

TEXTO INTEGRAL

DIÁRIO  
DA REPÚBLICA 

BASE DE DADOS 
JURÍDICA
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ACÓRDÃO N.º 3/2022

É aplicável à impugnação judicial 
da decisão da autoridade admi-
nistrativa proferida em sede de 
procedimento de contraorde-
nação laboral, prevista no artigo 
33.º da Lei n.º 107/2009, de 14 de 
setembro, o disposto nos artigos 
107.º, n.º 5, 107.º-A, do Código de 
Processo Penal, e 139.º, n.º 5, do 
Código de Processo Civil, por re-
missão dos artigos 6.º, n.º 1, da Lei 
n.º 107/2009, de 14 de setembro, e 
104.º, n.º 1, do Código de Processo 
Penal.

Paula Sá Fernandes (Relatora)

DR-73/2022 SÉRIE I  
de 2022-04-13

TEXTO INTEGRAL

DIÁRIO  
DA REPÚBLICA 

BASE DE DADOS 
JURÍDICA

ACÓRDÃO N.º 4/2022

No regime da propriedade hori-
zontal, a indicação no título cons-
titutivo, de que certa fracção se 
destina a habitação, deve ser in-
terpretada no sentido de nela não 
ser permitida a realização de alo-
jamento local.

Fátima Gomes (Relatora)

DR-90/2022, SÉRIE I  
de 2022-05-10

TEXTO INTEGRAL

DIÁRIO  
DA REPÚBLICA 

BASE DE DADOS 
JURÍDICA
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supremo tribunal de justiça

A REVISTA é a nova publicação (semestral) do Supremo Tribunal de Justiça, 
surgindo, por coincidência histórica, no ano em que se celebra o 190.º aniver-
sário da sua criação. 

Esta publicação, aberta a académicos, jurisconsultos, magistrados e autores 
culturais, pretende congregar temas de direito, de cidadania, direitos huma-
nos, novas tecnologias, de modo a proporcionar uma viva, livre e entusiasta 
discussão que permita crescimento social e humanístico.

É composta por um Editorial e cinco secções, a saber: Cível, Social, Criminal, 
Cultural e Jurisprudência.

Tem carácter nacional, estando aberta a contributos de profissionais de outros 
países.

A língua adotada é, preferencialmente, o português, podendo aceitar-se textos 
noutras línguas, designadamente o inglês, atenta a sua universalidade, e na 
língua materna dos autores.

A REVISTA do SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA será distribuída em papel, em 
exemplares com cerca de 200 páginas e disponibilizada digitalmente no site 
do Supremo Tribunal de Justiça (www.stj.pt).

A distribuição em papel far-se-á de forma direta junto da comunidade jurídica 
e cultural, assumindo a distribuição digital um carácter universal.

A distribuição será efetuada de forma integralmente gratuita.

arevista.stj.pt
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