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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.
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EDITORIAL



Sejamos claros!

HENRIQUE ARAÚJO
Juiz Conselheiro, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça

Mesmo para quem é jurista, a leitura de algumas decisões judiciais tor-
na-se, por vezes, penosa.

A desmesurada extensão, a inclusão de inúmeras citações da doutrina 
e da jurisprudência, e a reprodução de segmentos retirados de outras 
decisões (muitas vezes sem o mínimo interesse para o caso concreto), 
tornam a leitura um enfado.

Se é um enfado para quem está habituado a lidar com peças jurídicas, 
imagine-se o que será para os destinatários e para a generalidade dos 
cidadãos! 

Este é um problema transversal a todas as instâncias, o que me leva a 
considerar que não se deve atribuir a qualquer insuficiência ao nível da 
formação de magistrados.

Pelo que conheço das instâncias judiciais europeias, creio que este é, 
sobretudo, um problema da Justiça portuguesa, que se vem agravando 
nas últimas décadas. Os tribunais europeus são muito mais concisos e 
as suas decisões caracterizam-se por grande sobriedade na exposição 
e fundamentação.

Nem sempre foi assim no judiciário português.

Quem não se lembra, por exemplo, dos acórdãos do Supremo Tribunal 
de Justiça publicados nos Boletins do Ministério da Justiça?

Acórdãos claros, de simples e agradável consulta, bem estruturados e 
de enorme qualidade jurídica.

Sabemos que, de lá para cá, as exigências de fundamentação foram au-
mentando, mas isso não justifica o exagero a que se assiste.

É mais do que tempo de refletirmos sobre a forma de elaborar as deci-
sões judiciais e de mudarmos de atitude.

10



HEnriquE ArAúJo

Este número 2 de “A Revista” pretende dar um contributo nesse  
sentido.

O artigo do Senhor Professor Onésimo Teotónio de Almeida, prolon-
gando o seu ensaio “Despenteando Parágrafos”, permite-nos descobrir 
as vantagens de uma linguagem clara, apropriada e sintética, e afastar 
o “complexo de que nada do que é claro é profundo”.

A decisão judicial tem como destinatários as partes e, num sentido 
mais amplo, a sociedade, o conjunto dos cidadãos. 

Para que seja devidamente compreendida e aceite, a exposição dos 
seus fundamentos e do percurso decisório deve ser feita de forma clara 
e numa linguagem acessível.

Isto não significa, obviamente, que se negligencie o rigor jurídico,  
a densidade de alguns conceitos, ou a natureza complexa de algumas 
questões.

Não há nada que não possa ser explicado de forma compreensível.

O que se pede é que o julgador escolha em cada situação o vocábulo 
adequado (que não tem de ser o único possível, como entendia Flau-
bert), que construa o discurso judiciário com frases gramaticalmente 
corretas e logicamente encadeadas, e que demonstre aos destinatá-
rios da decisão as razões do seu juízo, num discurso conciso, objetivo 
e percetível.

Alterar a cultura dominante na forma de elaborar as decisões judiciais, 
tornando-as mais sóbrias, claras e acessíveis ao cidadão comum, con-
tribuirá para reforçar a credibilidade e a transparência do exercício da 
função jurisdicional, legitimando o poder judicial. 
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Ordem Pública, Bons 
Costumes e Validade

PEDRO PAIS DE VASCONCELOS
Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Direito da  
Universidade de Lisboa

RESUMO: Este estudo tem como tema central a concretização da 
Ordem Pública e dos Bons Costumes perante a Autonomia Privada. 
Defende que contêm os critérios de valor que sustentam a validade 
das leis constitucionais e ordinárias e também dos atos de autono-
mia privada. As leis imperativas que limitem a liberdade das pes-
soas e a autonomia privada, sem o suporte da Ordem Pública e dos 
Bons Costumes, perdem a conformidade constitucional. Do mesmo 
modo, os atos e contratos de autonomia privada perdem a validade 
quando contrários ou incompatíveis com a Ordem Pública e os Bons 
Costumes.  

PALAVRAS-CHAVE: Ordem Pública – Bons Costumes – Autonomia 
Privada – Validade

ABSTRACT: This study has as its central theme the concretization of 
Public Policy and Morals Good Customs before Private Autonomy. It 
argues that they contain the value criteria that sustain the validity 
of constitutional and ordinary laws and of acts of private autonomy. 
The imperative laws that limit people’s freedom and private auto-
nomy, without the support of Public Policy and Morals and Good 
Custom lose their constitutional conformity. Likewise, acts and 
contracts of private autonomy lose their validity when they are con-
trary or incompatible with the Public Order and Morals and Good 
Custom. 

KEYWORDS: Public Policy – Morals and Good Customs – Private Au-
tonomy – Validity
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1. A ORDEM PÚBLICA E OS BONS COSTUMES

A Ordem Pública e os Bons Costumes são valores que integram a Natu-
reza das Coisas enquanto Entia Moralia. Desempenham um papel fun-
damental na concretização do dever ser nas relações entre pessoas tal 
como o Direito as orienta e impõe1.

Nem sempre são claramente discerníveis os limites respetivos, por-
quanto numa Sociedade Integrada coincidem na sua maior ou mais im-
portante parte. É muito ampla a zona de sobreposição ou coincidência 
substantivas da Ordem Pública e dos Bons Costumes. Fora a zona de 
coincidência material, na vida de relação, há ainda matérias de Bons 
Costumes que não são de Ordem Pública quando, embora se inscrevam 
numa zona da ordem moral ou ética sem cobertura jurídica e, vice-
-versa, há também matérias de Ordem Pública que não são de Bons 
Costumes quando embora se inscrevam numa zona de utilidade ou ne-
cessidade social ou técnica e correspondam a exigências de vida em 
comum ou em comunidade, que sejam moralmente neutras (no sentido 
estoico de adiáfora).

Os Bons Costumes não se limitam à moral familiar ou sexual vigente, 
hoje mais acentuadamente fluida e discutida do que ontem, e alargam-
-se à decência económica e de inter-relacionamento entre pessoas. In-
cluem, inter alia, os códigos deontológicos das profissões reguladas, as 
“regras da praça” dos diferentes mercados, cujo respeito é de esperar e 
é efetivamente esperado no comportamento interpessoal, que cada um 
não tem dúvida de que são, foram e serão respeitadas, de tal modo que 
nem é necessário estipulá-las expressamente – (it goes without saying 
that…, cela va sans dire…, como deve ser…) –, é o comportamento que é 
espontaneamente adotado pelas “pessoas de bem”2. Devem presumir-

1 Sobre a Natureza das Coisas, Pais de Vasconcelos, A Natureza das Coisas, Estudo em 
Homenagem a Gomes da Silva, Coimbra Editora, 2001, págs. 707-764, Última Lição – A 
Natureza das Coisas, www.paisdevasconcelos.com/ultima-licao, e Athur Kaufmann, 
Analogie und “Natur der Sache”, Decker & Müller, Heidelberg, 1982.

2 A noção de “pessoas de bem” é usada com frequência como critério decisor nos ca-
sos de ofensas ao bom nome, honra e reputação, mas estes apenas constituem um 
exemplo, que não esgota a operacionalidade da figura. Por exemplo, no Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça de 28-06-2011, 7580/05. 2TBVNG.P1.S1, [Sebastião 
Póvoas] (disponível em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b-
5f003fa814/5680877e72e2a51a802578bd00494e5a?OpenDocument) e mais re-
centemente no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 23-06-2022, processo 
831/19.8T8PVZ.P1.S1 [Fernando Baptista] (disponível em  http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/
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-se incluídas implícita ou tacitamente nos negócios e contratos cele-
brados nas respetivas matérias. 

É relativamente diminuta a jurisprudência sobre os Bons Costumes o 
que indicia alguma insegurança e desconforto na sua concretização. 
Encontram-se todavia decisões interessantes:

- «Deve ser declarado nulo, nos termos dos art.ºs. 280.º e 
294.º do CC, por violar a lei (o art.º. 43.º, n.ºs. 1 e 2, do DL 400/84, 
e a Portaria n.º. 230/85) e ofender os bons costumes, o contrato 
celebrado por escritura pública nos termos do qual a autora (uma 
sociedade de construção civil) declarou vender à ré (uma Câma-
ra Municipal), que declarou comprar, determinados prédios pelo 
preço de 100.000$00, pago pela ré à autora, mas sem que esta 
tivesse querido vender nem a ré comprar, antes sendo vontade 
da autora doar tais prédios como contrapartida da aprovação 
pela ré de projetos de loteamento apresentados pela autora»3.

- Ofende os bons costumes o negócio em que o 2.º réu, em 
conluio com a 1.ª ré, cuja gerente era a sua mulher, aproveitou-
-se da procuração que lhe fora outorgada e faz deslocar da esfera 
jurídica da ré propriedades por um preço 20 vezes inferior ao res-
petivo valor venal4.

I – Os bons costumes correspondem à moral social dominante 
num determinado momento e numa determinada sociedade, 
devendo considerar-se nulos os negócios jurídicos contrários 
aos padrões comportamentais considerados socialmente exigí-
veis.

II – A atuação da mãe da Autora, ao vender imóveis por valores 
manifestamente inferiores aos respetivos valores venais com o 

954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f3522860209e7f718025886a00567ff8?Open-
Document) a noção de “pessoas de bem” foi usada como concretização do critério de 
exigibilidade na execução contratual, no âmbito da boa-fé.

3 STJ 27-01-2004 [Nuno Cameira] proc. 03A3043, disponível em http://www.dgsi.
pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dfff5a33a5c243d280256e6d-
0031d923?OpenDocument.

4 STJ 21-03-2012 [Granja da Fonseca] proc. 637/1999.L1.S1, disponível em http://
www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5f55ed9448508aa-
d80257b35005ef341?OpenDocument.
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propósito de evitar que as filhas ficassem com os bens que ne-
cessariamente integrariam a sua legítima, é manifestamente 
atentatória dos princípios éticos e morais da vida em sociedade5.

A moral familiar sexual varia e variou acentuadamente nas últimas dé-
cadas. Varia e evolui também conforme as gerações, os meios e grupos 
sociais e religiosos, e variou também no tempo. Hoje, são considerados 
aceitáveis na sociedade e efetivamente tolerados ou mesmo aceites, 
ainda que não generalizados, comportamentos e atitudes muito dife-
renciadas.

A tendência hoje “politicamente correta” para o “multiculturalismo” 
vem perturbar e fragmentar o que deva considerar-se como Bons Cos-
tumes. Permite mais ou menos abertamente concretizar como de Bons 
Costumes comportamentos muito diferenciados que correspondem a 
diferentes grupos sociais de proveniências muito diversas. Esta frag-
mentação da Ordem Moral suscita um debate, por exemplo, entre o 
multiculturalismo e a integração quando se trata, por exemplo, de co-
munidades imigrantes que trazem consigo e resistem a desistir de usos 
e costumes que são tidos como Bons Costumes no seu seio, mas quiçá 
como Maus Costumes no seio de outras comunidades migrantes e da 
comunidade de receção. 

Esta fragmentação ética arrasta consigo a questão de escolher entre 
uma conceção restrita, que limita os Bons Costumes aos que são vi-
gentes na comunidade maioritária ou, sem atender a juízos de maioria 
ou de minoria, são vigentes na comunidade que recebe esses grupos ou 
comunidades imigrantes sem querer perder os seus valores ético-cul-
turais; ou a uma conceção ampla que reconhece como Bons quaisquer 
Costumes, desde que inerentes a todas as comunidades migrantes. 
Uma conceção de Bons Costumes irrestritamente ampla num mesmo 
ordenamento jurídico é impraticável pelas contradições valorativas 
que acarreta consigo. Uma conceção ilimitadamente restrita enfrenta 
também dificuldades perante a aceitação dos princípios da liberdade 
religiosa e de consciência consagrados no artigo 41.º da Constituição 
da República. 

Mesmo que integrem os Bons Costumes de certas comunidades imi-
grantes, nem por isso podem ser aceites usos e práticas considera-
das inaceitáveis pelos Bons Costumes do país de imigração como, por 
exemplo, o casamento poligâmico, o canibalismo, o assassinato ritual, 

5 TRPorto 12-01-2021 [Lina Baptista] proc. 632/18.0T8AVR.P1, disponível em http://
www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/fea9e103564c-
377880258681005f8d14?OpenDocument.
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a imposição do cônjuge pelos pais dos nubentes (“casamentos arranja-
dos” ou “casamentos forçados”), o espancamento do cônjuge, ou outros 
semelhantemente estranhos e incompatíveis com a Ética da comuni-
dade de receção. 

Há inevitavelmente um núcleo de Bons Costumes na comunidade que 
acolhe grupos de imigrantes que estes têm de respeitar. Há um míni-
mo de assimilação ética e cultural que lhes deve ser exigida e da qual a 
comunidade recetora não deve prescindir sob pena da sua dissolução 
ética e comunitária. Este mínimo, este núcleo, é composto pela Ordem 
Pública e os Bons Costumes.

Neste tema nem tudo é difícil e nem tudo é fácil. Cabe em última ins-
tância aos Tribunais, como órgãos a quem está confiada a nobre fun-
ção de dizer a justiça em nome do Povo (artigo 202.º da Constituição 
da República) decidir as divergências que inevitavelmente surjam nesta 
matéria. 

A moral económica e profissional está hoje muitas vezes codificada em 
códigos deontológicos ou de boas práticas cuja concretização, em caso 
de dúvidas ou divergência, cabe aos órgãos deontológicos das respeti-
vas artes e dos ofícios (profissões). São múltiplos os casos, tão diversos 
que não cabe aqui explicitar. Podem ser apontados como exemplos os 
códigos deontológicos da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Advo-
gados, do Sindicato dos Jornalistas, ou outros, aos quais os Tribunais 
devem recorrer para a concretização dos Bons Costumes e das Boas 
Práticas no exercício daquelas profissões. A falta da sua codificação 
não significa, porém, a sua inexistência: são apenas mais difíceis de 
apurar e quiçá mais controversos na concretização. Sem prejuízo de 
estes códigos deontológicos ou de boas práticas estarem, eles mesmos, 
sujeitos à Ordem Pública e Bons Costumes.

A Ordem Pública tem origem mais recente e está historicamente liga-
da ao surgimento do Estado Moderno. A partir, talvez, de Maquiavel 
e de Bodin, a construção do Estado vem paulatinamente substituir a 
referência à Moral e aos Bons Costumes pela “Raison d’Etat”. A perda 
da unidade religiosa da Europa Cristã deu espaço para o surgimento 
duma nova ordem de vinculação emergente do Estado. A Ordem Pú-
blica contém princípios e regras de ação e de abstenção, que fazem de 
certo modo a ponte entre a Lei e a Moral como portadores de critério 
de ação, de abstenção e de validade. Em vez de mergulhar as suas raí-
zes na Moral, a Ordem Pública está fundada na Política, na necessidade 
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e na utilidade geral, no salus populi, no Bem Comum, ou no Interesse 
Geral da comunidade6.

Com as leis imperativas (injuntivas ou proibitivas), a Ordem Pública tem 
em comum o serem todas elas de Ordem Pública. É, na verdade, a Or-
dem Pública que lhes dá a força injuntiva, é serem de Ordem Pública 
que lhes permite imporem-se à Autonomia Privada. Impõem-se à li-
berdade e à vontade negocial das partes porque a Ordem Pública rege 
sobre matérias de interesse, de necessidade pública, que se impõem 
pelo salus populi, e que são hierarquicamente superiores às regulações 
privadas negociais. 

A Moral e a Ordem Pública têm em comum a sua configuração como 
constelação de valores, mas que, em vez de decidirem do Bem e do Mal, 
regem sobre a utilidade, a conveniência e a necessidade social, valores 
que, em vez de se fundarem na Ética, se fundam na Política7. 

A Ordem Pública e os Bons Costumes não são normas, são princípios. 
Como tal, carecem de concretização. A sua concretização não é sub-
suntiva, não se encerra num silogismo em que a premissa maior seja 
preenchida pelo conteúdo normativo (dever-ser) e a menor pelo facto 
ou factos (ser), e do qual resulte uma conclusão. Diversamente, é por 
analogia que devem ser concretizadas.

O Direito é radicalmente (uhrsprünglish) analógico8. Para o processo 
analógico de concretização da Ordem Pública e dos Bons Costumes 
deve recorrer-se à Natureza das Coisas9.

A Natureza das Coisas como já tive a ocasião de expor, «não é facto nem 
é norma, é um tertium, um catalisador que permite comparar, assimilar 
e pôr em presença a facticidade e a normatividade, o ser e o dever ser, 

6 Estas fórmulas exprimem o léxico próprio de diferentes correntes da filosofia e da meto-
dologia jurídicas. Embora não tenham conteúdos precisamente idênticos, são fundamen-
talmente concordantes, e aqui assumidas como sinónimas, a benefício de exposição.

7 Pedro Pais de Vasconcelos e Pedro Leitão Pais de Vasconcelos, Teoria Geral do Direito 
Civil, 9.ª ed., Almedina Coimbra, 2019, pág. 586.

8 Arthur Kaufmann, Analogie und “Natur der Sache», cit., pág. 19.

9 Sobre a Natureza das Coisas, Pais de Vasconcelos, A Natureza das Coisas, Estudo em 
Homenagem a Gomes da Silva, Coimbra Editora, 2001, págs. 707-764, Última Lição – A 
Natureza das Coisas, www.paisdevasconcelos.com/ultima-licao, e Athur Kaufmann, 
Analogie und “Natur der Sache”, Decker & Müller, Heidelberg, 1982.
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é algo de relacional, é o medium do processo de realização do direito»10. 
O seu modo de eficácia não é subsuntivo, mas antes funciona como um 
meio ou instrumento de interpretação e de integração, na concreti-
zação e na aplicação. Não é fonte de direito, embora contribua para a 
sua aplicação e, nessa medida, para a sua positivação. É fragmentária 
e não fornece soluções a todas as questões que no exercício jurídico 
se suscitem, não é prescindível, quer na legislação, quer na concreti-
zação. Os factos culturais (entia moralia) como os Bons Costumes e a 
Ordem Pública são complexos do acontecer entre pessoas e as coisas, 
os modos de relacionamento, com a comunidade em que se inserem e 
com as coisas, os modos de relacionamento, que contêm imanente e 
exprimem uma “normatividade jurídico-cultural” (Castanheira Neves), 
um ser que deve ser e um dever-ser que é, uma eticidade cultural vigente 
na sociedade, os padrões éticos do agir correto, do agir como-deve-ser, 
do honeste vivere, do alterum non laedere, do suum quique tribuere. 

Como fragmentária que é, a Natureza das Coisas não prescinde da  
referência aos valores éticos dirigentes que orientam a construção dos 
tipos ideais axiológicos e, a partir deles, aos tipos normativos e aos 
tipos jurídicos estruturais.

Na concretização da Natureza das Coisas é imprescindível recorrer ao 
tipo, como operador jurídico, e ao método tipológico como processo 
de concretização analógico, comparativo e gradativo, suscetível de 
responder com acerto a questões complexas, a situações de transição, 
a casos mistos (hard cases). Para dar sentido e para concretizar perante 
situações da vida, a Ordem Pública e os Bons Costumes, deve recorrer-
-se à fuzzy logic11.

2. TIPOS DE COMPORTAMENTOS CONTRÁRIOS À ORDEM PÚBLICA 
E AOS BONS COSTUMES 

A Ordem Pública e os Bons Costumes não são ideias vagas que expri-
mam generalidades. Se o fossem, seriam inoperacionais e juridicamen-
te não concretizáveis. O entendimento da Ordem Pública e dos Bons 
Costumes como conceitos vagos explica, embora não justifique, as di-

10 Pais de Vasconcelos, A Natureza das Coisas, Estudos em Homenagem a Gomes da Silva, 
cit., págs. 759 e segs.

11 Sobre a fuzzy logic no direito, Pais de Vasconcelos, Contratos Atípicos, 2.ª ed., Almedi-
na, Coimbra, 2002, pág. 27 e segs.
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ficuldades na sua concretização que são patentes nas decisões dos Tri-
bunais, tanto estaduais como arbitrais.

A sua operacionalidade depende da construção de tipos, de tipos de 
comportamentos contrários à Ordem Pública e aos Bons Costumes. De 
tipos que são tipos normativos, porque são portadores de critérios de 
dever-ser. De tipos que são tipos sociais, porque existentes e ineren-
tes, vigentes na Comunidade das Pessoas Comuns e na Comunidade 
Organizada, na Polis. 

Os tipos de comportamentos contrários à Ordem Pública encontram 
o seu sentido comum na contrariedade, na incompatibilidade, na da-
nosidade à vida da coletividade social, à sua paz e segurança, à saúde 
pública, ao progresso económico e social, à prosperidade económica 
comum e privada, social e individual, são comportamentos de tal modo 
necessários que têm de ser adotados e respeitados pelos membros da 
Comunidade, por dever de solidariedade social e como preço a pagar 
pela inserção na mesma Comunidade com todas as vantagens que esta 
inserção lhes proporciona. Estes deveres não contrariam a liberdade 
originária de cada um inerente à sua radical hominidade e individua-
lidade. Cada pessoa de per si é livre de abandonar a Comunidade para 
ser inserida noutra à sua escolha, ou mesmo fixar-se na mítica ilha de 
Robinson Crusoé.

Os mais importantes destes tipos, uns mais amplos outros mais restri-
tos, são usualmente codificados na parte programática da Constituição 
Política, nos Direitos, Liberdades e Garantias, nas Funções do Estado e 
também nos catálogos dos tipos criminais. Os correspondentes precei-
tos têm de ser trabalhados de modo a revelarem o sentido que os funda 
e os tipos de comportamentos antissociais que lhes correspondem.

Diversamente, os tipos de comportamentos contrários aos Bons Cos-
tumes podem recorrer a códigos de ação muito diferentes. Os Bons 
Costumes sexuais e familiares estão hoje em evolução dos tradicionais 
valores da moral católica, hoje ainda dominantes, embora já não tanto 
como antigamente, com sectores relativamente alargados da popula-
ção que deles se afastam e os põem abertamente em causa. Na so-
ciedade, nos media, na política são hoje debatidos os padrões morais 
tradicionais e propostos outros diferentes. Não obstante, continuam a 
ser dominantes, os da Moral Cristã. 

Os Bons Costumes profissionais encontram cada vez mais frequente-
mente códigos deontológicos nas profissões reguladas (por exemplo, 
de médicos, advogados, jornalistas e outros) e até de corporate gover-
nance ou de arbitragem. Diversamente dos Bons Costumes sexuais e 
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familiares, os padrões da deontologia económica e profissional são 
mais consensuais.

Os Bons Costumes têm um conteúdo de dever-ser algo evolutivo e por 
vezes de concretização problemática. A sua relevância deôntica não 
deixa, todavia, de ser igualmente relevante. Referem-se aos valores eti-
camente dominantes e inerentes à sociedade. Não se trata dos usos 
vigentes, porque é preciso distinguir entre bons e maus usos. A refe-
rência a Bons Costumes implica uma filtragem ética que separe o trigo 
do joio, o moral do imoral, o Bem do Mal12. Importa não esquecer que 
a Justiça é um pressuposto ontológico do Direito, sem o qual ele deixa 
de ser Direito; pode ser uma ordem de regulação, mas não é Direito; 
poderá ser outra coisa qualquer.

A Ordem Pública e os Bons Costumes têm uma zona de sobreposição 
amplíssima. Na sua maioria, os comportamentos contrários à Ordem 
Pública são também contrários aos Bons Costumes e vice-versa. Su-
cede até que certos comportamentos se tornam contrários aos Bons 
Costumes por serem contrários à Ordem Pública, assim como há com-
portamentos que são contrários à Ordem Pública por serem incom-
patíveis com os Bons Costumes. Não obstante, não deixa de haver im-
posições de Ordem Pública que são moralmente neutras (adiafora) ou 
quase neutras, como por exemplo regras de trânsito ou outras regula-
ções técnicas, e imposições dos Bons Costumes que se tornam assim 
por serem contrárias à Ordem Pública (por exemplo, pode ser imoral e 
contrário aos Bons Costumes conduzir um automóvel em condições de 
elevada perigosidade).

Os tipos de comportamentos contrários à Ordem Pública e aos Bons 
Costumes têm densidades muito variáveis. Podem ser mais ou menos 
amplos e mais ou menos vagos.

Exemplificando, os comportamentos usurários podem constituir cri-
me de usura (art. 226.º do Código Penal) ou ser apenas fundamento 
de anulação ou modificação do negócio (arts. 282.º e 283.º do Código  
Civil); os comportamentos dolosos podem constituir crime de burla 
(art. 217.º do Código Penal), ou simplesmente fundamento de anulação 
do negócio (art. 253.º, n.º 1 do Código Civil), ou serem lícitos como do-
lus bonus, (art. 253.º, n.º 2 do Código Civil); e, sem exaustividade (que 
seria impossível), os negócios obtidos por chantagem podem constituir 
crime de extorsão (art. 223.º do Código Penal) ou apenas fundamento 
de anulação do negócio (arts. 255.º e 256.º do Código Civil). Do mesmo 

12 No mesmo sentido, embora com diferente formulação, Mafalda Miranda Barbosa, 
Lições de Teoria Geral do Direito Civil, Gestlegal, Coimbra, 2001, págs. 884 – 885.
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modo, um “ludíbrio” (ação ardilosa que implique fraude, ilegalidade ou 
desonestidade para proveito próprio e detrimento alheio) pode cons-
tituir crime de burla, mas só se preencher o tipo do art. 217.º do Có-
digo Penal; se, não obstante a desonestidade do comportamento, não 
preencher exatamente o tipo legal do crime ou o crime ter prescrito, 
não deixará de constituir um ato contrário aos Bons Costumes e ilícito 
como tal.

Todos os negócios jurídicos ou contratos que constituam o meio usado 
para a comissão de crimes ou o seu núcleo fundamental como crime, 
ainda que prescrito, são necessariamente contrários à Ordem Pública 
e aos Bons Costumes e, como tal, nulos (art. 280.º do Código Civil). São 
contrários à Ordem Pública porque todos os crimes são contrários à 
Ordem Pública e representam mesmo o mais grave grau de contra-
riedade à Ordem Pública. Aliás, é por serem gravemente contrárias à 
Ordem Pública que certas condutas são tipificadas e qualificadas como 
crime. Todas as condutas que constituem crime são qualificadas como 
crimes porque são gravemente contrárias à Ordem Pública, é esse o 
fundamento da sua qualificação como crimes e da correspondente 
punição. São também contrários aos Bons Costumes porque não pode 
ser considerada de Bons Costumes a comissão de crimes13.

Há ainda condutas às quais falte um ou outro elemento do tipo para 
serem qualificadas como crimes e que não são qualificadas como tal 
porque na qualificação de condutas como crimes o princípio da legali-
dade criminal não permite analogia. Os tipos de crime são tipos fecha-
dos por razões de Ordem Pública, para defesa da liberdade pessoal e 
da certeza e previsibilidade das condutas que possam ser qualificadas 
como crimes. É um princípio fundamental de Ordem Pública. 

Não obstante, se a analogia não pode ser usada para a sua qualificação 
como crimes (artigo 1.º, n.º 3, do Código Penal), já pode e deve sê-lo 
para a sua qualificação como contrárias à Ordem Pública e aos Bons 
Costumes. O fundamento de Ordem Pública que impede o recurso à 
analogia para a qualificação de condutas como crimes, não se alarga 

13 Sobre a problemática civil dos negócios celebrados por corrupção, Paula Costa e Sil-
va, Corrupção e Negócio Jurídico, Revista de Direito Comercial, 2022, passim, princi-
palmente págs. 77 e segs. disponível em https://www.revistadedireitocomercial.com/
corrupcao-e-negocio-juridico. Admite, no sentido do texto, que o contrato de suborno 
concluído entre corruptor e corrompido é nulo por violação dos Bons Costumes e que 
também o é o negócio celebrado por corrupção quando corruptor e corrompido sejam 
as partes no negócio. Duvida e problematiza no caso triangular em que o contrato de 
suborno tenha sido celebrado entre uma das partes do negócio visado e um terceiro, 
sendo inocente a outra parte do negócio obtido por corrupção.
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à sua qualificação como contrárias à Ordem Pública e aos Bons Cos-
tumes, porque deixou de estar em questão a aplicação de penas, prin-
cipalmente a privação da liberdade de pessoas. Mas, atenta a contra-
riedade da conduta à Ordem Pública e aos Bons Costumes não pode o 
ato, negócio jurídico ou contrato, ser mantido como válido na Ordem 
Jurídica. Os tipos de comportamento contrários à Ordem Pública e aos 
Bons Costumes não são tipos fechados, não há fundamento para que 
o sejam.

O mesmo sucede nos casos em que a conduta corresponde a um crime, 
ou constitua o meio usado para a prática dum crime, mas esse crime 
esteja prescrito. Os crimes prescrevem, mas a Ordem Pública não.

3. A ORDEM PÚBLICA E OS BONS COSTUMES COMO FUNDAMENTO 
DAS LIMITAÇÕES À AUTONOMIA PRIVADA

A Ordem Pública e os Bons Costumes são o que dá fundamento às limi-
tações legais à Autonomia Privada.

Nos seus estudos fundamentais sobre a adaptação do Codice Civile de 
1942 à nova ordem democrática posterior ao regime fascista, Giovanni 
Battista Ferri14, que acompanho no fundamental, sustenta que, numa 
ordem de liberdade e democracia, como hoje a italiana (e a portugue-
sa), a limitação da autonomia privada e da liberdade contratual quer 
na decisão de contratar, quer na estipulação do conteúdo do contrato, 
encontra fundamento na Ordem Pública e nos Bons Costumes.

O n.º 1 do artigo 61.º da Constituição da República, ao consagrar a li-
berdade de iniciativa económica privada, limita-a apenas «aos quadros 
definidos pela Constituição e pela lei, tendo em conta o interesse geral». 
O interesse geral é uma formulação afrancesada, do intérêt général, 
usualmente utilizada na jurisprudência constitucional e administrativa 
francesas, pela doutrina francesa e pelos autores de influência france-
sa. É, como deixei já expresso acima, equivalente a outras, como o bem 
comum, o salus populi e a Ordem Pública. Tal como consta do preceito 
constitucional o interesse geral é equivalente à Ordem Pública.

14 Ordine pubblico buon costume e la teoria del contrato, Giuffrè, Milano, 1970, passim, 
págs. 159 e 160. e Il negozio giuridico tra libertà e norma, 3 ed., Magioli Editore, Rimini, 
1990, passim, mas págs. 130 e segs.
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Deste preceito resulta que as limitações à Autonomia Privada, tal como 
está consagrada explicitamente no n.º 1 do artigo 61.º da Constituição 
da República e também o está, embora com diferente redação, no ar-
tigo 62.º quanto ao direito de propriedade15, são juridicamente lícitas 
desde que encontrem fundamento na própria Constituição ou na Lei 
tendo em atenção a Ordem Pública. 

Perguntar-se-á, então, se é suficiente que a limitação à autonomia pri-
vada seja decretada por lei ou decreto-lei, para ser lícita? Uma lei que 
tenha sido promulgada como conforme à constituição, não pode, po-
rém, só por si, operar uma limitação da liberdade de iniciativa econó-
mica, se aquela concreta limitação não for fundamentada numa outra 
norma da Constituição (artigo 18.º, n.º 2 da Constituição da República) 
ou em uma exigência de Ordem Pública (interesse geral). Serão raros, 
mas têm de ser admitidos a benefício de exposição, os casos em que  
os órgãos legiferantes criem leis totalmente privadas de qualquer  
fundamento de Ordem Pública. Mas pode suceder – e sucede efetiva-
mente – que o fundamento de Ordem Pública invocado para a lei que 
limita a Autonomia colida com o fundamento de Ordem Pública da Au-
tonomia Privada, na sua componente de liberdade de iniciativa econó-
mica, incluindo o direito de adquirir e exercer o direito de propriedade, 
ou outras liberdades inerentes à autonomia das pessoas.

A este propósito, é exemplar o Acórdão n.º 299/2020 do Tribunal 
Constitucional que julgou inconstitucional o n.º 8 do artigo 1091.º do 
Código Civil16. A declaração de inconstitucionalidade assentou na con-
clusão, aí muito controvertida, de o interesse de Ordem Pública de pro-
teção do arrendamento habitacional e da sua estabilidade ser, no caso 
concreto, menos ou mais relevante que o interesse de Ordem Pública 
do direito de propriedade do senhorio e da faculdade que o integra de 
vender o prédio na sua totalidade sem perda de valor. A questão tem 
de ser ponderada em concreto e não em geral. No caso, foi entendido 
que, perante a pretensão do proprietário de vender um edifício com 
vários inquilinos, mas não constituído em propriedade horizontal, o re-
conhecimento a um ou mais dos inquilinos de um direito de preferir na 
venda de apenas uma quota indivisa do prédio correspondente à parte 
locada, mediante o pagamento da correspondente quota parte do pre-
ço e ficando comproprietário de parte indivisa com o comprador do 
remanescente, iria ter como consequência a redução do valor venal do 

15 Note-se que a aquisição e exercício de direitos subjetivos, entre eles o direito de pro-
priedade, é também matéria de autonomia privada e de livre iniciativa económica.

16 Disponível em https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200299.html.
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prédio ou a perda do interesse do comprador cujo projeto de compra 
é da totalidade do edifício livre de ónus e sem comproprietários. Sem 
opinar sobre a bondade da solução, este é um bom exemplo da possível 
colisão de interesses de Ordem Pública que só podem ser dirimidos 
pelo Tribunal. 

Os fundamentos constitucionais dos preceitos imperativos da própria 
Constituição da República estão na Ordem Pública, como Razão de 
Estado (Raison d’État), concentrado de valores que tutelam e prote-
gem a Comunidade organizada em Polis e cuja defesa justifica (torna 
justos) certos sacrifícios que podem e devem ser exigidos aos cida-
dãos. Assim se justificam, noutro exemplo, as limitações à liberdade 
dos cidadãos que se tornaram necessárias e foram exigidas para defe-
sa da Comunidade contra a pandemia Covid 19, assim como o podem 
ser em caso de guerra, intempérie ou outros cataclismos, desde que 
esteja em perigo a própria Polis. É também a Ordem Pública que dá 
fundamento à criminalização de certas ações ou omissões que façam 
perigar a sociedade, e que privam de fundamento incriminações que 
sejam fúteis ou desproporcionadas, ou se fundem na mera conveniên-
cia do aparelho do Estado ou em preconceitos de sectores minoritários 
da sociedade. Mas não se justificam – no sentido de não serem justas 
e serem contrárias à Justiça – limitações à liberdade dos cidadãos que 
não encontrem fundamento na Ordem Pública, isto é, que não sejam 
absolutamente necessárias à defesa da Polis, da Comunidade. Por se-
rem contrárias à Justiça, perdem a juridicidade, porque a Justiça é o 
fundamento ontológico do Direito e sem Justiça, a lei é injusta e, como 
tal, é ela própria inválida e a sua invalidade deve ser declarada como 
inconstitucional. 

É, porém, também de Ordem Pública, no sentido de ser absolutamen-
te necessário ao funcionamento saudável e pacífico da Polis, que haja 
um consenso mínimo sobre o regime das restrições legais a direitos, 
liberdades e garantias, de modo a evitar o dissenso e o conflito perma-
nente. Este mínimo de consenso é assegurado através do parlamento, 
principalmente quando em funções constituintes, através da necessá-
ria maioria de dois terços (artigo 286.º da Constituição da República) e 
através do Tribunais quando julgam a inconstitucionalidade. Assim, o 
artigo 18.º, n.º 2, da Constituição da República estatui que «a lei só pode 
restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente 
previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessá-
rio para salvaguardar outros direitos ou outros interesses constitucio-
nalmente protegidos». Sem este preceito, um entendimento alargado 
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de Ordem Pública supraconstitucional induziria a uma fragmentação 
perigosa e conduziria à anarquia. 

A incompatibilidade com a Ordem Pública pode, pois, invalidar as pró-
prias leis e, por maioria de razão, os atos de Autonomia Privada.

4. ORDEM PÚBLICA E FRAUDE À LEI

A Fraude à Lei é um tipo de comportamento contrário à Ordem Pública 
que consiste em o agir negocial, no caso concreto, não colidindo for-
malmente com a letra da lei, e não sendo diretamente ilegal, permitir 
ao seu autor obter o resultado indesejado pela lei ou a evitar o resulta-
do por ela almejado17. Sem colidir com a letra da lei, viola o seu espírito 
e é incompatível com a Ordem Pública que funda a imperatividade da 
lei defraudada. 

Nos tempos mais recentes, por influência principalmente da importa-
ção de modelos de práticas anglo-saxónicas de circumventing the law18 
em matérias principalmente de direito comercial, administrativo e fis-
cal, tem estado a tornar-se prática usual que chega a ser vista como 
virtude de excelente advocacia. 

Esta prática é ilícita e importa, por isso, abordar aqui o tema da fraude 
à lei.

A fraude à lei pode classificar-se em subjetiva e objetiva consoante o 
comportamento fraudulento resulta de um projeto subjetivamente e 
finalistamente intencionado ou não. A fraude à lei objetiva dispensa a 
prova da intencionalidade do artifício. Na prática é quase sempre mui-
to difícil provar a intencionalidade da fraude. Daí resulta que a classifi-
cação da subjetividade ou objetividade acaba por ser mais o resultado 
da contingência da prova.

A fraude à lei subjetiva envolve contrariedade à Ordem Pública e aos Bons 
Costumes; a fraude à lei objetiva colide apenas com a Ordem Pública. 

17 Pedro Pais de Vasconcelos e Pedro Leitão Pais de Vasconcelos, Teoria Geral do Direito 
Civil, 9.ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, págs. 587 e segs.

18 Em linguagem anglo-saxónica: «to find a way of avoiding a rule or law that limits you, 
especially using a clever trick that does not break the law».
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A contrariedade da fraude é contrária à Ordem Pública porque, sem 
colidir com a lei estrita e escrita, viola a Ordem Pública fundante da 
imperatividade da lei defraudada; a fraude à lei subjetiva, além de co-
lidir com a Ordem Pública que funda a lei defraudada, viola ainda os 
Bons Costumes porquanto constitui um comportamento fraudulento 
e desonesto da autoria de quem a intenciona e projeta. Constitui uma 
ação finalisticamente orientada e dirigida a um resultado reprovável.

A ilicitude da fraude à lei afeta o artifício fraudulento. Tal como consta 
do artigo 21.º do Código Civil, a propósito da manipulação do elemen-
to de conexão em Direito Internacional Privado, «são irrelevantes as 
situações de facto ou de direito criadas com o intuito fraudulento de 
evitar a aplicabilidade da lei que, noutras circunstâncias seria compe-
tente»19. Este regime não necessita de ser aplicado por analogia (ar-
tigo 10.º do Código Civil), porquanto é suficiente «consagrar a inefi-
cácia como consequência da ilicitude da fraude à lei, mas apenas nos 
limites do que a Ordem Pública permite à Autonomia Privada, isto é, 
no limite do necessário para que deixe de ser agredida a Ordem Públi-
ca que funda a imperatividade do regime legal que, sem tal ineficácia, 
seria frustrada»20. A ratio legis do regime do artigo 21.º do Código Ci-
vil é a de desconsideração do artifício fraudulento, sem que tal tenha 
de causar necessariamente a nulidade do ato praticado21. Assim, por 
exemplo, a aquisição por uma sociedade anónima de uma participação 
social noutra sociedade anónima correspondente a 99% do seu capital, 
com os restantes 1% a serem parqueados em “amigos”, defrauda o re-
gime imperativo previsto nos artigos 489.º, 491.º e 501.º do Código das 
Sociedades Comerciais, o que deve ter como consequência a qualifica-
ção da situação como de domínio total superveniente, com a vigência 
do regime de responsabilidade da sociedade dominante pelas dívidas  
da sociedade dominada, sem pôr em causa a validade da aquisição da 
participação. 

19 Baptista Machado, Lições de Direito Internacional Privado. 3.ª ed., Almedina. Coimbra, 
1985, pág. 281, sustenta que «a doutrina da fraude à lei no DIP mais não é do que a 
extensão, a este domínio jurídico, da noção geral da fraude à lei».

20 Pedro Pais de Vasconcelos e Pedro Leitão Pais de Vasconcelos, Teoria Geral do Direito 
Civil, cit., págs. 590 e segs., Carlos Ferreira de Almeida, Contratos V Invalidade, Alme-
dina, Coimbra, 2016, págs. 195-196 e Rui Pinto Duarte, Fraude à Lei – Alguns Aponta-
mentos, Revista de Direito Comercial, 2020, págs. 1612 e segs., disponível em https://
www.revistadedireitocomercial.com/a-fraude-lei-alguns-apontamentos.

21 Contra, Ana Filipa Morais Antunes, A Fraude à Lei no Direito Civil, em Especial como 
Fundamento Autónomo de Invalidade Negocial, Almedina, Coimbra, 2018, págs. 335 e 
seguintes, comina com nulidade o ato que constitui o artifício fraudulento.
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O que colide com a Ordem Pública e os Bons Costumes não é propria-
mente a aquisição das ações que preenchem a participação social de 
99%, mas o artifício constituído pela limitação a 99% em vez dos 100%, 
e correspondente parqueamento das ações nos “amigos” pelo que o 
respeito pela Ordem Pública e pelos Bons Costumes, neste caso, fica 
assegurado deste modo sem necessidade de invalidação dos atos. O 
princípio do favor negotii, que é também um princípio de Ordem Públi-
ca, assim o impõe. De outro modo, a declaração de nulidade dos atos de 
alienação das ações iria causar efeitos possivelmente perturbadores e 
injustos aos alienantes que não fossem cúmplices desta prática.

Como sempre na concretização da contrariedade à Ordem Pública e 
aos Bons Costumes tem de ser feita casuisticamente, no caso concreta 
e na sua circunstância.

5. ORDEM PÚBLICA, BONS COSTUMES E ATOS DE ESVAZIAMENTO 
PATRIMONIAL EM DETRIMENTO DE CREDORES

Outra matéria em que o respeito pela Ordem Pública e pelos Bons Cos-
tumes importa sindicar e assegurar é a do esvaziamento patrimonial 
pelo devedor em prejuízo dos credores. 

É relativamente frequente no mercado o caso em que o devedor ten-
te pôr o seu património a salvo dos seus credores, antecipando a sua 
execução ou mesmo a insolvência.  A lei disponibiliza ao credor alguns 
meios de proteger o seu crédito, como a impugnação pauliana, a reso-
lução em benefício da massa, a qualificação da insolvência como culpo-
sa, e incriminação por insolvência dolosa (227.º do Código Penal).

Não obstante estes mecanismos de defesa do credor, são conhecidos 
e causam justificado escândalo no mercado, os casos dos vulgarmente 
chamados “falidos ricos” que entram confortavelmente em insolvência, 
tendo transferido o seu património total ou parcialmente para tercei-
ras pessoas da sua confiança e deixando os credores impossibilitados 
de cobrar os seus créditos. Sucede com frequência que os credores 
não souberam em tempo dos atos pelos quais o devedor esvaziou o seu 
património e deixaram passar o prazo de cinco anos de caducidade da 
impugnação pauliana (artigo 618.º do Código Civil), de dois anos para a 
resolução em benefício da massa (artigo 120.º do CIRE), ou de três anos 
para qualificação da insolvência como culposa (artigo 186.º do CIRE), e 
não consigam provar a simulação dos atos de alienação, pelo devedor, 
dos bens que constituíam o suporte patrimonial dos seus créditos.
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Os atos pelos quais o devedor investe terceiros na titularidade dos seus 
bens podem ser simulados, podem ser fiduciários (fiducia cum amico) 
e podem até ser qualificados como mandatos sem representação. Em 
muitos destes casos o devedor recorre à contratação ou à colaboração 
de testas-de-ferro que, podem ser pessoas singulares ou coletivas, fa-
miliares, ou amigos, ou profissionais, ou empresa onshore ou offshore, 
instituições financeiras e veículos especiais (SPEs – special purpose en-
tities). As soluções utilizadas são muito variadas.

Uma das práticas conhecidas de transferência patrimonial em prejuízo 
de credores é a doação a pessoas próximas, familiares e fundações, 
instituições de (suposta) beneficência ou mesmo supostas igrejas que 
angariam os seus fundos através de práticas de domiciliação ou par-
queamento de patrimónios. Mas há outras.

Importa distinguir os casos de alienação simulada, que são nulos (arti-
go 240.º Código Civil), dos casos de alienação verdadeira, em que am-
bas as partes alienante e adquirente têm e exprimem a sua vontade real 
e não simulada no ato. 

Nos casos em que se prove a simulação, a consequente nulidade do ato 
faz regressar ao património do devedor aqueles bens simuladamente 
alienados, que juridicamente nunca dele saíram, permitindo assim a 
sua execução.

A incompatibilidade com a Ordem Pública e os Bons Costumes, é 
chamada quando não exista (ou não se tenha provado) a divergência 
entre a vontade real e a vontade declarada, de parte de alienante a 
adquirente.

Quando alienante e adquirente, chamados a juízo, sustentem ser real 
a sua vontade negocial de alienar e adquirir, esse ato pode e deve ser 
qualificado como contrário à Ordem Pública e aos Bons Costumes. À 
Ordem Pública porque colide com a intencionalidade legal e o funda-
mento dos vários preceitos legais imperativos que impõem uma arma-
dura de defesa do credor contra os atos de esvaziamento e dissipação 
do património do devedor, que defendem o direito real geral de garan-
tia do credor sobre o património do devedor. Aos Bons Costumes por-
que é imoral e não pode constituir bom costume, nem sequer pode ser 
considerado moralmente neutro, que o devedor defraude o credor pela 
ocultação ou pela alienação do seu património, em parte ou na totali-
dade, em benefício próprio e em prejuízo do credor. É uma conduta tão 
próxima dos crimes de burla, de insolvência dolosa ou de frustração 
de créditos (arts. 217.º, 227.º e 227.°-A do Código Penal), que só muito 
dificilmente não comungará com eles da Ordem Pública de proteção 
de crédito e do mercado. Também não pode deixar de ser contrária 
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aos Bons Costumes a conduta do devedor que oculta, dissipa ou aliena 
em proveito próprio, direto ou indireto, ou de terceiro, e em prejuízo 
do credor, totalidade ou parte do seu património. É moralmente uma 
desonestidade, uma fraude, uma “vigarice” que os Bons Costumes, os 
padrões de comportamento das pessoas de bem, não podem aceitar.

Como sempre, porém, nestes casos, o juízo de contrariedade à Ordem 
Pública e aos Bons Costumes não prescinde duma sindicação concreta 
e casuísta perante as circunstâncias da pessoa e do caso.

O artigo 605.º do Código Civil confere legitimidade aos credores «para 
invocar a nulidade dos atos praticados pelo devedor, quer estes atos 
sejam anteriores, quer posteriores à constituição do crédito, desde 
que o ato produza ou agrave a insolvência do devedor». Neste caso, 
«a nulidade aproveita não só ao credor que a tenha invocado, como a 
todos os demais». Da redação deste preceito conclui-se que é aplicável 
especialmente a casos em que o devedor tenha insolvido. Poderá, en-
tão, perguntar-se se o credor não tem legitimidade fora do caso de in-
solvência do devedor. Quando assim for, o credor não necessita duma 
atribuição especial de legitimidade, porque ela lhe está já reconhecida 
em geral pelo artigo 286.º do Código Civil: «a nulidade é invocável a 
todo o tempo por qualquer interessado e pode ser declarada oficiosa-
mente pelo tribunal».

6. A ORDEM PÚBLICA E OS BONS COSTUMES NOS NEGÓCIOS DE 
PERSONALIDADE22

I. O n.º 1 do artigo 81.º do Código Civil estatui que a limitação voluntária 
dos direitos de personalidade é ilícita “se for contrária aos princípios 
de ordem pública”.

Este preceito deve ser interpretado e concretizado em ligação com o 
artigo 280.º do Código Civil. Não é só a contrariedade à Ordem Pública, 
mas também a contrariedade à lei e aos bons costumes que tornam 
ilícitos os negócios jurídicos que tenham como objeto bens da perso-
nalidade. Da omissão, na letra do artigo 81.º, n.º 1, das referências à 

22 Nesta parte, sigo de perto o que publiquei em Direito de Personalidade, Almedina, 
Coimbra, 2006, págs. 155 e segs. O meu pensamento não se alterou e mantém-se na in-
tegralidade, pelo que o texto vai quase integralmente com apenas pequenas alterações 
e adaptações sem relevância.
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contrariedade à lei e aos bons costumes não legitima a conclusão “a 
contrario”, que seria manifestamente absurda23.

A referência à Ordem Pública, no artigo 81.º, n.º 1 do Código Civil, 
exprime a dualidade atrás enunciada entre o que é disponível nos 
direitos de personalidade e o que não é. Os mais importantes valores 
da personalidade são indisponíveis. A vida não pode ser trocada por 
dinheiro, nem é lícito o suicídio. Mas já é lícito que a pessoa se submeta 
voluntariamente a experiências médicas ou científicas das quais possa 
resultar perigo para a sua vida. E são mesmo muito valiosamente 
consideradas práticas voluntárias em que a vida é posta em perigo, por 
exemplo, por membros das forças armadas ou das forças de segurança, 
de serviços de salvamento, ou mesmo por médicos e outros interve-
nientes no tratamento de doenças contagiosas. 

A Ordem Pública, como constelação de valores carentes de concreti-
zação, fundada no Bem Comum e na utilidade coletiva, dirigida à pro-
teção da Comunidade, comunga aqui com a Moral (Bons Costumes) e 
com a Lei injuntiva a função de delimitar o âmbito material da autono-
mia privada. 

Só quando não forem contrárias à Lei imperativa, à Ordem Pública e 
aos Bons Costumes, são lícitas as limitações voluntárias dos direitos de 
personalidade.

Constitui um bom exemplo das limitações à autonomia privada, funda-
das na ordem pública e na moral, as proibições de disposição de tecido 
ou órgãos de origem humana24. É sempre proibida a venda de órgãos 
ou de substâncias humanas, e a sua disposição tem sempre de ser ri-
gorosamente gratuita. Pelas mesmas razões as doações só podem, em 
princípio, ter por objeto substâncias regeneráveis, embora possam ser 
feitas dádivas de substâncias não regeneráveis entre parentes até ao  
3.º grau, mas, neste caso, não quando feitas por menores ou incapazes. 
De qualquer modo não são permitidas as dádivas que, “com elevado 
grau de probabilidade”, envolvam a diminuição grave e permanente da 
integridade física e da saúde do dador.

II. O artigo 81.º do Código Civil permite a limitação convencional dos 
direitos de personalidade, exceto se for «contrária aos princípios da 

23 No mesmo sentido, Capelo de Sousa, O Direito Geral de Personalidade, Coimbra Edito-
ra, Coimbra, 1995.

24 Lei n.º 12/93, 22 de Abril, sobre a colheita e transplante de órgãos e tecidos de origem 
humana, artigo 6.º e segs.
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ordem pública». As limitações, assim convencionadas, aos direitos de 
personalidade são sempre revogáveis, «ainda que com a obrigação de 
indemnizar os prejuízos causados às legítimas expectativas da outra 
parte».

Este regime jurídico reflete uma prática bastante vulgarizada e tida 
como lícita de regular por negócio jurídico certos aspetos da perso-
nalidade ou certos direitos de personalidade. Assim acontece frequen-
temente com a utilização da imagem e da voz de certas pessoas no 
domínio da publicidade mediante remuneração económica. Também a 
vida privada, ou certos aspetos da vida privada, é por vezes revelada ao 
público mediante remuneração, designadamente em meios de comu-
nicação social. Estas práticas são pacificamente aceites e não suscitam 
normalmente reparo. 

No que respeita à imagem e à privacidade, a matéria tem suscitado 
diferenças de perspetiva. 

Se se entender que o direito de personalidade tem um conteúdo exclu-
sivamente pessoal ou, melhor dito, que não pode ter no seu conteúdo o 
que quer que seja de patrimonial, haverá que dualizar, como se faz cor-
rentemente nos Estados Unidos da América, entre um “right to priva-
cy”, exclusivamente pessoal e um “right to publicity” de carácter patri-
monial. Apenas o “right to publicity”, como um “property right”, poderia 
ser objeto de mobilização económica, de alienação, de licenciamento.

Diferentemente, se se considerar que o direito de personalidade, em-
bora dominantemente pessoal, pode ter no seu conteúdo também algo 
de patrimonial, já aquela dualização será supérflua, podendo, sem pre-
juízo da sua natureza, haver aproveitamento económico do direito de 
personalidade, nos aspetos em que ele a comporte. 

A questão torna-se muito patente, no que concerne aos contratos ce-
lebrados sobre a privacidade e a imagem, em que, por exemplo, mode-
los profissionais contratam o uso remunerado da sua imagem, para os 
mais variados fins, e em que celebridades permitem, também mediante 
contrapartida patrimonial, a penetração na sua vida privada e a publi-
cação, quer de imagens quer de factos que lhe são pertinentes. Estes 
contratos são frequentes, são banais, e assumem por vezes elevada im-
portância económica.

É sabida a forte pressão do mundo dos negócios para tudo trocar por 
dinheiro. É já banal, hoje, a comercialização da imagem. Também a pu-
blicitação de factos e imagens da vida privada é com frequência ob-
jeto de negócio patrimonial. Por transposição jus cultural americana, 
há uma tendência para adotar a construção do “publicity right”, como 



PEDro PAiS DE VASconcEloSCÍVEL

35

um “property right” sobre a imagem, objetivada e separada do sujeito, 
e transformada num bem patrimonial suscetível de comercialização. 
Abrir-se-ia, assim, no direito de personalidade, uma cisão, entre um 
“direito moral de personalidade” e um “direito patrimonial de persona-
lidade”, à semelhança do que sucede com o direito de autor. O direito 
patrimonial à imagem seria alienável em termos irrevogáveis. A ima-
gem poderia ser comercializada mediante licença, como os programas 
de computador. Só assim, seria possível a operação comercialmente 
eficiente de um mercado de imagem. Tem sido também discutida a 
natureza meramente obrigacional ou oponível a terceiros, a propósito 
do caso em que, tendo o titular autorizado alguém a usar a sua ima-
gem ou privacidade, ocorrer o seu uso não autorizado por terceiro. 
A questão parece-nos mal colocada. A autonomia privada, dentro dos 
limites do artigo 81.º do Código Civil, permite modelar o conteúdo da 
autorização25, que pode ser concedida em exclusivo e com atribuição 
de poderes, se necessário de representação, para a defesa judicial des-
se exclusivo contra o uso abusivo por terceiros, assim como pode ser 
concedido como uma licença de uso não exclusivo.

Já mais controversas são as práticas pelas quais certas pessoas impli-
cam a disposição sobre o próprio corpo, que põem em perigo a integri-
dade física ou psíquica em experiências médicas ou científicas. Remu-
nerada ou gratuitamente, é imprescindível o recurso a voluntários que 
se disponibilizam para correr risco e, por vezes, mesmo para suportar 
sofrimento ou dano. O interesse social e o benefício da humanidade 
torna objetivamente lícitas estas práticas. 

Reprováveis e ilícitas nos parecem já outras práticas que se traduzem 
no aviltamento público da dignidade de pessoas em meios de comu-
nicação social, normalmente na televisão, como modo de obtenção 
de lucro e de ganho económico. É duvidoso que o simples consenso e 
ganância material, na ausência de outros valores, seja suficiente para 
fundar a licitude das ofensas à dignidade necessariamente envolvidas. 

Outros casos ainda existem que são claramente – e gravemente – ilíci-
tas, ainda que livremente consentidas, como as que envolvem o tráfego 
e aproveitamento sexual de pessoas, principalmente de crianças, que 
constitui, aliás, crime grave.

III. O artigo 81.º do Código Civil permite a celebração de negócios de 
personalidade. Devem ser assim designados os negócios jurídicos que 

25 Sobre o assunto, Pedro Leitão Pais de Vasconcelos, A Autorização, 2.ª ed., Almedina, 
Coimbra, 2016, passim, em especial págs. 12-25.
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tenham por objeto direitos de personalidade, ou bens de personalida-
de, ou o seu uso e tutela.

Os negócios de personalidade têm de comum com todos os outros o 
regime jurídico geral dos atos e negócios jurídicos. De específico têm o 
regime de revogabilidade contido no n.º 2 do artigo 81.º do Código Civil.

Este regime de revogabilidade suscita alguma atenção. O contrato, 
sendo livremente revogável pelo titular do direito de personalidade, é 
apenas unilateralmente vinculante. Só uma das partes o pode revogar 
livremente, e não a outra. Este regime, que vem introduzir uma acen-
tuada desigualdade entre as partes, encontra o seu fundamento na es-
pecial natureza dos bens de personalidade26.

Trata-se de aspetos da dignidade humana, da qual a pessoa não pode, 
nunca, perder definitivamente o controlo. Seja qual for a limitação, o 
titular do direito de personalidade negocialmente limitado mantém 
sempre e a todo o tempo, a possibilidade de o recuperar. Só assim 
se pode manter que o titular do direito de personalidade nunca fica 
dele rigorosamente privado. A sua disponibilidade negocial fica, assim,  
muito próxima da tolerância, porque só perdura enquanto o seu  
titular quiser.

Daqui se pode concluir que os negócios de personalidade têm uma 
eficácia mais legitimadora e reguladora do que vinculativa. Legiti-
madora porque o consenso, dentro dos limites já vistos, torna lícita a 
compressão, limitação ou detrimento da personalidade que, sem esse 
consentimento, seria ilícita. Reguladora, porque, além de tornar lícito 
o negócio, regula o modo, o regime e os termos em que a limitação da 
personalidade se irá processar, através da estipulação do seu modo ou 
conteúdo, do valor da contrapartida, se houver, e da duração, se for 
fixada. A eficácia vinculativa mantém, porém, toda a sua plenitude na-
quilo em que o negócio de personalidade vincula a outra parte e mes-
mo, enquanto não houver desvinculação, o próprio titular do direito de 
personalidade. 

A natureza dos negócios de personalidade é pois acentuadamente di-
ferente da dos comuns negócios patrimoniais.

O negócio pode ter sido celebrado com ou sem termo. Se não tiver sido 
estipulado um termo e do seu conteúdo não resultar uma limitação 
temporal para a sua vigência, qualquer das partes pode, de acordo com 

26 Sobre o assunto, Pedro Leitão Pais de Vasconcelos, A Autorização, 2.ª ed., Almedina, 
Coimbra, 2016, passim, em especial págs. 12-25.
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as regras gerais, denunciá-lo mediante um pré-aviso razoável. Inde-
pendentemente da faculdade de denúncia e mesmo quando lhe tenha 
sido estipulado um termo, o negócio pode ser revogado pela parte cujo 
direito de personalidade é limitado, sem que tenha de invocar justa 
causa ou pré-aviso. 

Todos devem conhecer a lei e não há desculpa para a ignorância de um 
regime jurídico tão conhecido como o do artigo 81.º do Código Civil. 
Quem contrata o aproveitamento económico de bens da personalida-
de sabe já – tem a obrigação de saber – que a vinculação do titular do 
direito de personalidade é precária. A sua expectativa não pode ser 
muito forte.

IV. Quando o titular do direito de personalidade revogue unilateral-
mente a sua vinculação, fica obrigado a indemnizar os prejuízos que 
com isso cause «às legítimas expectativas da outra parte». 

A letra do n.º 2 do artigo 81.º refere a indemnização «dos prejuízos cau-
sados às legítimas expectativas da outra parte». Com esta redação a 
lei afasta a qualificação da posição jurídica da outra parte como direito 
subjetivo. A outra parte não tem mais do que uma expectativa jurídica 
cuja frustração é suscetível de indemnização. Não pode recorrer a juízo 
para forçar o cumprimento. A promessa do titular do direito de per-
sonalidade, ainda que feita mediante uma contrapartida, não cria um 
sinalagma perfeito. Mas já na posição inversa o mesmo não sucede e a 
posição jurídica do titular do direito limitado contém um poder, con-
figurado como direito subjetivo, que lhe permite exigir judicialmente 
o cumprimento e invocar a exceção de incumprimento para reter o 
cumprimento ou para resolver o contrato27.

Na fixação da indemnização, deve haver um particular cuidado. O va-
lor fixado não deve ser de tal modo avultado que impeça, de facto, o 
exercício do poder de revogação. De outro modo ficaria frustrado o 
regime de livre revogação. Tal seria contrário à Ordem Pública e aos 
Bons Costumes.

Além disso, na fixação da indemnização deve ser tido em conta que a 
parte que contrata a limitação de um direito de personalidade alheio 
não pode ignorar o regime jurídico do artigo 81.º do Código Civil e tem 
de saber, desde logo, que a outra parte se pode a todo o tempo desvin-
cular. A sua expectativa é sempre necessariamente precária.

27 Sobre o assunto, Pedro Leitão Pais de Vasconcelos, A Autorização, 2.ª ed., Almedina, 
Coimbra, 2016, passim, em especial págs. 12-25.
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7. OUTROS CASOS

Estes são casos particularmente típicos em que a limitação da Auto-
nomia Privada e da liberdade das pessoas tem o seu fundamento na 
Ordem Pública e nos Bons Costumes. Haverá muitos mais, mas não 
há uma tipologia fechada e não é possível, nem é necessário explicitar 
outros tipos de casos.

Importa e justifica este escrito, explicitar como funciona a limitação à 
Autonomia Privada e à liberdade pessoal, imposta pela Ordem Pública 
e pelos Bons Costumes.

O Direito é tópico, é retórico e funciona melhor sobre casos e tipos 
do que teorética e sistematicamente. É muito mais Prudentia do que 
Scientia.
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1. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1781.º, ALS. A) E D) DO CÓDIGO CIVIL

1.1 Como surgiu a versão atual do artigo 1781.º do Código Civil 
(doravante CCiv)

Como é compreensível, o regime do divórcio depende, em cada época, 
do modo como se entende o casamento – quer quanto à sua formaliza-
ção e efeitos, quer quanto à sua extinção1.

O artigo 1781.º CCiv exprime um compromisso entre as causas de di-
vórcio litigioso que a Reforma de 1977 instalou no sistema português 
e a ideia que inspirou a Commission on European Family Law (CEFL)2: 
por um lado, mantiveram-se as três causas de divórcio que eram co-
nhecidas – grosso modo, separação de facto, alteração das faculdades 
mentais e ausência sem notícias – e, por outro lado, acrescentou-se 
uma cláusula geral que permitia dar relevância a quaisquer outros fac-
tos importantes ou reiterados que mostrassem a rutura definitiva do 
casamento.

As leis então vigentes nos países participantes na Comissão previam vá-
rios motivos que exprimiam a rutura definitiva do casamento; a maioria 
dava relevo à separação de facto, mas vários sistemas davam o mesmo 
relevo a outras circunstâncias – que eu resumi livremente: “a alteração 
das faculdades mentais, a ausência, a doença infecciosa, a violência do-
méstica física ou verbal, a bigamia, o adultério, o cumprimento de pena 
de prisão, a tentativa de homicídio de um familiar próximo, o abuso  
de álcool, a negligência grosseira relativamente ao cônjuge”3. Mas, de-
pois de ter ponderado os vários factos considerados relevantes nos 

1 Quanto a este tema pode ver-se o meu Responsabilidade civil por violação dos deveres 
conjugais, (de 2017), «Lex Familiae», ano 16, n.ºs 31-2, Coimbra, Centro de Direito da 
Família, 2019, p. 17-43, in http://www.guilhermedeoliveira.pt/resources/responsabili-
dade-civil-por-violacao-dos-deveres.pdf.

 Devo hoje acrescentar as posições divergentes do Supremo Tribunal alemão e do Su-
premo Tribunal austríaco – cfr. Claudia Mayer, Schadenersatzanspruch des Scheivaters 
gegen die Mutter für Unterhaltszahlungen an der Kuckuckskind, «Zeitschrift für das ge-
samte Familienrecht», 2019, Heft 22, p. 1840-1.

2 Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between For-
mer Spouses, Antwerp-Oxford, Intersentia, 2004, p. 51-8. 

3 A nova lei do divórcio, in http://www.guilhermedeoliveira.pt/resources/A-nova-Lei-do-
-Divo%CC%81rcio.pdf p. 13 e 14.
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países participantes — factos que exprimiam a rutura definitiva do ca-
samento — o trabalho da Comissão acabou por dar relevo ao simples 
decurso do tempo em separação de facto (sem referência à expressão 
da rutura do matrimónio), para evitar intromissões na intimidade do 
casal destinadas a investigar a existência e a gravidade dos motivos re-
levantes para a desagregação do casal4; na verdade, a simples verifica-
ção de uma separação de facto durante um ano era simples e discreta. 

Como se vê, o artigo 1781.º CCiv (e o artigo 1782.º CCiv) mostra diferen-
ças relativamente ao modelo que a CEFL acabou por adotar.

A al. a) considera bastante o mero decurso do tempo de um ano de 
separação de facto, sendo certo que o artigo 1782.º CCiv exige ainda o 
propósito, por parte de algum dos cônjuges ou dos dois, de não res-
tabelecer a comunhão de vida. Isto mostra que não é necessário fazer 
prova de outras circunstâncias que corroborem a rutura definitiva do 
casamento; apenas é necessário convencer o tribunal de que um dos 
cônjuges não quer restabelecer a comunhão de vida (se o sentimento 
for comum, também têm aberta a via do divórcio por mútuo consen-
timento). A verdade é que a impossibilidade da vida em comum está 
provada pelo ano de separação, e fica corroborada pelo propósito de 
não retomar a convivência.

Na al. b), é de assinalar que a alteração das faculdades mentais tem de se 
mostrar suficientemente grave para impossibilitar a vida em comum; a 
prova estará focada na gravidade da doença que – pelo comportamen-
to do doente ou pelas exigências concretas de cuidados – pode tornar 
impossível a comunicação e a vivência próprias de um casamento.

Na al. c), a prova da ausência sem notícias, por um mínimo de um ano 
– um facto objetivo – é tudo o que se exige para decretar o divórcio; 
não há referência à demonstração de outras circunstâncias que corro-
borem a rutura da vida matrimonial.

Na al. d), abre-se a possibilidade de comprovar quaisquer outros factos 
que demonstrem a rutura definitiva do casamento. Nesta nova alínea, o 
direito português alarga os fundamentos do divórcio-rutura; ao mes-
mo tempo que se afasta do resultado final da CEFL no ponto em que 
abre a investigação dos factos ponderosos que convençam o tribunal 
de que o casamento está definitivamente comprometido.

4 Foi assim que se chegou ao Principle 1:8 – (Factual separation) The divorce should be 
permitted without consent of one of the spouses if they have been factually separated 
for one year.



GuilHErmE DE oliVEirACÍVEL

43

1.2 Quando começa a separação de facto?

Creio que ninguém que esteja à margem de um processo concreto 
pode dar uma resposta inequívoca; tal como à questão de saber quando 
começa ou termina uma união de facto, só o julgador do processo pode 
responder de uma forma pelo menos aceitável, depois de conhecer os 
pormenores da causa.

Para contribuir para uma resposta – falando em geral – talvez valha 
a pena recordar em que consiste a chamada “vida em comum” – um 
modo de vida que implica comunhão de leito, mesa e habitação, se-
gundo o conceito tradicional, com os significados habitualmente  
referidos5. 

Dito isto, compreende-se que o termo da vida em comum – a separa-
ção de facto – possa ser facilmente referido a um certo dia se os três 
elementos essenciais terminarem ao mesmo tempo, com o significado 
de uma separação de facto pura e simples. Mas isto pode não acontecer: 
os três elementos podem não terminar em simultâneo, o que abre a dis-
cussão sobre o início da separação e do ano consecutivo que tem de ser 
verificado. Para complicar mais a questão, pode haver quem faça uma 
hierarquia entre os três elementos – destacando um como sendo o prin-
cipal e que, tendencialmente, irá marcar o início da separação – a comu-
nhão de leito, ou a comunhão de mesa, ou a comunhão de habitação?

1.3 O tempo de separação de facto tem de correr integralmente 
antes da propositura da ação de divórcio?

A jurisprudência tem mostrado alguma controvérsia nesta questão.

Julgo que uma posição jurisprudencial tomava à letra a necessidade de 
a separação de facto, invocada pelo autor, estar integralmente verifi-
cada antes da propositura da ação, já que a separação é o facto consti-

5 Mas já não se estranha que dois cônjuges possam viver separados dentro da mesma 
habitação – por ser menos oneroso, ou para não provocar um choque emocional de-
masiado nos filhos, etc. E também se conhecem casos de pessoas que casam e nutrem 
um pelo outro os sentimentos das pessoas casadas, mas mantêm as residências que 
tinham, por razões que consideraram aceitáveis.

 Também é possível que dois cônjuges prefiram dormir em quartos diferentes, seja por 
que razão for, sem que esse facto diminua a sua ligação afetiva e o seu propósito matri-
monial.



44

a  REVISTA - 02

tutivo do direito de pedir o divórcio. E, diga-se, o princípio continua a 
ser este, no quadro do direito civil da família. Na verdade, se a al. a) do 
artigo 1781.º exprime aquilo que o Código Civil entende ser uma rutura 
objetiva do matrimónio, é adequado pensar – no quadro do direito civil 
substancial – que só se recorre ao tribunal quando se dispõe do direito 
de aceder a ele, para formular o pedido.

No entanto, é forçoso tomar em conta a contribuição do espírito do 
Código do Processo Civil (doravante CProcCiv), que pretendeu garan-
tir a maior utilidade possível do esforço processual das partes (tanto 
quanto quer evitar a inutilidade de uma lide). Ora, desde 1961, com a 
introdução do artigo 663.º CProcCiv, que é hoje o artigo 611.º CProcCiv, 
procurou-se facilitar a aquisição processual do facto constitutivo da 
ação, admitindo que este se complete no decurso do pleito. Ou seja, 
ainda que seja admissível pressupor que o CCiv exija que o prazo de um 
ano de separação de facto esteja completo antes de o autor formular 
o pedido, o CProcCiv contentou-se com a exigência de não decretar o 
divórcio sem que o prazo tenha corrido integralmente, mas aceitando 
aproveitar a parte dele que correu depois de a ação ter sido iniciada. 
Mas – note-se – se o CProcCiv faz esta concessão, não deixa de impor 
restrições que garantam o contraditório entre as partes. Assim, para 
que aquele desvio aparente do rigor que o artigo 1781.º CCiv parece 
exibir possa cumprir-se, o CProcCiv não só exigiu que o autor tenha 
fundado o seu pedido na causa de pedir a que se refere o artigo 1781.º, 
al. a), CCiv – e não se afaste dela à margem dos termos processuais 
aplicáveis (artigos 264.º e 265.º CProcCiv) – mas também exigiu que 
o tribunal cumpra os requisitos impostos pelo artigo 611.º CProcCiv. 
Estes requisitos obrigam a que o autor formule um articulado superve-
niente durante a audiência de discussão e que seja dada à outra parte a 
oportunidade de responder. Tudo para que a sentença venha a expri-
mir a situação atual do caso – “princípio da atualidade”.

Mais concretamente, não parece curial que o tribunal decrete o divór-
cio com base nos factos ocorridos durante a ação sem que haja con-
traditório sobre esses factos supervenientes6. E se pode chamar-se à 
colação7 uma frase certeira de um processualista consagrado8, segun-
do a qual “... o simples decurso dum período que falte para se completar 

6 Como afirmou claramente, p. ex., o Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 
20.09.2018, proc. 1213/17.1T8BRG.G1.

7 Ac. do STJ, Revista excecional, de 23.02.2021, proc. n.º 3069/19.0T8VNG.P1.S1.

8 Lebre de Freitas e Isabel Alexandre, Código de Processo Civil Anotado, vol. 2.º, Coim-
bra, Almedina, 2018, p. 725, apud ac. do STJ, Revista excecional, de 23.02.2021, cit.
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um prazo sem o qual a ação não possa proceder talvez dispense a in-
vocação em articulado superveniente”, deve entender-se que ela ape-
nas põe em dúvida a necessidade da formulação escrita, em articulado; 
não parece dispensar uma alegação e uma resposta. É que, na verdade, 
estas diligências só seriam dispensáveis relativamente a um prazo que 
corresse inexoravelmente sem que alguém pudesse influir no decurso 
do tempo, quando a consulta de um calendário fosse o bastante para 
fundamentar um conhecimento oficioso; e, mesmo num desses prazos 
vulgares, sempre poderia ter havido um “justo impedimento” de que o 
tribunal não teria tido conhecimento (cfr. o artigo 140.º CProcCiv). 

Mas o prazo de um ano de separação de facto previsto como causa de 
pedir [cfr. o artigo 1781.º, al. a), CCiv] não consiste no mero decurso do 
tempo, contado pelo calendário: a separação tem de ser consecutiva 
quanto aos elementos objetivo e subjetivo. O tribunal sabe oficiosa-
mente que não houve um encontro entre os cônjuges capaz de provo-
car uma interrupção do prazo? O tribunal sabe oficiosamente se algum 
dos cônjuges esboçou uma derradeira tentativa de reconciliação, per-
turbando a intenção antes adquirida de não retomar a vida matrimo-
nial? Ou tem de haver alegação e prova destes factos como preceitua o 
artigo 611.º, n.º 1, CProcCiv?

1.4 As circunstâncias que traduzem a “separação de facto” [al. a)] 
(com menos do que um ano) também podem ser valoradas no 
quadro da al. d)?

A “separação de facto” consecutiva é uma causa de divórcio objetiva 
que, durando um ano consecutivo, permite ao tribunal decretar a dis-
solução do casamento, desde que haja, da parte de qualquer dos côn-
juges, o propósito de não restabelecer o matrimónio. Se não durar um 
ano, a “separação de facto” não é fundamento bastante para o divór-
cio sem consentimento do outro cônjuge, ainda que aquele propósito 
(subjetivo) exista.

O recurso à alegação e prova de “quaisquer outros factos” – o recurso à 
al. d) – nasceu com um carácter e um objetivo diferentes. 

Por um lado, a intenção do legislador de 2008 era a de justificar o de-
cretamento do divórcio por factos repetidos, ou até isolados, que mos-
trassem violações inaceitáveis do respeito reforçado, do cuidado e da 
cooperação que os cônjuges se devem reciprocamente. Por outras pa-
lavras, que mostrassem violações graves dos direitos fundamentais de 
uma pessoa com quem se estabelecera uma relação de intimidade; ou 



46

a  REVISTA - 02

violações importantes e tão repetidas que a manutenção da vida em 
comum não fosse exigível. Por outro lado, o objetivo era o de reco-
nhecer a relevância de “outros factos” que mostrassem uma gravidade 
equivalente aos três primeiros referidos no artigo 1781.º CCiv – como 
exemplificavam as leis então vigentes nos países participantes na Co-
missão: “a alteração das faculdades mentais, a ausência, a doença in-
fecciosa, a violência doméstica física ou verbal, a bigamia, o adultério, o 
cumprimento de pena de prisão, a tentativa de homicídio de um fami-
liar próximo, o abuso de álcool, a negligência grosseira relativamente 
ao cônjuge”9.

Porém, a leitura de vários acórdãos dos nossos tribunais superiores 
mostra que foi seguida uma orientação diferente da que se esperava. 
Na verdade, parece assente que se tem usado o fundamento da al. d) 
com base em “separações de facto” mais curtas do que um ano, desde 
que estas mostrem um quadro de deterioração importante da vida ma-
trimonial10. Sem prejuízo de entender globalmente esta atitude, creio 
que ela se afastou do regime aprovado; e creio que é apresentada de 
um modo por vezes simplista.

Encontra-se repetidamente a afirmação de que a existência de uma 
“separação de facto” (mais curta do que um ano) implica necessaria-
mente a violação dos “deveres conjugais” tal como estão definidos no 
artigo 1672.º CCiv; e que esta violação dá corpo ao fundamento previsto 
na al. d)11.

Ora, em primeiro lugar – e na minha opinião – a evolução social e fa-
miliar que várias vezes se invoca transformou a imperatividade desses 
deveres; e alterou a importância relativa entre eles. Não sou o único a 
pensar que os chamados “deveres conjugais” perderam a força cogente 
que tinham, desde que não são acompanhados pelas garantias e pelas 

9 Cfr., acima, as notas n.ºs 3 e 4.

10 Por ex., veja-se o Ac. da Relação de Lisboa, de 07/02/2019, proc. 3133/15.5T8CSC.L1-6.

11 “A cláusula geral e objectiva da ruptura definitiva do casamento – enquanto fundamen-
to de divórcio, previsto na al. d) do artigo 1781.º do CC – não exige, para a sua verifica-
ção, qualquer duração mińima, como sucede com as restantes causas que impõem um 
ano de permanência “, bastando-se a demonstração da ruptura definitiva – presumida 
no caso das alińeas a), b) e c) do artigo 1781.º do CC ao fim de um ano – com a prova 
“(...) da quebra grave dos deveres enunciados no artigo 1672.º do CC e da convicção de 
irreversibilidade do rompimento da comunhão própria da vida conjugal” – Ac. do Tribu-
nal da Guimarães, de 15/10/2015, proc. 132/14.8T8BCL.G1, fazendo suas as palavras do 
Ac. do STJ de 3/10/2013, proc. 2610/10.9TMPRT.P1.S1, ponto n.º 4.
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sanções típicas dos deveres jurídicos12. Além disto, creio que ganharam 
uma relevância diferente entre si, colocando-se à frente o respeito re-
forçado, o cuidado e a cooperação que a convivência íntima impõe; 
enquanto a coabitação e a fidelidade se tornaram progressivamente 
mais disponíveis pelos interessados, e socialmente menos relevantes13.

Em segundo lugar, a violação dos chamados “deveres conjugais” pode 
não ocorrer necessariamente, nem se mostrar pela mera separação de 
facto, ao contrário do que é sugerido com frequência14. É claro que não 
se cumpre a coabitação. Mas não se sabe se se viola o dever de assis-
tência; depende do caso. Nem se sabe se se viola a fidelidade. Também 
não se sabe se se viola o dever de respeito reforçado, que pode assumir 
aspetos diversos. Provavelmente viola-se o dever cuidado, salvo se ain-
da se mantiver alguma atenção sobre as necessidades do outro cônju-
ge. E provavelmente viola-se o dever de cooperação, salvo se ainda se 
mantiver alguma disponibilidade para tanto (pelo menos em relação 
aos filhos, como parece resultar de alguns casos em que já se mostram 
reguladas as responsabilidades parentais)15. 

Diga-se, também, que – atenta a evolução da sociedade, das preten-
sões individualistas e do direito ao livre desenvolvimento da personali-
dade – algumas das violações dos deveres conjugais entendidos de um 
modo tradicional não têm o relevo que já tiveram, desde que não ofen-
dam os direitos fundamentais – não exponham um cônjuge a humilha-
ções, não ofendam a sua integridade física, nem afetem gravemente o 

12 Francisco Brito Pereira Coelho, Estatuto patrimonial da união de facto: possibilida-
des e limites da extensão “teleológica do regime do casamento, in «Julgar», n.º 40,  
pp. 99-120, p. 103, nota 16; e também Os factos no casamento e o direito na união de 
facto, in «Textos de Direito da Família para Francisco Pereiro Coelho», Coimbra, Impren-
sa da Universidade, 2016, pp. 77-106, pp. 86-90.

13 Cfr. o meu Manual de Direito da Família, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2021, n.ºs 209 e 
segs. 

14 Aparentemente, na sequência do ac. do STJ, de 03/10/2013, proc. n.º 2610/10.9TMPRT.
P1.S1: “[...] essa comunhão de vida encontra-se fundamentalmente traduzida na lista 
dos efeitos do casamento quanto às pessoas e bens dos cônjuges, maxime na enuncia-
ção que o artigo 1672.º do Código Civil faz dos respectivos deveres: dever de respeito, 
de fidelidade, de coabitação, e de cooperação [...] A demonstração da ruptura definitiva 
– presumida nos casos das alińeas a), b) e c) ao fim de um ano – implicará, natural-
mente, a prova da quebra grave desses deveres, e da convicção da irreversibilidade do 
rompimento da comunhão própria da vida conjugal”. 

15 Aliás, há casos em que se pede a regulação das responsabilidades parentais (como se 
deve fazer) e isto pode exigir muita cooperação.
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seu equilíbrio emocional. Para além das violações menos graves, mas 
tão repetidas que se tornem absolutamente inaceitáveis, só factos que 
ofendam direitos fundamentais têm a diferença e a força suficiente que 
se pretendeu com o aditamento da nova al. d), relativamente à tradi-
cional “separação de facto” [al. a)], tanto no seu elemento objetivo (a 
separação física) quanto no seu elemento subjetivo (o propósito de não 
restabelecer o casamento)16; relativamente à alteração das faculdades 
mentais relevante [al. b)] ou à ausência sem notícias [al. c)].

Ou seja, não se esperava que os factos implícitos na “separação de fac-
to” [al. a)] se usassem no quadro da causa de pedir nova [al. d)]; eles não 
seriam mais do que factos instrumentais, capazes de auxiliar o tribunal 
a tomar a decisão justa. Não se esperava que se invocassem factos que 
mostram a degradação da vida afetiva do casal para suportar – indi-
ferentemente – quer a alegação da separação de facto [al. a)], quer a 
prova da rutura definitiva do casamento [al. d)].

Afinal, se quisermos resumir a alteração que a Jurisprudência instalou 
no sistema de 2008 quanto às causas mais relevantes, ela consiste no 
seguinte: por um lado, a causa prevista na al. a) é realmente uma causa 
objetiva, no sentido de que basta a verificação da separação de facto 
por um ano consecutivo, com o propósito de a manter, para decretar 
facilmente o divórcio; a causa que está prevista na al. d) – fundada em 
qualquer facto, incluindo uma “separação de facto” por menos de um 
ano – assenta na verificação, por qualquer meio, da rutura do casa-
mento que é, verdadeiramente, o motivo da dissolução.

A Lei n.º 61/2008 não pretendia dar um passo tão grande como este 
no sentido da dissolução. Na intenção original, os factos que se supu-
nha preencherem a al. d) teriam de ser diferentes e tão graves como 
os previstos nas alíneas anteriores; e só factos diferentes, mas assim 
tão graves (ou graves e repetidos), é que justificariam a dissolução do 
casamento para além dos três fundamentos que vinham da lei anterior.

16 Era por esta razão que, no meu anteprojeto (de 22/3/2008 a 1/4/2008), a al. d) 
terminava dizendo, “... designadamente por força da violação de direitos fundamentais 
do requerente”. Esta parte final não chegou a ser publicada e perdeu-se no processo 
legislativo.
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1.5 Caminhamos em direção ao divórcio-a-pedido?

A “Exposição de motivos” da Lei espanhola de 2005 afirma: 

“Com este propósito, acredita-se que o respeito pelo livre de-
senvolvimento da personalidade, garantido pelo artigo 10.1 da 
Constituição, justifica reconhecer maior importância à vontade 
da pessoa quando já não deseja continuar casada com o seu côn-
juge. Portanto, o exercício do seu direito a não continuar casada 
não pode fazer-se depender da prova de qualquer causa, pois a 
causa determinante não mais é do que essa vontade expressa-
da pelo pedido, nem de um prévio estado de separação.”17 “A sua 
pedra angular [da Lei de 2005] é a consideração do divórcio como 
uma instituição sujeita à plena vontade dos cônjuges, pelo que 
qualquer deles pode pedi-lo, sem necessidade de invocar qual-
quer causa, e sem necessidade de mostrar uma prévia separação 
de falta de convivência conjugal [...] Assim – diz a referida Expo-
sição – basta que um dos cônjuges não deseje a continuação do 
casamento para que possa pedir o divórcio, sem que o deman-
dado possa opor-se por razões pessoais, e sem que o juiz possa 
indeferir a petição, salvo por razões processuais”18.

A “Exposição de motivos” da Lei portuguesa n.º 61/2008 afirma: 

“[...] É o facto de a dimensão afectiva da vida se ter tornado tão 
decisiva para o bem-estar dos indivíduos que confere à conjuga-
lidade particular relevo. Sendo esta decisiva para a felicidade in-
dividual, tolera-se mal o casamento que se tornou fonte persis-
tente de mal-estar. Assim, é a importância do casamento e não 
a sua desvalorização que se destaca quando se aceita o divórcio. 
[...] Sendo a ruptura conjugal um processo emocionalmente do-
loroso, a tendência tem sido também, ao nível legislativo, e nos 
países europeus que nos vão servindo de referência, para retirar 
a carga estigmatizadora e punitiva que uma lógica de identifi-
cação da culpa só pode agravar [...] Sempre que a modalidade 

17 María Linacero de la Fuente, Tratado de Derecho de la Familia, Valência, Tirant lo 
Blanch, 2016, p. 166 (tradução livre).

18 Luiz Díez-Picazo y Antonio Gullón, Sistema de Derecho Civil, vol. IV, tomo I, 12.ª ed., 
Madrid, Tecnos, 2018, p. 102 (tradução livre).
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do mútuo acordo seja impossível e não haja consentimento de 
uma das partes, a lei procura assentar em causas objectivas a de-
monstração da ruptura da vida em comum e a vontade de não a 
continuar”. 

O Supremo Tribunal de Justiça afirmou, no processo de recurso de 
revista excecional n.º 3069/19.0T8VNG.P1.S1 (Rel. Cons. Maria João 
Tomé), em 23/02/2021:

[...] não pode, nesta sede, descurar-se a alteração do sistema de 
divórcio que decorre, em último recurso, da metamorfose sofri-
da pelo próprio conceito de casamento. Na verdade, a evolução 
do direito civil da família tem sido no sentido de uma progressi-
va emancipação do indivíduo no seio do grupo familiar, com as 
consequentes permeabilidade do direito a volições individuais e 
compressão das exigências da família enquanto formação social. 
Trata-se da afirmação do primado da liberdade do indivíduo. 
Uma pretensão de incremento de autenticidade e de felicidade 
conduziram como que a uma absolutização da afetividade, como 
que a uma redução do vínculo jurídico a um aliquid voluntatis. [...] 
A adoção do sistema de divórcio pura constatação da ruptura do 
casamento – o direito de livremente sair do casamento de que 
cada um dos cônjuges é titular – realça claramente a tentativa de 
proteção da autonomia no seio da relação conjugal [...] O prin-
cípio da liberdade de escolha dos cônjuges postula que ninguém 
deve permanecer casado contra sua vontade. [...] “A estabilidade 
da família está nas mãos dos cônjuges”, não podendo o Direito 
garanti-la contra a vontade dos interessados.”

 

Estas transcrições servem o propósito de mostrar que o processo de 
transformação do modo como se encara o casamento e o divórcio vem 
sendo adotado desde há vários anos. Este denominador comum, po-
rém, exprime-se em regimes concretos diferentes entre si – uns mais 
simples e claros do que outros, uns mais radicalmente individualistas 
do que outros. Um regime concreto pode discriminar as várias causas 
relevantes; ou pode reuni-las numa cláusula geral, sempre mais sujeita 
a interpretações diversas. Um regime concreto pode assentar na sim-
ples verificação de uma separação de facto intencional, com exclusão 
de qualquer outra verificação de estados subjetivos, evitando averigua-
ções que exponham dolorosamente os conflitos prévios; ou pode, pelo 
contrário, investigar deliberadamente os fundamentos emocionais 
da frustração do projeto matrimonial. Um regime concreto pode dar 
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passos cautelosos, respeitando as práticas jurisprudenciais anteriores, 
mantendo em vigor as normas aceitáveis e acrescentando um passo 
mais no sentido da liberalização do divórcio; ou, de outro modo, apa-
gar as práticas anteriores e instalar um regime totalmente novo e mais 
simples.

Neste contexto, talvez possa dizer-se que o direito português se apre-
senta complicado na sua aplicação. O propósito da Lei n.º 61/2008 era 
o de respeitar mais a liberdade individual para sair de um casamento 
frustrado; porém, com a pretensão de conservar alguns hábitos adqui-
ridos depois de 1977, com o intuito de não perturbar demasiado a vida 
dos tribunais, pode ter acabado por criar um modelo complexo que 
as divergências jurisprudenciais – e alguns mal-entendidos – parecem 
comprovar e ampliar.

Na verdade, a proposta de 2008 já misturava um regime que, no fundo, 
assentava na “separação de facto” – objetiva (pelo decurso do tempo) e 
relativamente simples de provar (pela simples manifestação do propósito 
de a manter); mas que foi combinado com a al. d) que, dando relevância 
a “quaisquer outros factos” graves que mostrassem a rutura definitiva 
do casamento (para além dos factos considerados nas três alíneas an-
teriores), abria uma discussão mais vasta, subjetiva e complexa sobre a 
frustração do projeto matrimonial. Ora, quando a Jurisprudência alar-
gou (o que se mostrou porventura conveniente ou necessário) esta dis-
cussão difícil relativamente a todos os factos que o autor invoca – tanto 
os que eram para ser enquadrados na al. a) como os (diferentes destes) 
que eram para ser enquadrados na al. d), o sistema combinou várias 
modalidades de divórcio sem consentimento: na verdade, o sistema 
português admite o fundamento objetivo e simples como o que acabou 
por ser proposto pela CEFL (a separação de facto por ano, corroborado 
pelo simples propósito de a manter); admite simultaneamente o funda-
mento complicado que assenta na alegação e prova da rutura definitiva 
do casamento como o direito alemão, mas com base quer na separação 
de facto (incompleta) quer noutro facto qualquer19; e começa mesmo a 
divulgar-se a linguagem do direito ao divórcio como um “direito indi-
vidual e potestativo”, que não precisa de invocação de uma causa, que 
depende apenas da vontade individual de um dos cônjuges no sentido 
de dissolver o matrimónio.

19 Leia-se esta passagem do ac. do Tribunal da Relação do Porto, de 14/06/2016, proc. 
n.º 341/15.2T8OBR.P1: “O divórcio passa, assim, a depender apenas da verificação da 
rutura definitiva do casamento, provocada por qualquer outro facto, constitua este, ou 
não, uma violação culposa de dever conjugal”. 
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Por outras palavras, pode resumir-se o sistema que hoje se pratica em 
Portugal (catorze anos depois da Lei n.º 61/2008) através da formula-
ção de um artigo hipotético:

Artigo 1781.º – Rutura do casamento

1. É fundamento do divórcio sem consentimento de um dos cônjuges 
a rutura definitiva do casamento, demonstrada por quaisquer factos.

2. O tribunal admite necessariamente que houve rutura do casamento 
sempre que se comprove:

a) A separação de facto por um ano consecutivo;

b) A alteração das faculdades mentais do outro cônjuge, quando dure 
há mais de um ano e, pela sua gravidade, comprometa a possibili-
dade de vida em comum;

c) A ausência, sem que do ausente haja notícias, por tempo não infe-
rior a um ano.

Neste contexto, a evolução previsível – na minha modesta opinião – 
talvez seja no sentido do divórcio-a-pedido20. No limite, este sistema 
– adotado em Espanha, em 2005 – é o que concretiza plenamente a 
ideia geral que tem presidido às reformas conhecidas. Fazendo-o do 
modo mais simples, através de um pedido de dissolução, apresentado 
por qualquer dos cônjuges, que o tribunal tem de aceitar21. Note-se, 
porém, que a lei exige que os cônjuges regulem as consequências da 
dissolução, ou que o tribunal supra estes acordos (de um modo pareci-
do com o que vigora no direito português) (artigos 90.º e 91.º CCiv esp.). 
Neste sentido, o regime espanhol de 2005 cumpriu a rigor a tendência 
de desvalorizar o divórcio e cuidar mais das consequências dele.

20 O Tribunal da Relação de Coimbra, no proc. n.º 139/18.T8LMG.C1, de 21/01/2020, já 
enfrentou um recurso em que o A. parecia ter entendido o divórcio como um simples 
pedido unilateral.

21 No regime espanhol, a lei exige que o casamento tenha perdurado por três meses (ar-
tigo 81.º CCiv esp); o tribunal não aceitará o pedido se este requisito não foi cumprido.  
O cônjuge demandado pode reconvir com um pedido de nulidade; se este proceder, 
não será decretado o divórcio – cfr. Luis Díez-Picazo y António Gullón..., cit., p. 103.
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1.6 Conclusões

a) O artigo 1781.º CCiv manteve as três causas de divórcio que eram 
conhecidas e, por outro lado, acrescentou uma cláusula geral que 
permite dar relevância a quaisquer outros factos muito graves, 
ou importantes e reiterados, que mostrem a rutura definitiva do 
casamento.

A al. a) considera bastante o mero decurso do tempo de separação de 
facto, sendo certo que o artigo 1782.º CCiv exige ainda o propósito, por 
parte de algum dos cônjuges ou dos dois, de não restabelecer a comu-
nhão de vida. Não é necessário fazer prova de outras circunstâncias 
que corroborem a rutura definitiva do casamento.

Na al. d), abre-se a possibilidade de comprovar quaisquer outros factos 
que demonstrem a rutura definitiva do casamento, ou seja, abre a in-
vestigação dos factos ponderosos que convençam o tribunal de que o 
casamento está definitivamente comprometido.

b) O termo da vida em comum pode ser facilmente referido a um 
certo dia se os três elementos essenciais terminarem ao mesmo 
tempo. Mas isto pode não acontecer: os três elementos podem 
não terminar em simultâneo, o que pode justificar que se espere 
pelo termo do último elemento. Para complicar mais a questão, 
pode haver quem faça uma hierarquia entre os três elementos.

c) A al. a) do artigo 1781.º CCiv (acompanhada pelo disposto no ar-
tigo 1782.º CCiv) exprime aquilo que o Código Civil entende ser 
uma rutura objetiva do matrimónio. No entanto, é forçoso tomar 
em conta a contribuição do espírito do Código do Processo Civil, 
admitindo que o ano consecutivo de separação se complete no 
decurso do pleito. Mas o Código do Processo Civil não deixa de 
impor restrições que garantam o contraditório entre as partes. 
Tudo para que a sentença venha a exprimir a situação atual do 
caso – princípio da atualidade.

d) A intenção original da Lei n.º 61/2008 era a de dar relevância  
– com base na al. d) – a factos diferentes da separação de facto, 
da alteração das faculdades mentais e da ausência sem notícias, 
igualmente graves e sem dependência de prazo; o paradigma era 
o da violência doméstica. Aquela intenção era relativamente mo-
desta, porventura demasiado conservadora. Mas a Jurisprudência 
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seguiu caminhos diferentes, e abriu mais a porta da saída do ca-
samento.

Como não lembrar, de novo, a frase de Manuel de Andrade22: “... o juiz 
será realmente [...] a viva voz do Direito, ou mesmo a própria encarna-
ção da lei. Porque a lei, com efeito, só tem verdadeira existência prática 
tal como é entendida e aplicada pelo juiz.”

e) A defesa da liberdade de desvinculação, a preferência por um re-
gime não traumático de dissolução do casamento – para cumprir 
o direito ao livre desenvolvimento da personalidade – são os pi-
lares da transformação do modo como se encara o casamento e 
o divórcio. 

Talvez possa dizer-se que o direito português se apresenta hoje mais 
complicado, ou confuso, na sua aplicação.

A evolução previsível – desenvolvendo a prática jurisprudencial  
mais progressista do que a Lei de 2008 – será no sentido do divórcio-
-a-pedido23. 

22 Manuel A. Domingues de Andrade, Sentido e valor da Jurisprudência, Separata do Bo-
letim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vol. XLVIII, 1972, p. 38.

23 Atente-se na frase do Ac. da Relação de Lisboa, de 07/02/2019, proc. 3133/15.5T8CSC.
L1-6: “E ́agora a concepção do divórcio unilateral e potestativo, em que um dos cônju-
ges pode por termo ao casamento, por simples declaração de vontade singular, sem que 
haja lugar à apreciação da culpa ou à aplicação de sanções, o que acaba por significar 
que o fundamento da ruptura se traduz na inexistência de uma plena comunhão de vida 
entre os cônjuges, a que alude o artigo 1577.º, do CC, isto é, numa expressão mais redu-
tora, quando a «affectio conjugalis» e a cumplicidade entre os cônjuges baixou ao grau 
zero de satisfação para um deles, e em que a lei não pode sobrepor-se ou substituir-se 
à vontade do cônjuge que pretende a dissolução do seu casamento”. 
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2. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1723.º, AL. C), DO CÓDIGO CIVIL, 
EM FAVOR DO CÔNJUGE QUE NÃO INTERVEIO NA AQUISIÇÃO. 

O ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA  
N.º 12/2015 DO STJ, DE 02/07/2015 (PROC. 899/10.2TVLSB.
L2.S1) 

2.1 A questão

O problema do âmbito de aplicação do artigo 1723.º, al. c), CCiv já é 
muito antigo; é escusado apresentar a sua história e a opção que se tem 
posto perante a doutrina nacional. Aliás – para estes efeitos – não há 
nada mais esclarecedor, neste momento, do que ler o próprio texto do 
Acórdão de Uniformização mencionado.

O que é verdadeiramente interessante é apreciar as críticas que a so-
lução adotada suscitou, não só por parte de alguns Juízes Conselheiros 
que fizeram “votos de vencido”24, mas também por parte de colegas da 
Academia25.

Quando um cônjuge casado em regime de comunhão de adquiridos 
comprava um imóvel sem a intervenção do outro cônjuge, e sem a 
menção de que os valores empregados na aquisição eram bens pró-
prios do adquirente, a discussão foi sempre a de saber se o imóvel ad-

24 Orlando Afonso, Tavares de Paiva, Ana Paula Boularot, Pinto de Almeida, Sebastião Pó-
voas e João Camilo.

25 Cristina Araújo Dias, «Bens sub-rogados no lugar de bens próprios – omissão no título 
aquisitivo das menções constantes do artigo 1723.º alínea c), do Código Civil (Anotação 
ao Acórdão de Uniformização de Jurisprudência n.º 12/2015», in «Cadernos de Direi-
to Privado, n.º 51 (julho/setembro 2015), pp. 59-85; J. P. Remédio Marques, Reflexões 
sobre a alínea c) do artigo 1723.º do Código Civil e o Acórdão Uniformizador do S.T.J., 
n.º 12/2015, de 2 de Julho, à luz de uma perspectiva histórica, in «Estudos em Home-
nagem ao Professor Doutor Carlos Pamplona Corte-Real», Coimbra, Almedina, 2016,  
pp. 131-143; Castro Mendes, Direito da Família, Lisboa, AAFDL, 1990-1, p. 170; Rita Lobo 
Xavier, Omissão das formalidades exigidas pela norma da alínea c) do artigo 1723.º do 
Código Civil para a sub-rogação real indireta de bens próprios no regime da comunhão 
de adquiridos: o Acórdão de Uniformização de Jurisprudência n.º 12/2015 e as novas 
dimensões do problema, in «Julgar», n.º 40, Coimbra, Almedina, 2020, pp. 13-29.

 Apesar de escrita no ano 2000, não pode deixar de se ponderar também a extensa 
análise de Rita Lobo Xavier em Limites à autonomia privada na disciplina das relações 
patrimoniais entre os cônjuges, Coimbra, Almedina, 2000, pp. 341 e segs.
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quirido assumia a qualidade de bem comum (seguindo a regra geral do 
artigo 1724.º, n.º 2, CCiv) ou se podia entrar no património do adquiren-
te (respeitando o princípio da sub-rogação real) se se viesse a provar 
por qualquer meio que os valores usados na compra eram próprios do 
adquirente; esta última solução tem sido defendida por vários auto-
res, desde que não haja terceiros interessados no património comum 
e, portanto, a questão se possa resolver apenas entre os dois cônjuges.

O AUJ n.º 12/2015 acabou por seguir esta segunda orientação. Porém, 
os casos julgados pelo “acórdão recorrido” e pelo “acórdão fundamen-
to” mostravam uma circunstância que era diferente de todos os outros 
casos que vinham motivando a discussão: quem pretendeu provar a 
natureza própria dos meios empregados na aquisição foi o cônjuge do 
adquirente, que não tinha intervindo na escritura de aquisição, e que 
vinha invocar a sub-rogação real para que o bem adquirido se integras-
se no seu património próprio. 

O AUJ n.º 12/2015 manteve a solução mais liberal – a admissibilidade da 
prova, por qualquer meio, da proveniência dos valores empregados – 
independentemente daquela diferença, isto é, quer o reclamante seja o 
cônjuge comprador quer o reclamante seja o cônjuge dele, embora este 
cônjuge tivesse estado ausente na escritura de aquisição26.

A discussão ficou reaberta com base nas “novas dimensões que o pro-
blema hoje assumiu”, na expressão de Rita Lobo Xavier. De facto, será 
conveniente chegar a um acordo sobre o problema de saber se o regime 
adotado para futuro é compatível com o “sistema de domínio” vigente 
no direito português, ou seja, se o cônjuge do adquirente pode assumir 
a posição de comprador e integrar o novo bem no seu património pró-
prio embora não tenha participado no negócio de aquisição fazendo 
uma “declaração de vontade” (cfr. o artigo 408.º, n.º 1, CCiv); e se, nestes 
casos, pode ignorar-se o regime previsto no artigo 364.º CCiv27 – o que 

26 “Estando em causa apenas os interesses dos cônjuges, que não os de terceiros, a omis-
são no título aquisitivo das menções constantes do artigo 1723.º, c) do Código Civil, não 
impede que o cônjuge, dono exclusivo dos meios utilizados na aquisição de outros bens 
na constância do casamento no regime supletivo da comunhão de adquiridos, e ainda 
que não tenha intervindo no documento aquisitivo, prove por qualquer meio, que o 
bem adquirido o foi apenas com dinheiro ou seus bens próprios; feita essa prova, o bem 
adquirido é próprio, não integrando a comunhão conjugal”. 

27 “1. Quando a lei exigir, como forma da declaração negocial, documento autên-
tico, autenticado ou particular, não pode este ser substituído por outro meio 
de prova ou por outro documento que não seja de força probatória superior. 
2. Se, porém, resultar claramente da lei que o documento é exigido apenas para pro-
va da declaração, pode ser substituído por confissão expressa, judicial ou extrajudicial, 
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parece ter acontecido ao admitir-se a prova, por qualquer meio, da na-
tureza dos meios empregados e ao legitimar-se a aquisição do imóvel 
por quem não interveio numa escritura pública. 

As divergências manifestadas no próprio AUJ n.º 12/2015 e as críticas 
formuladas depois pela “doutrina” impressionaram-me; mostram que 
as questões são sérias e merecem debate. 

As afirmações seguintes não têm a pretensão de revelar as soluções; 
são apenas notas que, na melhor hipótese, podem alimentar a conversa 
sobre o tema28.

contanto que, neste último caso, a confissão conste de documento de igual ou superior 
valor probatório”.

28 A discussão sobre o artigo 1723.º, al. c) jamais se compreenderá bem se não se tiverem 
em consideração não só os pressupostos gerais do sistema português, mas também as 
tendências divergentes de cada autor ou juiz. 

 Na verdade, quem tome à letra, na sua extensão máxima, o princípio da imutabilida-
de dos regimes de bens, e quem reconheça plena e tranquilamente os privilégios do 
património comum relativamente aos patrimónios próprios, tem a obrigação técnica 
de reconhecer a imperatividade de certos comandos do nosso direito patrimonial da 
família, e de afastar interpretações doutrinais que flexibilizem o quadro legal vigente. 

 Pelo contrário, quem sinta algum desconforto por sermos, porventura, o último país 
onde vigora a regra da imutabilidade absoluta, quem tenda para a admissão de alguma 
autonomia negocial entre os cônjuges, e quem admita moderação nos privilégios reco-
nhecidos ao património comum, tenderá para interpretações mais liberais dos coman-
dos em vigor.

 Estas afirmações – que não se podem desenvolver neste lugar – entendem-se melhor 
lendo o texto de Rita Lobo Xavier, Limites à autonomia privada..., cit., onde se registam as 
discussões no âmbito do sistema espanhol (que abandonou a regra da imutabilidade em 
1975 e permitiu toda a espécie de contratos entre os cônjuges em 1981, p. 362-3), e no 
âmbito do sistema italiano (que admite a intervenção judicial que certifique os pressupos-
tos da sub-rogação, p. 356). Para o sistema francês, também será útil a consulta de Fran-
çois Terré; Philippe Simler, Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non 
mariés, 8 ed., Paris, Dalloz, 2019, n.º 339, (fazendo notar “a economia geral do sistema 
legal que tem como um dos seus principais objetivos o desenvolvimento da autonomia 
dos cônjuges, sobretudo quanto ao seu património próprio”, justificando assim que a pro-
va da origem dos valores usados na aquisição devia ser livre; e também recomendaria a 
consulta de André Colomer, Droit Civil – Regimes matrimoniaux, 12 ed., Paris Litec, 2004, 
n.º 650, afirmando que a questão (entre os cônjuges) devia situar-se no mero âmbito da 
prova e que a lei (artigo 1434.º CCiv fr) não devia exigir o acordo dos cônjuges. 
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2.2 A solução afeta o sistema de domínio?

O reconhecimento da propriedade na esfera própria do cônjuge do 
adquirente – apesar de este não ter intervindo no contrato – infirma 
necessariamente o “sistema de domínio” que o direito português adota?

Talvez sim; mas não será possível dar outra resposta?

Por um lado, o chamado “título” – o “fundamento jurídico”, a “causa 
que justifica a aquisição” – não é necessariamente um documento29. 
Embora esta matéria venha referida ao contrato, no artigo 408.º, n.º 1, 
isto deve-se apenas ao facto de o negócio jurídico ser o “título” mais  
frequentemente usado. Mas, na verdade, o “título” pode ser uma sen-
tença, como na constituição de uma hipoteca judicial (artigo 710.º, n.º 
1, CCiv); um testamento; ou, simplesmente, a lei (artigo 721.º e artigo 
1294.º CCiv)30.

E – ao lado dos “títulos” simples, únicos – não será concebível admitir 
“títulos” complexos, resultantes da combinação de várias fontes criado-
ras do domínio?

Com isto, pretendo sugerir que não é impensável que o “título” se 
apresente complexo: resulte de uma escritura pública – que cumpriu 
a exigência do artigo 875.º CCiv e satisfez os interesses fundamentais 
do transmitente – complementada por uma sentença que corrigiu a 
identidade do património transmissário, para cumprir o princípio da 
sub-rogação real que garante a integridade dos patrimónios, uma inte-
gridade especialmente delicada no âmbito do regime da comunhão de 
adquiridos. 

O mesmo acontecerá quando um dos cônjuges alienar um bem imóvel 
comum sem ter obtido o consentimento do outro, sendo então o “títu-
lo” composto pela declaração de vontade de vender do alienante, pela 
declaração de vontade de comprar pelo adquirente, e por uma sentença 
que venha suprir o consentimento do cônjuge do alienante nos termos 
do artigo 1684.º, n.º 3, CCiv. Mostrando, também, que o “título” pode 
ser mais complexo do que vulgarmente acontece.

29 Orlando de Carvalho, Direito das Coisas, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 197, nota 
70. Cfr. também, Mónica Jardim e Margarida Costa Andrade, Consensualidade, taxa-
tividade, tipicidade e publicidade — quatro princípios orientadores dos direitos reais 
(sumários desenvolvidos), FDUC, 2020/2021. 

30 Orlando de Carvalho, Ob. e loc. cit.; e também p. 205.
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Finalmente, pode entender-se que o regime do artigo 1726.º CCiv su-
gere um outro exemplo em que o “título” da aquisição é composto 
pela declaração negocial de venda do disponente, pela declaração ne-
gocial de compra de um dos cônjuges, pela lei que determina que o 
bem comprado “reveste a natureza da mais valiosa das prestações”, e 
ainda, eventualmente, por uma sentença que esclareça as dúvidas que 
possam apresentar-se sobre o valor relativo da prestação própria e da 
prestação comum. Num caso destes, suponhamos que o cônjuge do 
adquirente contribuiu com a maior parte dos valores usados para a 
aquisição; mas não interveio na escritura e não foi feita qualquer men-
ção àquele facto. Por sua vez, o cônjuge adquirente não afirmou que a 
maior parte dos valores eram seus. Ficava implícito (pelo menos) que os 
valores eram de ambos e o resultado seria o de o bem ser considerado 
como bem comum do casal. Então o cônjuge do adquirente, que não 
interveio na escritura e que contribuiu com a maior parte dos valores, 
não pode pedir que um tribunal corrija a atribuição da qualidade de 
bem comum? O que quer dizer afinal – no artigo 1726.º CCiv – que o 
bem “reveste a natureza da mais valiosa das duas prestações”? Não se 
pode afirmar que o “título” desta aquisição – errado como está – se 
resume à escritura que produziu um resultado contrário àquele que o 
artigo 1726.º CCiv impõe; é indispensável completar a escritura (que já 
satisfaz o alienante) com uma sentença judicial que dê cumprimento à 
regra especial da lei da comunhão de adquiridos (artigo 1726.º CCiv).

2.3 Faltou a declaração de vontade de adquirir, feita pelo cônjuge do 
interveniente na escritura?

Sem dúvida que o cônjuge do adquirente não estava na escritura e, 
assim, não fez uma declaração de vontade de adquirir. Porém, este não 
seria um caso único em que se adquirem direitos reais sem se ter for-
mulado a típica vontade adquirir. 

Se pensarmos nas compras vulgares de imóveis feitas apenas por um 
dos cônjuges, em comunhão de adquiridos, é claro que um só cônju-
ge pode declarar comprar, e compra para os dois. Dir-se-á que, neste 
caso, é a própria natureza da comunhão – como património coletivo – 
que permite que apenas um dos dois titulares faça a declaração como 
um dos dois titulares de um direito único. E o bem comprado perten-
cerá ao património comum. 

Inversamente, um dos cônjuges pode alienar imóveis comuns com o 
consentimento do outro ou com o suprimento judicial deste, havendo 
injusta recusa ou impossibilidade de o prestar; ou seja, a alienação será 
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feita sem a declaração negocial do cônjuge do alienante (artigo 1684.º, 
n.º 3, CCiv).

Estas possibilidades pacíficas não deixam de mostrar algumas das ex-
cecionalidades que os regimes de comunhão de bens impõem às regras 
normais da aquisição da propriedade31/32. 

Acrescento agora alguns casos – estranhos ao Direito da Família – em 
que se pode adquirir bens imóveis sem se participar no contrato que os 
transmitiu33: nas condições previstas, uma parte do contrato-promessa 
pode obter sentença que produza os efeitos da declaração negocial da 
outra parte (artigo 830.º, n.º 1, CCiv); pode-se constituir, modificar, ou 
extinguir direitos reais através de contrato a favor de terceiro que não 
intervém no negócio (artigo 443.º, n.º 2, CCiv)34;  através de um contrato 
para pessoa a nomear – completado por um instrumento de ratificação 
autónomo – pode-se fazer entrar direitos na esfera jurídica de uma 
pessoa que não participou no contrato e faz uma declaração de vonta-
de posterior (artigos 452.º e 453.º CCiv)35. 

31 E pode acrescentar-se que, embora o cônjuge do adquirente não tenha um direito sobre 
uma quota de metade do bem que possa separar e alienar – porque não é comproprie-
dade – não deixa de poder ver penhorada a sua meação (artigo 1696.º, n.º 1, CCiv), e de 
participar na partilha como titular do valor dessa metade no bem comum. 

32 Por outro lado, estas hipóteses pacíficas mostram que o destino final do bem – como 
bem comum ou como bem próprio de um dos cônjuges – é indiferente à regularidade 
do “título” e à proteção dos interesses do transmitente. 

33 Orlando de Carvalho estaria a pensar nestes casos quando escreveu: “[...] o título [...] 
pode ser [...] um processo e não um ato instantâneo [...]” – ob., cit., p. 198, nota 70.

34 Cfr. J. M. Antunes Varela, Direito das Obrigações em Geral, vol. I, 10.ª ed., Coimbra, 
Almedina, reimpressão da ed. de 2000: “A vantagem [...] pode consistir [...] na consti-
tuição, modificação ou extinção de um direito real” (p. 410) e “Através destes contratos 
[...] opera-se imediatamente no património do terceiro [...] a constituição, modificação, 
transmissão ou extinção do direito real que o contrato tem por objecto” (p. 417).

35 Cfr. J. M. Antunes Varela, ob. cit., “Feita a nomeação [...] os efeitos do negócio proces-
sam-se como se a pessoa nomeada fosse o contraente originário [...]” (p. 432).
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2.4 Violou-se o disposto no artigo 364.º CCiv?

Uma das censuras mais fortes contra a posição adotada no AUJ n.º 
12/2015 dirige-se contra o facto de ter sido admitida prova – por qual-
quer meio – da proveniência dos valores usados para a aquisição do 
bem imóvel; quando a lei exige expressamente que essa proveniência 
seja mencionada na escritura pública, com a intervenção de ambos os 
cônjuges.

No entanto, julgo que devia ser ponderada a seguinte distinção: uma 
coisa é rejeitar a alternativa de estarem ou não estarem em causa inte-
resses de terceiros e, neste caso, não pode deixar de se cumprir estri-
tamente – em todos os casos – os requisitos que agora faltaram. Nestas 
condições, não tendo intervindo ambos os cônjuges e não tendo ficado 
consignada a proveniência dos valores usados para a aquisição, o bem 
só poderia ser considerado como um bem comum. Outra coisa é admi-
tir que, estando em causa apenas os interesses dos cônjuges, não têm 
sentido as exigências que foram prescritas exclusivamente para publi-
cidade da aquisição e defesa dos interesses de terceiros. Nesta hipó-
tese – que o AUJ n.º 12/2015 seguiu – a única exigência que havia para 
cumprir era a exigência geral de realizar uma escritura pública para a 
compra e venda do imóvel; as outras exigências ficaram dispensadas 
por não estarem em causa interesses de terceiros.

Posto isto, não será possível afirmar que foi cumprido o disposto no 
artigo 364.º CCiv? 

Atrevo-me a dizer que o regime previsto no artigo 364.º CCiv é um re-
gime geral, feito para os casos vulgares do tráfego negocial; consoante 
a importância da declaração, digamos assim imperfeitamente, o legis-
lador escolhe dispensar formalidades ou escolhe uma das formas co-
nhecidas, desde a mais ligeira até à mais pesada. Tratando-se de uma 
compra e venda vulgar de um imóvel, é claro que não se pode fazer 
verbalmente ou com um simples escrito particular.

Mas, nos casos que nos interessam agora, para além da transmissão 
do direito real sobre um imóvel – que é o aspeto fundamental – por 
escritura pública, manifestou-se um equívoco sobre a integração do 
imóvel no património comum ou no património próprio do adquirente 
ou do cônjuge do adquirente. Talvez possamos dizer que a forma se-
guida para a compra e venda dos imóveis foi a escritura pública; nos 
casos apreciados pelo AUJ n.º 12/2015 recolheram-se os benefícios da 
utilização da forma mais exigente. Com isto, satisfizeram-se os inte-
resses que costumam justificar a prática de escrituras públicas, e os 
interesses específicos do alienante ficaram integralmente respeitados. 
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É certo que resulta do documento firmado que interveio só um cônju-
ge, casado em comunhão de adquiridos, de tal modo que o bem parecia 
revestir a natureza de bem comum. Porém, depois de realizada a escri-
tura, o cônjuge do adquirente fez prova de que a aquisição fora realiza-
da com valores próprios seus, e alegou que, por isso, devia prevalecer o 
princípio da sub-rogação real, atribuindo-se ao bem a natureza de bem 
próprio. Num dos casos, uma sentença judicial transitada em julgado 
deu-lhe razão, e a qualidade de bem comum foi substituída pela quali-
dade de bem próprio da autora. Ou seja, a decisão judicial transitada em 
julgado corrigiu o resultado da escritura pública quanto ao património 
em que o bem se integrou. 

Chegado aqui, pergunto a mim próprio se a decisão judicial que cor-
rigiu aquele resultado para respeitar o princípio da sub-rogação real 
oferece menos garantias do que uma escritura que tivesse nascido per-
feita. Tratando-se de uma questão apenas entre os cônjuges, a decisão 
judicial transitada em julgado não pode complementar a escritura pú-
blica – formando um justo “título” complexo – no sentido de repor a 
validade daquele princípio geral da sub-rogação de bens? 

2.5 A opção pela qualificação do novo bem como bem comum era 
tecnicamente indispensável e mais justa? 

Tenho dificuldade em dizer que sim, apesar de tudo.

Por um lado, como já afirmei, não me parece insuperável o argumento 
consistente da ausência do cônjuge do adquirente, na escritura.

Por outro lado, a solução do AUJ n.º 12/2015 respeita o princípio da 
conservação do negócio realizado.

Por fim, num caso antigo36 em que um cônjuge queria partilhar como 
bem comum um imóvel que, manifestamente, fora adquirido com va-
lores próprios, escrevi: “Neste caso, o exercício do direito de partilhar 
o bem adquirido é contrário a tudo – à boa fé, aos bons costumes, ao 
fim que preside à ideia de património comum e ao direito subjectivo de 
participar nele”. E continuo convencido de que legitimar a aquisição do 
bem como bem comum – nas condições semelhantes dos dois casos – 
seria muito pior do que fazer fé em acórdãos do STJ e fazer prevalecer 

36 Referido no AUJ n.º 12/de 2015.    
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o princípio da sub-rogação real, integrando o bem no património do 
cônjuge que sacrificou os seus bens.

Dir-se-á, é claro, que este cônjuge tem sempre direito a uma com-
pensação pelo valor que gastou, e deste modo se repõe a justiça. Mas, 
mesmo que tenha direito a ela, sem dúvida que ficará privado da admi-
nistração do bem adquirido até à partilha conjugal37. Além disto, nada 
lhe garante que os bens comuns não serão totalmente consumidos 
para pagamento das dívidas da responsabilidade de ambos (cfr. o artigo 
1689.º, n.º 2, CCiv)38; e acresce o risco de a compensação vir a ser cal-
culada segundo o valor nominal, apesar da desvalorização monetária39.

Julgo que a qualificação como bem comum só não seria pior se o dono 
dos meios próprios não quisesse ser titular do bem, e preferisse guar-
dar o dinheiro (na hipótese de vir a recebê-lo); ou seja, se o resultado 
final da integração do bem adquirido no seu património próprio lhe 
fosse imposto. Mas é claro que, ao intentar a ação, mostrou claramente 
a sua vontade de ser titular do bem adquirido.

Como nota final, sublinhe-se que, desde o momento da escritura até 
ao trânsito em julgado da decisão judicial, não havia terceiros inte-
ressados; que a situação do imóvel constará integralmente do registo 
predial – através do registo quer da escritura quer da decisão judicial 
subsequente – para garantir a devida proteção de futuros terceiros in-
teressados. 

37 AUJ n.º 12/2015.

38 Manuel de Andrade chamava-lhe “garantia precária” – Teoria Geral Geral da Relação 
Jurídica, vol. 1, Coimbra, Almedina, 1966, p. 224. Cfr., manifestando também esta preo-
cupação, François Terré et Philippe Simler, Régimes matrimoniaux et statut patrimo-
nial des couples non mariés, 8.ed., Paris, Dalloz, 2019, n.º 339.

39 Cfr. F. Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da Família, vol. I, 
5.ª ed., em http://www.centrodedireitodafamilia.org/sites/cdb-dru7-ph5.dd/files/
eBook_-_Curso_de_Direito.pdf pp. 515-518.
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2.6 Conclusões

a) As observações que se podem fazer acerca do AUJ n.º 12/2015 de-
pendem da pré-compreensão que se tem sobre as linhas gerais do 
sistema português e das tendências que se preferem para o seu 
desenvolvimento.

b) O sistema de aquisição de domínio adotado pelo direito português 
– o sistema do “título” – parece compatível com o reconhecimento 
de justas causas de adquirir complexas, que não se esgotam no 
simples documento.

c) A aquisição ou transmissão de direitos nem sempre implica a for-
mulação de uma declaração de vontade prévia, tanto no direito da 
família como no direito comum das obrigações.

d) Os efeitos de uma escritura pública podem ser corrigidos por uma 
decisão judicial transitada em julgado, ou pela lei.

e) A solução do AUJ n.º 12/2015, além de ser tecnicamente possível 
e de conservar o negócio jurídico realizado, é mais justa do que o 
resultado contrário de considerar o bem adquirido como comum. 

f) O percurso técnico transcorrido – a escritura pública e a correção 
do património onde se vai integrar o bem adquirido, formando as-
sim o justo “título” de aquisição – constará do registo predial para 
garantia de futuros terceiros interessados.

3. OBSERVAÇÕES SOBRE O AUJ N.º 4/2021 – O ÓNUS DA PROVA NO 
ARTIGO 1817.º, N.º 3, AL. B)  

O Supremo Tribunal de Justiça uniformizou a jurisprudência sobre a 
atribuição do ónus da prova, no âmbito das investigações de paterni-
dade [artigo 1817.º, n.º 3, al. b)], num acórdão com data de 17/09/2020, 
atribuindo ao Réu o ónus da prova da caducidade.

A tarefa era muito difícil, sobretudo por causa das obscuridades 
da norma – obscuridades que já vêm da lei n.º 21/98, de 12 de Maio.  
Por alguma razão importante o acórdão uniformizador foi tirado por  
15 votos contra 14.

Não tenho a pretensão de ser uma espécie de “instância de recurso” do 
STJ. Não tenho de concordar ou discordar, não só porque não tenho 
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a prática profissional insubstituível de um juiz, mas também porque 
o assunto foi tão disputado. Porém, julgo que vale a pena dizer já que 
acompanho o teor da uniformização; e proponho-me fazer algumas 
observações nesta terceira e última parte do presente artigo.

3.1 Os modos de ver diferentes 

O regime da ação de investigação de paternidade serve o propósito ób-
vio que o título indica. Mas, desde 1966, a ação ficou sujeita a um prazo 
de caducidade, pelas razões que são conhecidas. Quero dizer com isto 
que o direito de investigar é um dado adquirido, embora tenha de se 
fundamentar nos termos que a lei (em cada época) exige. O réu, por 
sua vez, beneficia dos termos gerais de defesa e, também, da exceção 
perentória da caducidade.

Apesar das situações especiais em que o pedido se fundava em escrito 
do pai e no tratamento como filho – que desde 1977 a lei já tratava com 
especial favor – perto da viragem do século a consagração de um prazo 
de caducidade, como regra, começou a ser posta em causa40. As dú-
vidas e hesitações da jurisprudência sobre a inconstitucionalidade do 
prazo são conhecidas; e esta discussão foi levando o sistema a procurar 
um equilíbrio mais favorável ao pretenso filho, através do alargamento 
dos prazos: o prazo geral passou a ser de 10 anos sobre a maioridade 
ou à emancipação, e os prazos suplementares (depois de transcorrido 
o prazo geral) seja qual for o fundamento relevante, passaram a ser de 
três anos (Lei n.º 14/2009, de 01/04).

O que pretendo sublinhar, por agora, é que se tem facilitado o direito 
de investigar, sem prejuízo de se impor a caducidade do exercício desse 
direito. Nunca se deixou de falar do direito e dos seus fundamentos; 
nem se deixou de falar da caducidade. 

O quadro geral vigente prevê o direito de agir em ação de investigação, 
embora tenha perseverado na consagração de um prazo de caducida-
de, que se completa ao fim da maioridade (ou da emancipação) e mais 
dez anos. Se a ação não foi intentada até este limite temporal, diz-se 
que o direito de agir caducou; a não ser que o pretenso filho tenha 

40 O primeiro caso deu origem ao Acórdão n.º 99/98, do Tribunal Constitucional. Cfr. o 
meu artigo Caducidade das acções de investigação, de 2002, in «Comemorações dos 
35 anos do Código Civil e dos 25 anos da Reforma de 1977, vol I, Direito da Família e das 
Sucessões», Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 49-58.
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vindo a ser tratado como tal pelo suposto progenitor, colocando o filho 
num estado de impossibilidade moral de agir contra ele, nos termos 
gerais – caso em que costumava protelar-se o prazo até à cessação do 
tratamento. 

Porém, embora não satisfazendo a tendência para a eliminação de 
qualquer prazo, a Lei n.º 14/2009 previu que o pretenso filho pudesse 
ter tido conhecimento, após o decurso daquele prazo geral, “de fac-
tos ou circunstâncias que justifiquem a investigação, designadamente 
quando cesse o tratamento como filho” pelo pretenso progenitor. 

Nestas últimas hipóteses, a Lei faz renascer o direito de investigar que 
tinha caducado41; naturalmente que o pretenso filho tem o ónus de pro-
var o conhecimento – que não tinha antes – de algum daqueles “factos 
ou circunstâncias”. Como exemplos destes “factos ou circunstâncias” 
podemos pensar em confidências feitas pela mãe ou por uma pessoa 
próxima, a notícia de relações sexuais havidas entre a mãe e o pretenso 
pai, a descoberta de uma carta ou de outro documento que configure 
um “escrito do pai”, a informação segura sobre a convivência entre a 
mãe e o pretenso pai, a hipótese plausível de uma sedução simples ou 
qualificada. É algum destes factos “novos” que sustenta a atribuição do 
direito de investigar42.

Mas este direito de agir suplementar – fundado nos “factos novos” 
de que o investigante teve conhecimento recente – também está, por 
sua vez, sujeito a caducidade, alegadamente para evitar que se protele 
indefinidamente a possibilidade de agir. Ou seja, funciona de novo – 
como sempre – o jogo entre o direito de agir e o limite temporal para o 
seu exercício; funciona sempre o direito de agir e a caducidade. 

Por consequência – também como é normal – o autor tem o ónus de 
provar o conhecimento novo de um fundamento relevante, para a lei 
fazer renascer o direito de agir; e o réu tem o ónus de provar que se 
excedeu o novo prazo de caducidade e, portanto, que aquele direito de 
agir caducou. 

41 Sim, não me parece que seja uma repetição ou uma continuação do prazo anterior. 
Se fosse, então teríamos de dizer, respetivamente, que o “primeiro” prazo tinha sido 
interrompido, ou que tinha sido suspenso. Mas nada disto se compagina com a técnica 
conhecida: o prazo suplementar não é repetido até porque não é igual; também não é a 
mera completude de um prazo suspenso. Aliás, é também eventual, porque pode nunca 
nascer se o pretenso filho não tiver um conhecimento novo para apresentar.

42 O que faz lembrar as antigas “condições de admissibilidade” do artigo 1860.º do Código 
Civil de 1966, embora com todas as diferenças.
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Segundo percebo, a posição vencida tem um entendimento diferente 
do meu sobre a caracterização do prazo suplementar de três anos (de 
acordo com a Lei atual). 

Não posso acompanhar a ideia de que “[...] o prazo previsto na al. b) do 
n.º 3 do artigo 1817.º [...] faz renascer um direito que se tinha extinguido 
dez anos depois de atingida a maioridade por parte do investigante 
[...]”43. Diferentemente, creio que o que faz renascer o direito é o fun-
damento relevante superveniente; o prazo, pelo contrário, está pre-
visto para extinguir o direito de agir, no caso de se excederem os três 
anos desde o conhecimento pelo autor do novo fundamento. 

Pelo mesmo motivo, também não acompanho que “[...] cabia ao autor 
investigante o ónus de alegar e provar a verificação do prazo suple-
mentar [...]”44, porque essa tarefa pertence à defesa, que alegará a ca-
ducidade. 

Do mesmo modo, não subscrevo a afirmação de que “[...] o prazo su-
plementar [...] tem por finalidade permitir ainda o exercício do direito 
[...]”45; na verdade, de acordo com a lei, o conhecimento superveniente 
relevante é que permite ao investigante agir, enquanto o prazo suple-
mentar estabelece o limite temporal para esse exercício, como um pra-
zo de caducidade qualquer.

3.2 As razões dos votos de vencido

Uma razão apresentada é que a regra geral prescrita pelo artigo 342.º, 
n.º 2, CCiv ressalva soluções diferentes (parte final). Ora, sendo certo 
que o artigo 1817.º, n.º 4, CCiv destaca a hipótese de cessação de tra-
tamento para onerar o réu com o ónus da prova, poderia retirar-se a 
contrario a conclusão de que, nos outros casos abrangidos pelo artigo 
1817.º, n.º 3, b), CCiv o legislador contaria com a regra oposta: nestes 
casos, o ónus da prova da caducidade caberia ao autor46. 

43 Ac. do STJ n.º 4/2021.

44 Ac. cit.

45 Ac. cit.

46 Ac. cit.
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Julgo, porém, que não se pode retirar esta conclusão, a contrario, do 
n.º 4. 

Por que razão o artigo 1817.º, n.º 4, se referiu expressamente ao caso da 
cessação do tratamento, ignorando os outros fundamentos possíveis?

Tentei explicar a questão em 200647:

“O n.º 4 do artigo 1817.º abria a segunda grande excepção ao re-
gime-regra – baseada no tratamento como filho. Teve uma ver-
são inicial e tem uma versão actual. 

Na versão inicial, que já vinha de 1967, determinava-se apenas 
que o investigante que fosse tratado como filho pelo pretenso 
progenitor podia propor a acção “dentro do prazo de um ano, a 
contar da data em que cessar aquele tratamento”.

A razão desta excepção encontrava-se no reconhecimento de 
que um filho, beneficiando de actos de tratamento do pretenso 
progenitor, não tem condições para intentar uma acção contra 
ele, apesar de o suposto pai não fazer a perfilhação que se impu-
nha; encontra-se num estado de impossibilidade moral de agir, 
tolhido pelo tratamento como filho que o suposto pai lhe dis-
pensa. Esta inibição só desaparece quando o suposto pai termina 
os actos de tratamento; o filho disporia, então, de um ano para 
intentar a acção.

[...]

O regime suscitou dúvidas [...]. 

[...] surgiram casos em que a cessação do tratamento – que de-
terminava o início da contagem do prazo – não era uma cessa-
ção voluntária, expressiva de uma mudança de convicção do pai 
relativamente ao suposto filho. Eram cessações quase sempre 
devidas ao envelhecimento do homem, à doença, que o levavam 
a ficar recolhido,  sem contactos com o suposto filho. Ora, nestes 
casos em que havia uma cessação objectiva da prática dos actos 
de tratamento, não havia, pelo contrário, um levantamento da 
inibição moral por parte do filho. Podia dizer-se que, se o filho se 

47 Francisco Pereira Coelho; Guilherme de Oliveira, Curso de Direito de Direito da Famí-
lia, vol. II, Direito da Filiação, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, n.ºs 369-373.
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acanhara sempre de sentar o suposto pai no banco dos réus até 
então, agora ainda mais se inibia de propor a acção, para o pou-
par ao incómodo de um litígio. O filho preferia esperar que o ho-
mem morresse, mas nessa altura já tinha decorrido mais do que 
um ano sobre a cessação do tratamento… e a acção caducara. Em 
face disto, a jurisprudência distinguiu os casos em que a cessação 
do tratamento era voluntária e mostrava uma mudança da con-
vicção de paternidade, dos outros casos em que a cessação era 
involuntária e não exprimia mudanças na convicção do pai nem 
podia afastar o estado de inibição do filho48. O Tribunal Constitu-
cional teve ocasião para interpretar a norma49.

[...] quando era incerta a data do último acto de tratamento, le-
vantou-se a dúvida de saber quem tinha o ónus da prova do mo-
mento da cessação do tratamento, para apurar a eventual cadu-
cidade: era o autor que tinha de mostrar que a cessação ocorrera 
menos do que um ano antes da propositura da acção? Ou era o 
réu que tinha de mostrar que a cessação do tratamento ocorrera 
há mais de um ano e, portanto, a acção caducara? Se nem o autor 
nem o réu tivessem feito esforços suficientes, permanecendo 
uma dúvida, como havia o juiz decidir? 

No fundo, a questão era a de saber se a propositura da acção den-
tro do prazo de um ano era um facto constitutivo do direito do 
autor, ou se a propositura da acção passado mais de um ano era 
um facto extintivo, cuja alegação e prova cabiam ao réu. A ques-
tão, como disse, era discutida. A primeira orientação era seguida 
por parte da jurisprudência50 e por Antunes Varela51; também 
cheguei a aceitar esta posição, por pensar que o autor, querendo 
beneficiar de um prazo especial, devia fazer prova de todos os re-
quisitos impostos por lei. A segunda orientação parece ser aco-
lhida por parte da jurisprudência, e já era perfilhada por Pereira 
Coelho; reconheço, hoje, que pode repartir-se o ónus segundo 
as regras gerais, atribuindo-se ao autor a prova do facto consti-

48 Cfr., por exemplo, o acórdão do STJ, de 30/6/72, no BMJ n.º 218, pp. 269 e segs.; e de 
15/2/74, no BMJ n.º 234, pp. 273 e segs.. 

49 Acórdão de 25/9/91, no DR n.º 78, II.ª Série, de 2/2/92, p. 3112. 

50 Acórdão da Relação do Porto, de 4/1/94, Col. Jur., ano 1994, t. II, p. 191.

51 Código civil anotado, vol. V,… pp. 85-6.
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tutivo do seu direito de agir ao abrigo de um prazo especial – o 
tratamento – e atribuindo ao réu a prova do facto extintivo desse 
direito – o facto de o autor ter proposto a acção mais do que um 
ano sobre a cessação do tratamento.

A Lei n.º 21/98, de 12 de Maio pretendeu pôr fim a estas [...] ques-
tões; para isso, substituiu o n.º 4 [de 1977] pelos actuais n.ºs 4, 5 
e 6 [de 1998].

O actual n.º 4 foi redigido de modo a distinguir os casos em que 
a cessação do tratamento foi voluntária ou não. A acção pode ser 
proposta no prazo de um ano contado a partir da cessação vo-
luntária, se ela tiver ocorrido; ou a partir da morte, se não tiver 
ocorrido antes uma cessação voluntária do tratamento. 

     [...]

O n.º 6 do artigo 1817.º pretendia resolver o problema do ónus da 
prova de que a acção entrara em tempo, ou não. O texto afirma 
que “[…] incumbe ao réu  a prova da cessação voluntária do tra-
tamento no ano anterior à propositura da acção”. Infelizmente, a 
redacção adoptada não permite apurar bem o sentido da norma. 
De facto, não tem sentido dizer que o réu tem o ónus de provar 
que o autor intentou a acção dentro do ano seguinte à cessação 
do tratamento, por exemplo, dois meses depois da cessação do 
tratamento e, portanto, cumpriu a exigência legal… 

Suponho que a modificação do texto legal quereria seguir a opi-
nião segundo a qual incumbiria ao réu a prova (do facto extinti-
vo) de que o pretenso progenitor não tratou o investigante como 
filho no ano anterior à propositura da acção, mostrando assim 
que a cessação do tratamento ocorrera há mais de um ano. Mas 
onde se deveria ler “não tratou” (durante o último ano anterior à 
acção) escreveu-se “cessação voluntária do tratamento”, o que 
alterou radicalmente o sentido, significando que o tratamen-
to cessou durante o último ano e, portanto, ainda houve actos de 
tratamento durante este ano, antes da cessação.

Se se tivesse pretendido, pelo contrário, seguir a outra posição, 
que considerava a cessação do tratamento há menos de um ano 
como um facto constitutivo do direito especial que a lei confe-
ria ao autor, então onde se lê “réu” deveria ler-se autor. Assim, 
incumbiria ao autor a prova da cessação do tratamento no ano 
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anterior à propositura da acção, ou seja, a prova de que a acção 
fora intentada antes de ter decorrido um ano sobre a cessação do 
tratamento.”

A ser fiável esta explicação, pode dizer-se que – mais tarde – a Lei 
n.º 21/2009 não foi feliz, como tenho afirmado recentemente52. Seja 
como for, julgo que se pode dizer o seguinte: a referência legal específi-
ca ao ónus da prova (na Lei n.º 21/98, artigo 1817.º, n.º 6, CCiv) pretendia 
exclusivamente resolver a dúvida que se instalara na jurisprudência, a 
propósito da data em que fora praticado o último ato de tratamento, nas 
hipóteses de cessação voluntária. A Lei n.º 14/2009 manteve o regime an-
terior, com a diferença de ter dilatado o prazo para três anos; e manteve 
a obscuridade plena do regime.

Sendo assim, em qualquer outra hipótese, tomado conhecimento de 
quaisquer outros “factos ou circunstâncias que justifiquem a investiga-
ção” o que vale é a regra geral que consta do artigo 343.º, n.º 2, CCiv: o 
ónus da prova da caducidade cabe ao réu.

Outra razão que suportaria a posição vencida seria que “[...] dificilmen-
te se compreenderia que ao investigante incumbisse alegar o seu co-
nhecimento superveniente dos factos ou circunstâncias que justificam 
a investigação de paternidade e ao réu provar a data ou uma data diver-
sa da ocorrência de tal conhecimento [...]” para o efeito de demonstrar 
a caducidade. Mas, na verdade, o legislador não aceitou a razão invo-
cada, tanto que previu a regra geral acabada de mencionar, consagrada 
no artigo 343.º, n.º 2, CCiv.

3.3 Conclusões

a) O direito geral de agir em investigação está sujeito ao prazo-regra 
da maioridade (ou da emancipação) acrescido de dez anos.

 O direito suplementar (eventual) de agir é atribuído pela lei com 
fundamento no conhecimento novo de factos ou circunstâncias 
que justifiquem a investigação; o autor, como sempre, tem o ónus 
de provar a aquisição deste conhecimento.

52 Cfr. o meu Manual de Direito da Família, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2021, n.ºs 974-
978.



72

a  REVISTA - 02

b) O direito suplementar (eventual) de agir tem de ser exercido den-
tro dos três anos subsequentes à aquisição do conhecimento novo 
do autor; o réu, por sua vez, tem o ónus de provar que o prazo 
passou e, por isso, o direito de agir caducou.

c) Quando o facto relevante for a cessação (voluntária) do tratamen-
to pelo suposto progenitor, a Lei n.º 21/98 pretendeu exclusiva-
mente esclarecer as dúvidas que a jurisprudência da época mani-
festava, confirmando que o ónus da prova cabia ao réu; mas a frase 
final impede que se aplique a norma, de tal modo nasceu equívoca; 
a Lei n.º 14/2009 corrigiu o prazo (de um ano para três anos) mas 
manteve a redação disparatada que torna o preceito inutilizável. 
Terá de valer – afastado qualquer preconceito e evitando a arbi-
trariedade – a regra geral do artigo 343.º, n.º 2, CCiv.
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RESUMO: Neste estudo, depois de uma aproximação ao regime ju-
rídico dos acidentes de trabalho, pensado para o trabalho presen-
cial, analisa-se a problemática destes infortúnios que ocorram na 
prestação de trabalho à distância, fora da empresa, mormente no 
domicílio do trabalhador, em que o prestador da atividade recorre 
a tecnologia de informação e de comunicação na realização das ta-
refas de que foi incumbido. Ainda que estatisticamente, a prestação 
da atividade em teletrabalho tenha um diminuto impacto no âmbito 
dos acidentes de trabalho, suscita vários problemas jurídicos que 
devem ser repensados.

PALAVRAS-CHAVE: teletrabalho, acidentes de trabalho, local de tra-
balho, acidentes de percurso, acidentes domésticos.

ABSTRACT: In this study, after an approach to the legal regime for 
work accidents, designed for work in person, the problem of these 
misfortunes occurring is analysed when the work is carried out at 
a distance, outside the company, particularly at the worker’s home, 
in which the provider of the activity uses information and commu-
nication technology to carry out the tasks assigned to him/her. Al-
though the provision of telework activities has, statistically, a small 
impact in terms of work accidents, it raises several legal issues that 
must be rethought.  

1 O texto teve por base a conferência proferida no XII Colóquio de Direito do Trabalho Os 
Novos Desafios do Direito do Trabalho, no Supremo Tribunal de Justiça, no dia 17 de 
novembro de 2022.
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PLANO

I. Relevância prática dos acidentes de trabalho: 1. Atividades com 
maior incidência de acidentes; 2. Relevo dos acidentes no trabalho 
presencial; 3. Menor ocorrência de acidentes no trabalho à dis-
tância.

II. Distinção entre acidente de trabalho e doença profissional: 1. Pre-
visão no mesmo diploma; 2. Proteção privada (seguro); 3. Proteção 
pública (Segurança Social).

III. Regime legal dos acidentes de trabalho: 1. Dignidade constitucio-
nal; 2. Lei dos Acidentes de Trabalho; 3. Regimes especiais.

IV. Diferenças no âmbito da Tabela Nacional de Incapacidades: 
1. Avaliação de incapacidades em Direito civil; 2. Avaliação de in-
capacidades em acidente de trabalho; 3. Função indemnizatória e 
responsabilidade civil objetiva.

V. Conceito de acidente de trabalho: 1. Determinação do lesado; a) 
Trabalhador subordinado; b) Trabalhador em dependência eco-
nómica; 2. Local de trabalho; 3. Tempo de trabalho; 4. Acidentes 
de percurso; 5. Danos típicos: a) Lesão corporal; b) Perturbação 
funcional; c) Morte; d) Redução da capacidade de trabalho; e) Re-
dução da capacidade de ganho; f) Delimitação do dano em função 
da avaliação da incapacidade; 6. Causalidade: a) Presunção de cau-
salidade; b) Prova; 7. Regras pensadas para o trabalho presencial.

VI. Regime do teletrabalho: 1. O teletrabalho nos termos da regula-
mentação prevista no Código do Trabalho, em 2003; 2. Necessi-
dade de adaptar o regime dos acidentes de trabalho ao teletraba-
lho; 3. Alteração ao regime do teletrabalho introduzida pela Lei n.º 
83/2021: a) Alargamento do âmbito; b) O paradigma do trabalho no 
domicílio; c) As remissões descoordenadas para local de trabalho; 
i. Local de trabalho no artigo 165.º, n.º 1, do CT; ii. Local de traba-
lho no artigo 166.º, n.º 4, alínea b), do CT; iii. Local de trabalho no 
artigo 170.º-A, n.º 5, do CT; iv. Local de trabalho em resultado da 
alteração introduzida pela Lei n.º 83/2021 no artigo 8.º da LAT;  
4. A questão do seguro aplicável ao teletrabalho: a) Extensão do 
local de trabalho; i. Controlo indireto; ii. Conciliação com a vida 
privada; b) Risco do empregador e atos da vida privada do traba-
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lhador; c) Acidente de trabalho e acidente doméstico; d) Acidente 
de percurso em teletrabalho.

VII. Análise casuística de acidentes de trabalho em teletrabalho: 
1. Casos analisados em países estrangeiros; 2. Casos ocorridos em 
Portugal.

I. RELEVÂNCIA PRÁTICA DOS ACIDENTES DE TRABALHO

1. Atividades com maior incidência de acidentes

A matéria dos acidentes de trabalho, na prática, ocupa talvez 50% das 
questões juslaborais suscitadas. De facto, quase metade dos processos 
dirimidos pelos tribunais de trabalho respeita a acidentes de trabalho; 
situação que deriva, em particular, da proliferação de tais infortúnios2 3.

Em 1997, os 214.626 acidentes de trabalho registados implicaram a 
morte de 228 trabalhadores4. Em 2019, foram feitas mais de 255.000 

2 Neste estudo acompanha-se o que consta de Direito do Trabalho, 10.ª edição, Coimbra, 
2022, do autor, pp. 825-898.

 Remete-se, assim, para a bibliografia citada nesses §§ 52 e s., em especial para a in-
dicada nas pp. 898 s. A essa bibliografia, acrescente-se Sara Leitão, «Os Acidentes de 
Trabalho em Teletrabalho», Prontuário de Direito do Trabalho, 2021, I, pp. 209-232; 
Maria Eunice Lopes de Almeida, «O Teletrabalho e o Direito a Teletrabalhar», Ques-
tões Laborais, 56 (2020), pp. 81-123; Raquel Poquet Català, «Accidente de trabajo in 
itinere en el teletrabajo: su difícil conjunción», Revista Internacional y Comparada de 
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, 2017, vol. 5, n.º 4 (octubre-diciembre), 
pp. 41-57; Maria do Rosário Palma Ramalho, «Delimitação do teletrabalho, âmbito de 
aplicação do regime legal e acordo de teletrabalho: breves reflexões sobre alguns pro-
blemas colocados pelas alterações ao regime do teletrabalho pela Lei n.º 82/2021, de 
6 de dezembro», A Revista do STJ, Jan a Jun. 2022, pp. 59-75; Alejandra Selma Penal-
va, «El Accidente de Trabajo en el Teletrabajo. Situación actual y nuevas perspectivas», 
Temas Laborales, núm. 134/2016, pp. 129-166; Iván Vizcaíno Ramos, El impacto de la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar sobre el régimen del accidente de 
trabajo in itinere, Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2021.

3 No texto utilizam-se as seguintes abreviaturas: CC – Código Civil; CRP – Constituição; 
CT – Código do Trabalho; LAT – Lei dos Acidentes de Trabalho.

4 Veja-se o quadro estatístico apresentado por Ribeiro Lopes, «Regime Legal da Preven-
ção dos Acidentes de Trabalho», Estudos do Instituto de Direito do Trabalho, Vol. I, 
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participações de acidentes de trabalho, de que resultaram 148 mortes 
e 67 trabalhadores com incapacidade permanente absoluta. Por sec-
tores, a incidência foi de 24,8% indústria transformadora, 14,31% co-
mércio por grosso e retalho e reparação de veículos e 13,26% constru-
ção. Em 2020 verificou-se uma redução resultante da pandemia, tendo 
sido feitas cerca de 175.000 participações de acidentes de trabalho, de 
que resultaram 142 mortes e 58 trabalhadores com incapacidade per-
manente absoluta. Por sectores, a incidência foi de 24,98% indústria 
transformadora, 15,47% construção e 14,89% comércio por grosso e re-
talho e reparação de veículos.

2. Relevo dos acidentes no trabalho presencial

Os números apontados de acidentes de trabalho respeitam ao trabalho 
presencial: na fábrica, nas obras, etc.

Desde sempre, as preocupantes situações de acidentes de trabalho 
relatadas desde o final do séc. XIX relacionavam-se com a utilização 
da máquina pelo trabalhador, obviamente no espaço empresarial, mor-
mente a fábrica. E como resulta dos números constantes do ponto an-
terior, continua a ser na fábrica (indústria transformadora) onde ocor-
re a maioria dos acidentes de trabalho graves.

3. Menor ocorrência de acidentes no trabalho à distância

No trabalho à distância, mais concretamente no teletrabalho, recor-
rendo o trabalhador a tecnologias de informação e de comunicação na 
realização da sua atividade, as participações de acidentes de trabalho, 
além de serem em número reduzido, as ocorrências não costumam ter 
um impacto grave (morte ou incapacidade do trabalhador).

Na realidade, a escassa perigosidade do trabalho no que respeita à 
prestação de serviços recorrendo a meios informáticos, justifica que, 
no teletrabalho, os números de acidentes de trabalho sejam de pouco 
relevo. Esta situação não resulta exclusivamente do teletrabalho, sen-
do também de pouca incidência os acidentes de trabalho no âmbito do 

Coimbra, 2001, p. 590, com indicação de número de acidentes e de mortes nos anos de 
1990 a 1997 e respetivos custos.
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trabalho presencial, em que o trabalhador recorre a meios informáti-
cos para a realização da sua tarefa.

II. DISTINÇÃO ENTRE ACIDENTE DE TRABALHO E DOENÇA PROFIS-
SIONAL

1. Previsão no mesmo diploma

Ainda que previstos no mesmo diploma – Lei n.º 98/2009, de 4 de se-
tembro –, os acidentes de trabalho e as doenças profissionais têm um 
regime de proteção distinto.

No ordenamento jurídico português, os acidentes de trabalho não se 
encontram integrados no sistema de proteção da segurança social, 
como ocorre na maioria dos sistemas jurídicos europeus. Há uma dife-
rença entre a proteção concedida ao trabalhador em caso de acidente 
de trabalho e a segurança social.

Na sequência do disposto no artigo 63.º, n.os 3 e 4, da CRP, houve uma 
tentativa de integração dos acidentes de trabalho no regime público da 
segurança social, através do disposto no artigo 72.º da Lei n.º 28/84, 
de 14 de agosto (anterior Lei de Bases da Segurança Social), ao estabe-
lecer-se que os acidentes de trabalho iriam ser integrados no regime 
geral da segurança social, mas tal não ocorreu. Com a mencionada lei 
pretendia-se transferir o regime vigente, de seguro privado, segundo 
regras de direito privado, para o regime público da segurança social. 
Contudo, como é sabido, a segurança social sofre de dois problemas 
graves: excessiva burocratização, que não existe nos mesmos moldes 
no seguro privado; e a sua sustentabilidade económica. A estes motivos 
acresce que o sector segurador passaria por graves dificuldades caso 
se procedesse à mencionada transferência, derivado do peso significa-
tivo do ramo «acidentes de trabalho», ainda que seja, muitas vezes, um 
ramo deficitário, serve de «âncora» na celebração de outros seguros. 
Razões pelas quais, hoje, a tendência aponta no sentido de se aliviar 
a segurança social de algumas das suas tarefas, transferindo-as para 
entidades privadas, em princípio seguradores. Exemplo disto é a di-
vulgação dos seguros de saúde, de planos de reforma e de fundos de 
pensões (estes regulados na Lei n.º 27/2020, de 23 de julho), frequente-
mente estabelecidos na empresa, de modo unilateral pelo empregador, 
como modo de compensar os trabalhadores.
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2. Proteção privada (seguro)

Tendo em conta a referida inércia, o legislador acabou por não concre-
tizar a substituição prometida, mantendo-se, quanto aos acidentes de 
trabalho, o regime indemnizatório de direito privado, previsto na Lei 
dos Acidentes de Trabalho, na base de um seguro privado; o designado 
seguro de acidentes de trabalho, que integra o extenso rol de seguros 
obrigatórios estabelecidos na ordem jurídica portuguesa.

O acidente de trabalho pressupõe que seja súbito o seu aparecimen-
to, assenta numa ideia de imprevisibilidade quanto à sua verificação e 
deriva de fatores exteriores. O acidente de trabalho é, normalmente, 
causa de uma lesão corporal, física ou psíquica; mas, em determinados 
casos, pode estar na origem de uma doença.

3. Proteção pública (Segurança Social)

Quanto às doenças profissionais, progressivamente, a partir de 1962 
(Decreto-Lei n.º 44307, de 27 de abril de 1962), a responsabilidade foi 
sendo transferida das entidades patronais para a, então designada, pre-
vidência social. Nos termos do Decreto-Lei n.º 227/81, de 18 de julho 
(artigo 1.º), as doenças profissionais foram integradas num sistema de 
proteção público (segurança social), concretamente a Caixa Nacional 
de Seguros de Doenças Profissionais (substituída pelo Centro Nacional 
de Proteção contra os Riscos Profissionais).

Estando o regime das doenças profissionais fora do domínio do direito 
privado, não cabe neste estudo aludir às questões que lhe são ineren-
tes. Todavia, não obstante a integração num sistema de direito público, 
nalguma medida o seu regime acompanha o que se encontra estabele-
cido em sede de acidentes de trabalho, até porque a Lei dos Acidentes 
de Trabalho pretende regular ambas as situações, estabelecendo algu-
ma unidade. É evidente que apesar de o regime jurídico se apelidar dos 
acidentes de trabalho e doenças profissionais, o legislador só dedica às 
doenças profissionais os artigos 93.º a 153.º da LAT, aplicando-se-lhes 
também as disposições gerais (artigos 1.º e 2.º da LAT) e algumas dispo-
sições complementares (artigos 155.º ss. da LAT).

As doenças profissionais, que se encontram reguladas nos artigos 93.º 
ss. da LAT, resultam do exercício de uma atividade profissional. Daí 
que, por via de regra, a doença profissional é de produção lenta e pro-
gressiva surgindo de modo impercetível.
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Nos termos Lei dos Acidentes de Trabalho, para efeitos indemnizató-
rios, só se consideram doenças profissionais as que constam de uma 
lista periodicamente atualizada (artigo 94.º, n.º 2, da LAT e artigo 283.º, 
n.os 2 e 3, do CT).

A responsabilidade derivada de doenças profissionais tem vindo, pro-
gressivamente, a ser transferida de instituições privadas para institui-
ções públicas; ou seja, foi deixando de estar na órbita de imputabi-
lidade dos empregadores e respetivos seguradores, passando para o 
sector público. A partir de 1981, com o Decreto-Lei n.º 227/81, de 18 de 
julho (artigo 1.º), as doenças profissionais ficaram, na sua totalidade, 
integradas no sistema público da extinta Caixa Nacional de Seguros de 
Doenças Profissionais (atual Centro Nacional de Protecção contra os 
Riscos Profissionais).

Não obstante a figura das doenças profissionais andar associada com a 
dos acidentes de trabalho, a sua forma de ressarcimento enquadra-se 
em parâmetros diferentes, de direito público.

III. REGIME LEGAL DOS ACIDENTES DE TRABALHO

1. Dignidade constitucional

À proteção derivada de acidente de trabalho ou doença profissional, 
após a revisão de 1997, foi conferida dignidade constitucional. De facto, 
no artigo 59.º, n.º 1, da CRP acrescentou-se a alínea f), nos termos da 
qual todos os trabalhadores têm direito a assistência e justa reparação, 
quando vítimas de acidente de trabalho ou de doença profissional.

2. Lei dos Acidentes de Trabalho

Desde 1 de janeiro de 2010, vigora a Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro 
(Lei dos Acidentes de Trabalho, LAT), que, com pequenas adaptações 
e resolução de dúvidas, manteve quase inalterado o regime até então 
vigente. Quanto à noção de acidente de trabalho, reiterando a solução 
da precedente Lei n.º 100/97, regride em relação ao artigo 284.º do 
CT2003, por outro lado estabelece novos critérios de cálculo de pres-
tações em dinheiro, assim como encargos, etc. De salientar, ainda, que 
altera o regime de responsabilidade subsidiária do segurador.
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Apesar de a LAT se encontrar datada de 2009, assenta num modelo ju-
rídico de responsabilidade civil dos anos 40 do séc. XX (Lei n.º 1942, de 
27 de julho de 1936), sem ter atendido à evolução juscientífica, nomea-
damente operada pelo Código Civil, como p. ex. no que respeita aos 
montantes devidos em sede de responsabilidade pelo risco, que só em 
alguns casos se encontram limitados por valores máximos, cobrindo 
até esse montante todos os danos sofridos pelo lesado.

3. Regimes especiais

No âmbito da administração pública, quanto aos acidentes em serviço 
e doenças profissionais, vigorava o regime instituído pelo Decreto-Lei 
n.º 38523, de 23 de novembro de 1951, que depois de o legislador ter in-
formado que se encontrava em vias de ser revisto (cf. Lei n.º 105/99, de 
26 de julho), foi substituído pelo atual Regime Jurídico dos Acidentes de 
Trabalho e Doenças Profissionais no âmbito da administração pública, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro.

Sem pretender alterar a estrutura base do regime comum dos aci-
dentes de trabalho, no que respeita à situação especial dos pratican-
tes desportivos profissionais, passou a existir um regime específico 
constante, primeiro, Lei n.º 8/2003, de 12 de maio e, agora, na Lei n.º 
27/2011, de 16 de junho. O novo regime não altera substancialmente as 
soluções até então vigentes. O direito subsidiário é, agora, o constante 
da Lei de Acidentes de Trabalho de 2009 (Lei n.º 98/2009), para onde 
remete o artigo 10.º da Lei n.º 27/2011.

IV. DIFERENÇAS NO ÂMBITO DA TABELA NACIONAL DE  
INCAPACIDADES

1. Avaliação de incapacidades em Direito civil

Quanto à determinação do montante indemnizatório, é necessário ter 
em conta o Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de outubro, que aprovou a 
Tabela Nacional de Incapacidades.

Há uma dualidade de regimes de responsabilidade objetiva decorrente 
de acidente de trabalho e de acidente de viação. Dualidade dificilmen-
te compreensível, com dois regimes jurídicos (artigos 503.º ss. do CC 
e LAT) e duas tabelas para aferição de danos (Tabela Nacional para a 
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Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito Civil e Tabela Na-
cional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho ou Doenças Profis-
sionais, previstas no mesmo diploma, Decreto-Lei n.º 352/2007), que 
conduz a soluções iníquas e criando especial dificuldade na conjuga-
ção da responsabilidade, v. g., em caso de acidente simultaneamen-
te de viação e de trabalho. A iniquidade da existência de duas tabelas 
para cálculo de danos leva a que situações idênticas sejam decididas de 
modo diverso.

A isto acresce que o acidente de trabalho pode ser, simultaneamente, 
acidente de viação e o valor indemnizatório é diverso (superior, por via 
de regra).

2. Avaliação de incapacidades em acidente de trabalho

A Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho teve 
por base os limites indemnizatórios próprios deste regime (LAT), con-
cretamente a tipificação de danos ressarcíveis, como previsto no artigo 
8.º, n.º 1, da LAT.

Deste preceito resulta que a indemnização por acidente de trabalho 
pressupõe a existência de uma lesão corporal, de uma perturbação 
funcional ou morte do trabalhador. Com efeito, o ressarcimento re-
laciona-se com a redução da capacidade de trabalho ou diminuição 
da capacidade de ganho do trabalhador sinistrado. Há, portanto, uma 
delimitação do dano em função da incapacidade do trabalhador para a 
realização da atividade.

Esta delimitação – expressa na Tabela Nacional de Incapacidades por 
Acidentes de Trabalho – não tem a mesma concretização na Tabela Na-
cional para a Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito Civil, 
aplicável nomeadamente a acidentes de viação; criando uma dualidade 
de regimes com dificuldade de justificação.

3. Função indemnizatória e responsabilidade civil objetiva

A responsabilidade civil objetiva emergente de acidentes de trabalho 
terá surgido na Alemanha, com a lei de 6 de julho de 1884. Em Portugal, 
a primeira regulamentação aparece com a Lei n.º 83, de 24 de julho de 
1913 (regulada pelos Decretos n.º 182, de 18 de outubro de 1913 e n.º 183, 
de 24 de outubro de 1913), em que se estabelecia uma responsabilidade 
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sem culpa, em particular, quando os acidentes eram causados por má-
quinas. A solução manteve-se nos subsequentes diplomas, mormente 
na LAT (2009) – ainda que sem uma referência explícita à responsabili-
dade sem culpa ou pelo risco –, vigorando, com respeito aos acidentes 
de trabalho, um regime de responsabilidade civil objetiva, pelo risco. 
Só que, contrariamente ao estabelecido no Código Civil em termos de 
responsabilidade civil objetiva (artigos 499.º ss. do CC), em que, por 
vezes, se determinam limites máximos do montante indemnizatório 
(p. ex., artigo 508.º do CC, relativo a acidentes de automóveis), em sede 
de acidentes de trabalho os limites são determinados pela tipificação 
de danos – na Tabela Nacional de Incapacidades – e pelo estabeleci-
mento de regras para o apuramento da indemnização.

V. CONCEITO DE ACIDENTE DE TRABALHO

1. Determinação do lesado

a) Trabalhador subordinado

Nos termos do artigo 3.º, n.º 1, da LAT, o lesado será um trabalhador 
por conta de outrem, com subordinação jurídica, tal como vem esta-
belecido no artigo 11.º do CT. E tanto pode ser um trabalhador portu-
guês que desenvolva a sua atividade em Portugal, como um trabalhador 
estrangeiro que preste serviço em Portugal (artigo 5.º da LAT) e ainda 
um trabalhador português (ou estrangeiro) residente em Portugal, ao 
serviço de uma empresa portuguesa, que trabalhe no estrangeiro (ar-
tigo 6.º da LAT).

Para efeitos de acidente de trabalho não é sequer necessário que o 
lesado seja parte num contrato de trabalho válido. Mesmo na hipótese 
de o contrato ser inválido, tal como dispõe o artigo 122.º do CT, bas-
ta que o trabalhador tenha desenvolvido a sua atividade para que os 
efeitos emergentes da relação laboral se produzam como se ela fosse 
válida; entre esses efeitos incluem-se os relativos à responsabilidade 
do empregador por acidentes de trabalho. De igual modo, apesar de ter 
havido suspensão do contrato de trabalho com base em fundamento 
relacionado com o empregador, como no caso de suspensão preventi-
va, nos termos do artigo 354.º do CT, se ocorre um sinistro relacionado 
com o contrato de trabalho é de qualificar como acidente de trabalho.

Em princípio, uma empresa não responde pelo acidente de trabalho 
ocorrido com o trabalhador contratado por outra empresa ainda que 
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se encontre a desenvolver uma atividade de que a primeira beneficia. 
Por isso, é a empresa de trabalho temporário que tem de transferir a 
responsabilidade emergente de acidentes de trabalho dos trabalhado-
res cedidos a uma empresa utilizadora mediante a celebração de segu-
ro (artigo 177.º, n.º 3, do CT e artigo 79.º, n.º 2, da LAT). Excecionalmen-
te, a empresa beneficiária pode ser responsabilizada pelo acidente que 
ocorra no desempenho de uma atividade em seu benefício, mormente 
se teve culpa no desrespeito de regras de segurança.

b) Trabalhador em dependência económica

No artigo 3.º, n.º 2, da LAT alarga-se o conceito de acidente de traba-
lho aos infortúnios que ocorram com quem não seja trabalhador por 
conta de outrem, de modo a abranger aqueles que tenham contratos 
equiparados (como o caso do trabalho no domicílio), os praticantes, 
aprendizes e demais formandos, bem como outros trabalhadores, sem 
contrato de trabalho, mas que prestem uma atividade na dependência 
económica da pessoa servida. Neste contexto, incluem-se na previsão 
do preceito os administradores, diretores e gerentes societários, quan-
do remunerados (como se previa na anterior LAT, Lei n.º 100/97, artigo 
3.º, n.º 3), atenta a lógica abrangente e inclusiva do preceito, mesmo 
que não se demonstre a dependência económica dos referidos titula-
res de órgãos sociais.

O problema reside em saber quando se deve considerar que existe de-
pendência económica nos termos do artigo 3.º, n.º 2, da LAT. Por um 
lado, a dependência económica pressupõe a integração do prestador 
da atividade no processo empresarial de outrem e, por outro, o facto 
de a atividade desenvolvida não poder ser aproveitada por terceiro. 
Já não parece de aceitar que se enquadre na noção de dependência 
económica o facto de o prestador da atividade carecer da importância 
auferida para o seu sustento ou o da sua família.

A integração no processo produtivo da empresa beneficiária, que será 
talvez o fator relevante para a existência de dependência económi-
ca, pode ser coadjuvada com a continuidade no exercício da ativida-
de, pois, por via de regra, não haverá integração num processo pro-
dutivo empresarial se a atividade é desenvolvida de forma esporádica.  
Não sendo o empregador uma empresa, dificilmente quem prestar 
serviços com autonomia poderá considerar-se na dependência eco-
nómica da pessoa servida, até porque o legislador pretendeu, de algum 
modo, excluir do âmbito da LAT os acidentes ocorridos na execução 
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de trabalhos de curta duração fora do seio empresarial (artigo 16.º,  
n.º 1, da LAT).

Por outro lado, a dependência económica pressupõe que a atividade 
desenvolvida por quem presta o serviço só aproveite ao seu benefi-
ciário, de molde a não poder conferir quaisquer vantagens a terceiros. 
Será o que ocorre no caso de o trabalhador autónomo realizar certa 
atividade, cujo resultado, sendo rejeitado pelo beneficiário, não poderá 
ser aproveitado por outrem.

Neste âmbito, para analisar a existência de dependência económica, 
releva sobremaneira a jurisprudência sobre a questão5.

Na dúvida em relação a dada atividade, presume-se que o trabalhador 
se encontra na dependência económica da pessoa em proveito da qual 
o serviço é prestado (artigo 3.º, n.º 2, da LAT).

2. Local de trabalho

A noção de acidente de trabalho relaciona-se com o local e o tempo de 
trabalho.

O local de trabalho é entendido num sentido amplo, pois compreen-
de, para além do sítio onde o trabalhador desenvolve efetivamente a 
sua atividade, «todo o lugar em que o trabalhador se encontra ou deva 
dirigir-se em virtude do seu trabalho e em que esteja direta ou indire-
tamente sujeito ao controlo do empregador» (artigo 8.º, n.º 2, alínea a), 
da LAT). Esta área geográfica de implantação ou de exploração da em-
presa abrange não só espaços dessa mesma empresa, nomeadamente 
o átrio ou a cantina, como também locais onde são prestados serviços 
aos trabalhadores, ainda que fora da empresa, como seja serviços mé-
dicos numa clínica privada contratada pelo empregador. É acidente de 
trabalho aquele que ocorra nos tratamentos a que o trabalhador seja 
submetido, desde que relacionados com a atividade laboral, tais como 
inspeções médicas periódicas ou tratamentos em consequência de le-
são de trabalho. Será, assim, local de trabalho qualquer sítio onde o 
trabalhador tenha de ir relacionado com a realização da sua atividade, 
desde que sujeito, direta ou indiretamente, ao controlo do empregador.

5 Veja-se, nomeadamente, Ac. STJ de 27/5/2004 (Fernandes Cadilha), www.dgsi.pt, e Ac. 
STJ de 30/3/2022 (Branquinho Dias), CJ (STJ), 2022, T. I, p. 256.
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O controlo direto verificar-se-á, em particular, na típica relação laboral 
em que, durante o horário de trabalho, o trabalhador está sujeito ao 
poder direção do empregador. O controlo indireto poderá existir em 
relações laborais em que a prestação é realizada fora da empresa (p. 
ex., trabalho no domicílio ou teletrabalho) e com respeito a trabalhado-
res com alguma independência na execução da atividade laboral, no-
meadamente aqueles que desempenham as tarefas fora do espaço geo-
gráfico de implantação da empresa (v. g., vendedores externos). Sem 
que fosse necessário explicitar, aquando da (precipitada) alteração do 
regime do teletrabalho (Lei n.º 83/2021), acrescentou-se a alínea c) ao 
n.º 2 do artigo 8.º da LAT, indicando que o local de trabalho será aquele 
que conste do acordo de teletrabalho, estreitando as hipóteses de apli-
cação da alínea a) do mesmo preceito, essencialmente no que respeita 
ao controlo indireto do empregador.

3. Tempo de trabalho

O tempo de trabalho a que alude o artigo 8.º, n.º 1, da LAT abrange o 
período normal de trabalho (artigo 198.º do CT), bem como os espaços 
de tempo que o precedem e que se lhe seguem, estando com ele re-
lacionados tanto em atos de preparação como de ultimação, e ainda 
as interrupções normais – os chamados intervalos de descanso (artigo 
213.º CT), por exemplo, a pausa para almoço – ou forçosas de trabalho, 
como as que decorrem de uma avaria das máquinas (artigo 8.º, n.º 2, 
alínea b), in fine, da LAT).

Não se enquadram nas interrupções, as suspensões do contrato de tra-
balho, como a que advém de uma situação de greve (artigo 536.º do 
CT). Mas se durante a suspensão do contrato, o trabalhador se tem de 
dirigir à empresa, o sinistro então ocorrido pode ser qualificado como 
acidente de trabalho.

Os acidentes enquadrados nesta noção ampla de tempo de trabalho, 
caso se verifiquem fora do local de trabalho não consubstanciam um 
acidente para efeitos de aplicação da LAT. Assim, se numa interrup-
ção do trabalho, o trabalhador se ausentar da empresa para ir comprar 
cigarros, o desastre então ocorrido não se qualifica como acidente de 
trabalho, porque ele se encontra fora do controlo, direto ou indireto, 
do empregador; sem prejuízo de tais deslocações durante a pausa po-
derem consubstanciar acidente in itinere.
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4. Acidentes de percurso

Relacionado com o tempo de trabalho, em particular com os períodos 
que antecedem e que se seguem à efetiva laboração, há que aludir aos 
acidentes de percurso, também designados de trajeto ou in itinere. So-
bre este ponto há uma jurisprudência abundante, até porque a figura 
dos acidentes in itinere, não obstante encontrar hoje regulamentação 
expressa, teve uma origem jurisprudencial6. Estão em causa os aciden-
tes que ocorrem, em especial, quando o trabalhador se desloca para o 
local de trabalho ou regressa a casa.

Nos termos do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, da LAT, retira-se que 
o acidente in itinere tem de corresponder a um percurso normal, de-
vendo enquadrar-se num dos vários tipos de trajeto previstos na lei. 
Primeiro, o percurso de ida e volta entre a residência do trabalhador e 
o local de trabalho; segundo, o trajeto de ida e volta entre a residência 
do trabalhador e o local de pagamento da retribuição; terceiro, o per-
curso de ida e volta entre o local de trabalho e o local de pagamento 
da retribuição; quarto, o trajeto de ida e volta entre a residência do 
trabalhador e o local onde lhe deva ser prestada assistência médica ou 
realizados quaisquer outros exames; quinto, o percurso de ida e volta 
entre o local de trabalho e o local onde deva ser prestada ao trabalha-
dor assistência médica ou realizados quaisquer outros exames; sexto, 
o trajeto entre o local de trabalho e o local de refeição, de reunião, etc.; 
sétimo, o percurso entre o local de trabalho habitual e o lugar onde o 
trabalhador tiver de prestar uma atividade por determinação do em-
pregador ou por ele consentida e ainda de procura de emprego.

A residência do trabalhador, como se refere o artigo 9.º, n.º 2, alínea 
b), da LAT, tanto pode ser a habitual, como uma ocasional (p. ex., de 
fim de semana), mas o trajeto a partir da residência só se conta depois 
de transposta a «porta de acesso para as áreas comuns do edifício ou 
para a via pública»7; a responsabilidade por acidentes de percurso não 

6 A análise legal e jurisprudencial dos acidentes de percurso foi feita por Júlio Gomes, 
O Acidente de Trabalho. O acidente itinere e a sua descaracterização, Coimbra, 2013, 
em especial pp. 161 ss.

7 Como se referia no Parecer da Procuradoria-Geral da República n.º 38/76, de 16/6/1976, 
BMJ 262, p. 81, as partes comuns dos edifícios não apresentam qualquer intimidade 
com o habitante do apartamento, pelo que o desastre aí verificado deve ser acidente 
de trabalho; a contrario sensu, se o infortúnio ocorre na intimidade não é acidente de 
trabalho.



PEDro romAno mArtinEzSOCIAL

89

abrange situações em que o trabalhador se encontra num espaço por 
ele controlado, em particular na sua vida privada.

Poder-se-á questionar se os trajetos indicados nas alíneas do n.º 1 do 
artigo 9.º da LAT são taxativos ou simplesmente indicativos. Numa in-
terpretação extensiva do artigo 9.º, n.º 2, da LAT incluir-se-iam nos 
acidentes in itinere outros percursos, designadamente o realizado pelo 
trabalhador para tomar café em qualquer pausa que lhe seja concedida 
ou, tendo duas ocupações, quando se desloca de uma empresa para 
outra. Esta interpretação extensiva tem de ser apreciada com a devida 
prudência, pois está-se perante uma exceção introduzida num regime, 
já de si, excecional; de facto, a responsabilidade objetiva corresponde 
a um regime excecional (artigo 483.º, n.º 2, do CC) e os acidentes de 
percurso, também por via de exceção, alargam o campo de aplicação 
desta responsabilidade.

Para que se esteja perante um acidente de trajeto torna-se necessário 
que se encontrem preenchidos dois requisitos (artigo 9, n.os 2 e 3, da 
LAT). É imperioso que o acidente se verifique no trajeto normalmente 
utilizado – o designado percurso normal – e durante o período de tem-
po ininterrupto habitualmente gasto pelo trabalhador.

O trajeto normal será aquele que, objetivamente, for considerado ideal, 
mesmo que não seja o mais curto, nem o realizado a diário. Considera-
-se normal o percurso em que haja desvios determinados pela satisfa-
ção de necessidades atendíveis do trabalhador, bem como por motivo 
de força maior ou caso fortuito (artigo 9.º, n.º 3, da LAT). Os desvios 
determinados por motivo de força maior (v. g., enxurrada que levou a 
um corte de estrada) ou caso fortuito (p. ex., avaria mecânica que im-
plicou uma ida à oficina) não carecem de maiores explicações. Mas os 
desvios ditados pela satisfação de necessidades atendíveis do trabalha-
dor têm de ser concretizados; se o trabalhador se afasta diariamente 
do caminho ideal para ir levar os filhos à escola compreende-se que se 
enquadre no percurso normal para efeito de tutela legal, diversamente, 
quando se desvia do trajeto ideal para almoçar num restaurante da sua 
predileção, não se pode considerar que a situação esteja abrangida no 
conceito de percurso normal.

Não obstante a letra da lei («trajetos normalmente utilizados (...) pelo 
trabalhador»), poder-se-á questionar do fundamento para responsabi-
lizar o empregador por um acidente ocorrido num trajeto desrazoável 
que o trabalhador habitualmente percorre.

Exige-se igualmente o carácter consecutivo do percurso, de modo que 
se o desastre ocorrer depois de uma interrupção do trajeto, o acidente 
não será ressarcido nos termos da LAT. Contudo, tal como os desvios, 
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aceitam-se interrupções do trajeto para satisfação de necessidades 
atendíveis do trabalhador (p. ex., tomar o pequeno-almoço quando se 
dirige para o trabalho), bem como por motivos de força maior ou caso 
fortuito.

5. Danos típicos

I. No artigo 8.º, n.º 1, da LAT, o legislador relaciona este infortúnio com 
o local e o tempo de trabalho, por um lado, e com a produção direta 
ou indireta de lesões corporais, perturbações funcionais ou doenças 
de que resulte a morte ou a redução na capacidade de trabalho ou de 
ganho, por outro.

O acidente de trabalho corresponde a uma determinada situação ju-
rídica, legalmente delimitada e geradora de responsabilidade do em-
pregador; a responsabilidade civil objetiva da entidade patronal – bem 
como a situação especial de responsabilidade baseada na culpa, previs-
ta no artigo 18.º da LAT – tem como único facto gerador o acidente de 
trabalho, e só é acidente de trabalho aquele infortúnio que correspon-
da à definição legal.

Por outro lado, como decorre do artigo 20.º da LAT, são unicamente 
ressarcíveis em sede de responsabilidade por acidentes de trabalho os 
danos constantes da Tabela Nacional de Incapacidades (Decreto-Lei 
n.º 352/2007).

II. Tendo em conta estes dados e o conceito do artigo 8.º, n.º 1, da LAT, 
parece poder concluir-se que o legislador caracteriza o acidente de 
trabalho em função dos danos. Assim, numa primeira delimitação do 
conceito de acidente de trabalho, que não parece correta, este infortú-
nio corresponde ao sinistro que causar algum dos danos taxativamente 
indicados na Tabela Nacional de Incapacidades, nos termos previstos 
nos artigos 23.º ss. da LAT.

Mas qualificar o acidente em função do dano causado implica uma in-
versão conceptual: o facto gerador não pode ser definido atendendo à 
consequência. Nestes termos, a parte final do n.º 1 do artigo 8.º da LAT, 
ao pretender definir o acidente de trabalho em função dos danos cau-
sados, tem de ser corrigida por via interpretativa. Com esta referência, 
o legislador pretendeu esclarecer que na responsabilidade emergente 
de acidentes de trabalho os danos são típicos; não é que o prejuízo 
conforme a noção do facto gerador da responsabilidade, mas como o 
dano corresponde a um dos requisitos da responsabilidade, sendo eles 
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típicos, fica delimitado o âmbito do instituto, concretamente o valor 
indemnizatório.

6. Causalidade

a) Presunção de causalidade

Do artigo 10.º, n.º 1, da LAT consta uma presunção de causalidade, pois 
se a lesão corporal, perturbação ou doença for reconhecida a seguir 
a um acidente presume-se consequência deste. É o que ocorre se o 
trabalhador cai de um andaime e o empregador (ou o encarregado da 
obra) providencia que lhe sejam prestados os primeiros socorros e o 
transporte para o hospital. Esta presunção de nexo causal consta do 
artigo 10.º, n.º 1, da LAT. Deste modo, tendo sido a «lesão constatada no 
local e no tempo de trabalho» presume-se consequência do acidente 
de trabalho; ou seja, presume-se a existência da causalidade adequada, 
cabendo ao empregador provar a falta de nexo causal.

Importa, porém, esclarecer que a observação ou o reconhecimento da 
lesão só poderá constituir presunção de nexo causal no caso de ter 
sido feito pelo empregador ou por um seu representante — que poderá 
ser, por exemplo, o médico da empresa; em princípio, sendo a lesão 
constatada por qualquer outra pessoa (nomeadamente estranha à em-
presa), mesmo a seguir a um acidente ocorrido no local e no tempo de 
trabalho, não funcionará a presunção de causalidade. Não será curial, 
até atendendo a regras de boa fé, que o trabalhador, tendo sofrido um 
acidente, cuja gravidade não obste a um contacto, não se apresente 
de imediato junto da entidade competente da empresa, para que esta 
verifique a situação e tome as providências necessárias, mormente mi-
nistrando os primeiros socorros. Contudo, principalmente quando a 
atividade é desenvolvida fora da empresa, a verificação da lesão poderá 
ser feita por pessoa inclusive estranha à empresa.

b) Prova

Nas demais situações não incluídas no artigo 10.º, n.º 1, da LAT, a de-
terminação da existência de nexo causal é feita nos termos gerais, ca-
bendo a respetiva prova ao sinistrado ou aos seus familiares (artigo 10.º, 
n.º 2, da LAT).
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Deste modo, não tendo havido reconhecimento do acidente nos ter-
mos indicados na alínea anterior, valem as regras gerais de repartição 
do ónus da prova.

7. Regras pensadas para o trabalho presencial

Todo o regime dos acidentes de trabalho, desde a primeira lei de 1913, 
está pensado para o trabalho presencial, em particular para o trabalho 
em que o trabalhador manuseia fontes de risco, como a máquina na 
fábrica.

No fundo, tal como o direito do trabalho se desenvolveu tendo por base 
a prestação da atividade de modo presencial, também o regime dos 
acidentes de trabalho parte do pressuposto de que o trabalhador reali-
za a atividade no local de trabalho (fábrica, loja ou escritório).

VI. REGIME DO TELETRABALHO

1. O teletrabalho nos termos da regulamentação prevista no 
Código do Trabalho, em 2003

A regulamentação do teletrabalho surgiu com o Código do Trabalho 
de 2003 (artigos 233.º ss.), tendo o regime passado, sem alterações de 
relevo para o Código do Trabalho de 2009 (artigos 165.º ss.)8.

Tal como resultava da versão inicial do artigo 165.º do CT, o teletraba-
lho pressupõe que a prestação laboral seja realizada com subordina-
ção jurídica, em local não determinado pelo empregador, e através do 

8 Segue-se o texto do autor incluído em Direito do Trabalho, 10.ª edição, Coimbra, 2021, 
pp. 675 ss., sobre teletrabalho.
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recurso a tecnologias de informação e de comunicação. Com efeito, 
estipulava-se no preceito:

«Considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada com 
subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através 
do recurso a tecnologia de informação e de comunicação».

Sendo a prestação de trabalho realizada com subordinação jurídica 
quer dizer que não está em causa a realização de uma atividade que 
não seja qualificada como contrato de trabalho. O teletrabalhador, nes-
te contexto, tem um contrato de trabalho; pelo que o regime instituído 
nos artigos 166.º e ss. do CT não se aplicava a outros prestadores de 
atividade, que recorressem a tecnologias de informação e de comuni-
cação na realização da sua tarefa, sem se encontrarem vinculados pelo 
regime laboral. Assim, um prestador de serviços, ou mesmo um tra-
balhador com contrato equiparado (artigo 10.º do CT), independente-
mente do modo como realizava a sua atividade, não se qualificava como 
teletrabalhador para efeitos do disposto nos artigos 165.º ss. do CT.

2. Necessidade de adaptar o regime dos acidentes de trabalho ao 
teletrabalho

O teletrabalho, pese embora as vantagens para as empresas e traba-
lhadores, tinha em Portugal uma expressão muito reduzida. Mas, ten-
do-se verificado um aumento exponencial deste modo de prestar tra-
balho durante a pandemia – em que foi obrigatório o teletrabalho em 
determinados períodos e depois recomendado até 19 de fevereiro de 
2022 – impunha-se adaptar alguns aspetos deste regime jurídico.

Até porque, findo o período de recomendação, verifica-se que são mui-
tas as empresas e os trabalhadores que preferem continuar em teletra-
balho, por vezes intermitente. Pode dizer-se que em Portugal, com a 
pandemia, o teletrabalho veio para ficar.

Neste contexto, ainda que de um modo pouco ponderado e sem  
a suficiente distância relativamente às situações de teletrabalho ge-
radas pela pandemia, o legislador decidiu intervir, publicando a Lei  
n.º 83/2021, de 6 de dezembro.



94

a  REVISTA - 02

3. Alteração ao regime do teletrabalho introduzida pela Lei  
n.º 83/2021

a) Alargamento do âmbito

A Lei n.º 83/2021, determinou, a aplicação de certas regras do regime 
de teletrabalho (artigos 168.º, 169.º-A, 169.º-B, 170.º e 170.º-A), na parte 
compatível, a todas as situações de trabalho à distância sem subordi-
nação jurídica, mas em regime de dependência económica.

Importa atender à nova redação do artigo 165.º do CT, agora com dois 
números:

«1. Considera-se teletrabalho a prestação de trabalho em regi-
me de subordinação jurídica do trabalhador a um empregador, 
em local não determinado por este, através do recurso a tecno-
logias de informação e comunicação».

Comparando com a versão inicial, excluindo alterações irrelevantes, 
verifica-se que a frase «habitualmente fora da empresa» foi substituída 
por «em local não determinado por este (empregador)». Sem prejuízo 
de se compreender mal o sentido desta alteração e de a mesma poder 
suscitar dúvidas relativamente ao tema em análise dos acidentes de 
trabalho, desta modificação do texto resulta que se pretende indicar 
que relativamente ao local de trabalho não há um controlo direto por 
parte do empregador.

Seguidamente, no n.º 2 do mesmo preceito estatui-se:

«As disposições contidas nos artigos 168.º, 169.º-A, 169.º-B, 
170.º e 170.º-A aplicam-se, na parte compatível, a todas as si-
tuações de trabalho à distância sem subordinação jurídica, mas 
em regime de dependência económica».

O teletrabalho pressupõe que a atividade seja prestada à distância com 
recurso a meios telemáticos. Estando, assim, excluída desta realidade 
jurídica, a prestação de trabalho à distância sem recurso a estas tec-
nologias.

O alargamento constante do n.º 2 do artigo 165.º do CT ocorre em duas 
vias: por um lado, o trabalho à distância é mais amplo do que o tele-
trabalho, podendo não haver recurso a tecnologia de informação e de 
comunicação, admitindo-se igualmente o trabalho manual realizado 
fora da empresa beneficiária; por outro lado, além do trabalho subor-
dinado, aplica-se igualmente a prestadores de atividade em regime de 
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dependência jurídica, nos termos previstos no artigo 10.º do CT. Este 
alargamento tem especial relevo no que respeita a acidentes de traba-
lho, porquanto, como indicado, o sinistro ocorrido em relação a traba-
lhador que presta a atividade em dependência económica é abrangido 
pela proteção do regime de acidentes de trabalho, sendo de atender à 
jurisprudência que, nesta sede, tem concretizado o conceito de depen-
dência económica9.

b) O paradigma do trabalho no domicílio

A segunda diretriz na alteração introduzida pela Lei n.º 83/2021 res-
peita ao facto de só ter atendido ao trabalho no domicílio, que passou 
a ser o paradigma do teletrabalho, ignorando outras formas de pres-
tar trabalho à distância recorrendo a tecnologia de comunicação e de  
informação.

O modo mais generalizado corresponde ao teletrabalho no domicí-
lio, em que a prestação de trabalho é desempenhada no domicílio do 
trabalhador, ligado à empresa através do recurso a tecnologias de in-
formação e de comunicação. Ainda que se aluda a «domicílio do tra-
balhador», a expressão não é usada em sentido técnico, podendo ser 
um local escolhido pelo trabalhador (e acordado com o empregador), 
mesmo que não tenha lá o seu domicílio. Além de se poder considerar 
a primeira modalidade de teletrabalho é a que mais se desenvolveu, 
principalmente em decorrência da pandemia.

Mas há a possibilidade de o teletrabalho ser prestado em centro saté-
lite da empresa, ficando os trabalhadores normalmente deslocalizados 
geograficamente, por vezes num espaço jurídico distinto. Como tercei-
ra modalidade, refira-se o centro comunitário de teletrabalho, onde os 
trabalhadores prestam trabalho para distintas empresas. Sem carácter 
exaustivo, pode ainda aludir-se à modalidade de trabalho móvel, em 
que a prestação de trabalho é realizada à distância por trabalhadores 
itinerantes, que recorrem a meios tecnológicos para se contactarem 
com a empresa.

9 Cf. arestos citados na nota 5.
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c) As remissões descoordenadas para local de trabalho

i. Local de trabalho no artigo 165.º, n.º 1, do CT

As alterações legislativas introduzidas pela Lei n.º 83/2021, no que res-
peita ao local de trabalho, introduziram alguma confusão, que importa 
resolver para efeito da noção de acidente de trabalho.

No n.º 1 do artigo 165.º do CT indica-se que o teletrabalho é presta-
do em local não determinado pelo empregador. Desta expressão pode 
entender-se que se pretende indicar que o empregador não tem o 
controlo direto sobre o local de trabalho, pois o legislador tinha como 
paradigma o trabalho no domicílio, onde o empregador tem de res-
peitar a reserva da vida privada do trabalhador. Mas tratando-se de 
um trabalhador subordinado (e até de um trabalhador em dependência 
económica), nomeadamente para efeito da aplicação das regras de se-
gurança e saúde no trabalho, o empregador terá um controlo indireto 
sobre o local de trabalho. Razão pela qual este tem de ficar identificado.

ii. Local de trabalho no artigo 166.º, n.º 4, alínea b), do CT

O n.º 4 do artigo 164.º do CT prescreve que:

«O acordo de teletrabalho deve conter e definir, nomeada- 
mente:»

Releva, pois, o que conste do referido acordo.

Seguidamente, na alínea b) do mencionado preceito dispõe-se:

«O local em que o trabalhador realizará habitualmente o seu 
trabalho, o qual será considerado, para todos os efeitos legais, o 
seu local de trabalho».

O preceito compreende-se mal. Definir o local de trabalho como aque-
le onde o trabalhador habitualmente realiza o seu trabalho, poderia 
entender-se que o local de trabalho seria escolhido pelo trabalhador, 
estando indefinido à data em que se inicia a prestação de teletrabalho. 
Não faz sentido, não só porque deve constar do acordo de teletraba-
lho o local de trabalho (n.º 4 do artigo 166.º do CT), como não pode o 
empregador exercer o controlo, ainda que indireto do local de traba-
lho, se este só vai ser determinado pela habitualidade da prestação de 
atividade.

Por outro lado, o termo «habitualmente» poderia ser entendido no 
sentido de o local de trabalho poder ser, esporadicamente, num outro 
espaço; ou seja, que ao trabalhador seria dada a possibilidade de, em 
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determinados dias ou horas, prestar a atividade noutro local. Esta in-
terpretação não se coaduna bem com a certeza quanto à identificação 
do local de trabalho. E para efeito de acidente de trabalho causa algu-
ma perplexidade tal incerteza, que, por certo, seria dificilmente aceite 
pelo segurador no contrato de seguro de acidente de trabalho.

iii. Local de trabalho no artigo 170.º-A, n.º 5, do CT

Só a precipitação legislativa permite que, no mesmo diploma (Lei n.º 
83/2021), haja diferentes noções de local de trabalho, como principal-
mente que se remeta para a escolha do trabalhador, quando o teletra-
balho assenta num acordo.

Dispõe o artigo 170.º-A, n.º 5, do CT que:

«O regime legal de reparação dos acidentes de trabalho e doen-
ças profissionais aplica-se às situações de teletrabalho, consi-
derando-se local de trabalho o local escolhido pelo trabalhador 
para exercer habitualmente a sua atividade (…)».

Refira-se que este preceito, na parte final, ao indicar que:

«(…) tempo de trabalho [considera-se] todo aquele em que, 
comprovadamente, esteja a prestar o seu trabalho ao emprega-
dor»

contradiz o disposto nas alíneas c) e d) do artigo 166.º do CT, na medida 
em que estas alíneas – corretamente – relacionam o tempo de traba-
lho com o período normal de trabalho diário e semanal e o horário de 
trabalho. A solução constante do n.º 5 do artigo 170.º-A do CT, tanto 
quanto ao local de trabalho como com respeito ao tempo de trabalho, 
está em desacordo com a necessidade de determinação, por acordo, 
do local de trabalho (artigo 193.º do CT e artigo 8.º, n.º 2, alínea a), da 
LAT), como não se enquadra na noção de tempo de trabalho, tanto do 
regime geral (artigos 197.º ss. do CT), como do prescrito em sede de 
teletrabalho na própria Lei n.º 83/2021 (alíneas c) e d) do artigo 166.º 
do CT) e ainda do disposto no artigo 8.º, n.º 2, alínea b), da LAT. Uma 
verdadeira norma anómala.

iv. Local de trabalho em resultado da alteração introduzida pela Lei n.º 
83/2021 no artigo 8.º da LAT

Já se analisou o disposto no artigo 8.º da LAT, de onde consta a noção 
de acidente de trabalho. No artigo 4.º da Lei n.º 83/2021 acrescentou-
-se a alínea c) ao sobredito artigo 8.º da LAT nos seguintes termos: «No 
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caso de teletrabalho ou trabalho à distância, considera-se local de tra-
balho aquele que conste do acordo de teletrabalho».

A solução legal é compreensível e adequada no âmbito dos acidentes 
de trabalho.

Confrontando com as previsões anteriormente referidas de «local de 
trabalho» na Lei n.º 83/2021, no que respeita aos acidentes de traba-
lho – incluindo a previsão legal do artigo 170.º-A, n.º 5, do CT – tem 
de prevalecer a solução de o local de trabalho resultar do acordo de 
teletrabalho. Não pode depender da habitualidade nem da escolha por 
parte do trabalhador, pois o local de trabalho tem de ser determinado 
por acordo entre as partes.

Esta interpretação sistemática da Lei n.º 83/2021 resulta do facto de a 
mesma conter soluções contraditórias, que têm de ser resolvidas dentro 
do espírito do sistema jurídico. Para efeito de acidente de trabalho, o local 
de trabalho deve ser unicamente o que resulta do acordo de teletrabalho.

4. A questão do seguro aplicável ao teletrabalho

a) Extensão do local de trabalho

i. Controlo indireto

Numa relação de teletrabalho e mesmo tratando-se de teletrabalho no 
domicílio, com a limitação decorrente da reserva da vida privada – o 
empregador tem de manter o controlo sobre o local de trabalho. Tra-
ta-se, porém, de um controlo indireto, em que deve ser identificada a 
concreta morada – pode ser um domicílio profissional e não o habi-
tacional –, não só para inclusão no acordo de teletrabalho, como para 
informação a entidades que carecem desse dado, como o segurador de 
acidentes de trabalho ou a entidade que verifica a situação de seguran-
ça e saúde no trabalho.

Na eventualidade de o trabalhador prestar a atividade presencialmente 
e, por acordo, passar a ser teletrabalhador, o empregador tem de co-
municar ao segurador de acidentes de trabalho a alteração indicando 
uma morada concreta, que será, para este efeito, o local de trabalho 
acordado entre as partes.

ii. Conciliação com a vida privada

A conciliação com a vida privada tem especial relevo no caso de tele-
trabalho no domicílio (habitacional) do trabalhador; mas noutras mo-
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dalidades de teletrabalho também se coloca a questão, especialmente 
no que respeita a contacto fora do tempo de trabalho. Esta questão 
surge, com especial ênfase, no artigo 199.º-A do CT, impondo que:

«O empregador tem o dever de se abster de contactar o traba-
lhador no período de descanso, ressalvadas as situações de força 
maior».

Mas com respeito ao trabalho no domicílio, especialmente sendo este a 
habitação do trabalhador, o controlo do empregador é muito limitado. 
Cabe ao trabalhador, dentro da sua habitação, escolher o local concre-
to para desempenhar a atividade (no quarto, na sala, no escritório, na 
cozinha, etc.) e, dentro da habitação – considerada no todo como local 
de trabalho –, o trabalhador pode mudar de local ao longo do dia, nada 
tendo a comunicar ao empregador ou ao segurador.

b) Risco do empregador e atos da vida privada do trabalhador

O acidente de trabalho é assumido como um risco do empregador, que 
tem de arcar com as suas consequências indemnizatórias, devendo 
transferir a obrigação de pagamento para um segurador.

Mesmo que o acidente de trabalho ocorra no domicílio do trabalhador 
continua a ser um risco do empregador. Contudo, o regime dos aciden-
tes de trabalho, pensado para o trabalho presencial, tem de sofrer um 
ajustamento para se conjugar com a realidade do teletrabalho, tendo 
especialmente em conta que há acidentes que podem resultar de atos 
da vida privada do trabalhador. Dentro do seu domicílio o trabalhador 
gere a sua atividade e o controlo por parte do empregador é mínimo.

Daí a difícil conjugação entre o risco do empregador e a inviabilidade 
de se imiscuir na vida privada do trabalhador.

c) Acidente de trabalho e acidente doméstico

O sinistro ocorrido no domicílio do teletrabalhador pode consubstanciar 
um acidente de trabalho como corresponder a um acidente doméstico.

Mesmo que o acidente ocorra na morada identificada no acordo de 
teletrabalho como sendo o local de trabalho e que tenha ocorrido no 
tempo de trabalho – integrando os dois elementos principais da quali-
ficação do acidente de trabalho –, pode considerar-se que se trata, an-
tes, de um acidente doméstico. Entende-se que o acidente doméstico 
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é o que ocorre no domicílio do trabalhador, não se relacionando com a 
prestação da atividade laboral.

Mas, na prática, esta distinção pode ser complexa atento o facto de, na 
realização da prestação laboral ou nas pausas, poderem ser praticados 
atos da vida privada – em princípio identificáveis como acidente do-
méstico, p. ex., fazer um café ou uma torrada – que estão igualmente 
relacionados com a realização da atividade laboral. Se o trabalhador 
presencial, na empresa onde presta a atividade, durante uma pausa vai 
tirar um café na máquina disponibilizada pelo empregador e sofre um 
acidente decorrente um curto-circuito, o sinistro é qualificado como 
acidente de trabalho, pois o risco da máquina de café da empresa é 
assumido pelo empregador. De molde diferente, quanto à máquina de 
café do teletrabalhador, que lhe causou danos quando preparava um 
café, dificilmente se pode integrar no risco do empregador.

Sendo acidente doméstico, não ficará coberto pelo regime dos aciden-
tes de trabalho.

d) Acidente de percurso em teletrabalho

Em princípio, o trabalhador que presta a sua atividade em teletraba-
lho, permanece no seu domicílio, pelo que se pode questionar em que 
medida se justifica analisar o acidente in itinere. Porquanto, não se en-
contram abrangidos no conceito de acidente de percurso os sinistros 
ocorridos nas deslocações dentro do espaço privado do trabalhador. 
De facto, como tem decidido maioritariamente a jurisprudência, o aci-
dente de percurso só se inicia depois de o trabalhador transpor a porta 
de sua casa para o exterior, seja o espaço comum do condomínio ou a 
rua10. Assim sendo, as deslocações dentro do domicílio não se enqua-
dram no âmbito dos acidentes in itinere.

Mas do exposto não se pode concluir que não pode haver acidentes 
de percurso em relação a teletrabalhador. Além de o teletrabalhador 
se deslocar, por vezes, à empresa, para reuniões, receber trabalho, 
etc., tem-se divulgado a figura do teletrabalho intermitente, em que o 
trabalhador, em determinados dias da semana, presta a sua atividade 

10 Cf. Ac. STJ de 5/12/2018 (Leones Dantas), www.dgsi.pt, que cita jurisprudência no mes-
mo sentido.
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presencialmente, permanecendo, nos restantes dias da semana, a de-
sempenhar o trabalho no seu domicílio.

Nestes casos, as deslocações do teletrabalhador enquadram-se no âm-
bito comum do acidente de percurso.

A dificuldade reside em saber se, permanecendo o trabalhador no seu 
domicílio a realizar a atividade em teletrabalho, pode ainda assim haver 
acidente de percurso. A resposta encontra-se no disposto no artigo 9.º, 
n.º 3, da LAT, devendo apurar-se se a deslocação é para a satisfação de 
necessidades atendíveis do trabalhador.

Tendo por base o carácter excecional dos acidentes de percurso, im-
porta verificar se o trajeto realizado pelo teletrabalhador e a necessi-
dade de o realizar se enquadra na satisfação das mencionadas neces-
sidades atendíveis.

Deste modo, se o teletrabalhador, antes de iniciar o trabalho no seu do-
micílio, vai levar os filhos à escola, o trajeto em questão enquadra-se no 
âmbito da satisfação de necessidades atendíveis. De igual modo, se o 
teletrabalhador, durante a pausa para almoço, sai de casa e vai almoçar 
a um restaurante próximo, o acidente ocorrido pode integrar o con-
ceito de acidente de percurso, por se considerar que essa deslocação 
corresponde à satisfação de necessidades atendíveis do trabalhador.

VII. ANÁLISE CASUÍSTICA DE ACIDENTES DE TRABALHO EM TELE-
TRABALHO

1. Casos analisados em países estrangeiros

Um tribunal alemão (1.ª instância) qualificou como acidente de trabalho 
uma queda ocorrida quando o trabalhador descia as escadas de casa, 
do quarto para o escritório, onde desempenhava a sua atividade labo-
ral em teletrabalho. A decisão veio a ser revogada pelo tribunal de 2.ª 
instância, por considerar que o acidente de percurso não se verifica 
dentro do domicílio do trabalhador.

Um tribunal canadiano concluiu que era acidente de trabalho o que 
ocorreu quando a trabalhadora, durante a pausa para almoço, tendo 
encomendado comida para lhe entregarem em casa, caiu a descer a 
escada no interior da sua moradia para ir à porta receber a entrega do 
almoço. Discutiu-se se, estando em pausa para almoço – fora do tempo 
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de trabalho – a queda se poderia qualificar como acidente de trabalho. 
O tribunal entendeu que sim, mas, tal como no caso anterior, é duvi-
doso que se possa considerar acidente de trabalho o que ocorre nas 
deslocações dentro da habitação do trabalhador.

Um tribunal de Cáceres (Espanha) entendeu que se tratava de aciden-
te de trabalho aquele em que a teletrabalhadora caiu dentro de casa, 
quando saia do quarto de banho e regressava ao trabalho.

2. Casos ocorridos em Portugal

Os tribunais portugueses ainda não terão sido confrontados com si-
tuações de acidentes de trabalho em teletrabalho, mas em informação 
prestada por um segurador foram relatados casos de teletrabalhadores 
que se deslocaram para levar os filhos à escola, tendo sido qualificados 
como acidentes de percurso, e de um caso de uma queda no domicí-
lio por ter tropeçado num brinquedo do filho, também admitido como 
sendo acidente de trabalho.

Ainda que este último caso pudesse discutir-se se não seria, antes, um 
acidente doméstico, é presumível que o valor indemnizatório não jus-
tificasse a demanda.

Os casos referenciados de deslocação do teletrabalhador para levar os 
filhos à escola enquadram-se na exceção referida de satisfação de ne-
cessidades atendíveis.
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Os processos de transformação que o trabalho digital experimenta afe-
tam profundamente a fisionomia clássica das duas categorias jurídicas 
do local de trabalho, por um lado, e do tempo de trabalho, por outro.

A tecnologia, de facto, permite uma progressiva desmaterialização fí-
sica da empresa, com a possibilidade de desagregar a contextualidade 
física do “onde” se trabalha e muitas vezes também do “quando” se tra-
balha, pelo que o espaço físico em que tradicionalmente se produz, ou 
seja, a empresa em seu sentido clássico, tende a dissolver-se, libertan-
do-se da sua componente física e tornando-se cada vez mais “virtual”.

Por conseguinte, e este é o aspeto que queremos focar, se o poder di-
retivo do empregador é funcionalizado para fixar e organizar as três 
coordenadas de como, quando e onde se trabalha, torna-se evidente 
como a doutrina juslaborista tem a necessidade de avaliar em deta-
lhe as transformações da época induzidas pela digitalização, através de 
plataformas, algoritmos e robótica inteligente1.

O ponto focal do qual parece oportuno partir para compreender a re-
novada necessidade de redimensionar as proteções da pessoa que tra-
balha diz respeito à inversão da relação tradicional homem-máquina, 
sendo que hoje já não é a máquina que faz o que o homem quer, mas, 
ao contrário, é a máquina inteligente que sugere ao homem o que ele 
deve fazer. Tal acarreta, inevitavelmente, a necessidade de proteger 
valores fundamentais como a dignidade e a liberdade da pessoa huma-
na, tendo que “começar a pensar em limites e salvaguardas em termos 

1 Treu Tiziano, La digitalizzazione del lavoro: proposte europee e piste d i ricerca,https://
www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2021/10/Tiziano-Treu-La-digitalizzazio-
ne-del-lavoro-Conversazioni-sul-lavoro-a-distanza-definitivo-05-10-2021-1.pdf, 5.
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de confronto relacional, entre trabalhador e robô”2, bem como valores 
como o da transparência, perseguido a nível europeu e implementado 
no ordenamento jurídico italiano na sequência do recente decreto le-
gislativo n.° 104 de 2022.

De acordo com este decreto, designadamente, e como referiremos 
adiante, o empregador é obrigado a informar o trabalhador de qual-
quer utilização de sistemas automatizados de tomada de decisão ou de 
monitorização destinados a fornecer informação relevante para efeitos 
de contratação, gestão ou cessação de vínculo laboral, afetação de ta-
refas ou funções, bem como indicações incidentais sobre a vigilância, 
avaliação, desempenho e cumprimento das obrigações contratuais dos 
trabalhadores3.

Assim, paralelamente ao fenómeno da desmaterialização da empresa, é 
a própria figura patronal que é afetada por essas profundas mudanças 
na organização do trabalho. A fisionomia – se não a própria essência – 
do empregador é tradicionalmente construída sobre as posições jurídi-
cas de poder diretivo, de controle e disciplinar, das quais deriva aquela 
posição jurídica de sujeição que se consubstancia na subordinação.

Pois bem, a tecnologia digital torna a figura do empregador algo eva-
nescente, tanto que na doutrina italiana se afirmou que o empregador 
poderia ser identificado, por exemplo, com a arquitetura funcional da 
plataforma4, ou com o algoritmo matemático que toma as decisões e, 
portanto, determina as diretivas a serem dadas em nível organizacio-
nal. As plataformas, obviamente, não esgotam o amplo e variado pa-

2 Maio Valerio, Il diritto del lavoro e le nuove sfide della rivoluzione robotica, Argomenti 
di Diritto del lavoro, 2018, 1441.

3 Assim o artigo 1bis, par. 1, do decreto legislativo n.° 152 de 1997, introduzido pelo de-
creto legislativo n.° 104 de 2022.

 Cfr. Proia Giampiero, Le novità sistemiche e di dettaglio, del Decreto Trasparenza, in 
Massimario di Giurisprudenza del lavoro, 2022, 584; Zilli Anna, La trasparenza nel la-
voro subordinato. Principi e tecniche di tutela, Pisa, 2022, 143 e ss.

4 Sobre o tema: Bano Fabrizio, Il lavoro on demand nella gig economy, Aa.Vv., Il diritto del 
lavoro e la sua evoluzione. Scritti in onore di Roberto Pessi, Bari, 2021, 101; Mainardi 
Sandro, Rivoluzione digitale e diritto del lavoro, Massimario di Giurisprudenza del La-
voro, 2020, n.° 2, 350 e ss.; Santoro Passarelli Giuseppe, Il lavoro mediante piattafor-
me digitali e la vicenda processuale dei riders, Diritto delle relazioni industriali, 2021,  
n.° 1, 112; Voza Roberto, Il lavoro reso mediante piattaforme digitali tra qualificazio-
ne e regolazione, Aa.Vv. Il lavoro nelle piattaforme digitali. Nuove opportunità, nuove 
forme di sfruttamento, nuovi bisogni di tutela, Rivista Giuridica del Lavoro e della Pre-
videnza sociale, Quaderno n.° 2/2017, 73. 
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norama do trabalho digital, que diz respeito a situações de aplicação 
que podem ir desde um uso “soft” de tecnologias digitais até um uso 
“strong” de inteligências artificiais. No entanto, quando pensamos em 
plataformas digitais, a questão da identificação do empregador torna-
-se ainda mais complexa pelo aparecimento de uma terceira figura, a 
do cliente-utilizador, amplamente valorizada ao ponto de a customer 
satisfaction por vezes ter um peso significativo, um impacto na exe-
cução da relação de trabalho, quando não em certos casos, mesmo, na 
sua continuação regular. Esta última circunstância levou alguns a acre-
ditar que pode surgir uma espécie de contitularidade substancial, que 
implicaria a existência já não de um, mas de dois co-empregadores, 
incluindo, de facto, também o cliente da plataforma5.

Sem esquecer que, de acordo com possíveis sugestões minimalistas, a 
plataforma – longe de assumir o papel de empregador – pode ser con-
cebida como limitando-se a desempenhar uma função de mera inter-
mediação entre o trabalhador por conta própria e o próprio utilizador 
do serviço6.

Ou, em uma tentativa de exemplificar ainda mais o efeito desestru-
turante sobre a estrutura geral alcançado pela construção do direito 
do trabalho, uma incursão poderia ser feita nesse caso particular de 
trabalho digital que é o crowd-working. Neste sentido, a oferta de em-
prego digital lançada online evoca a ideia de um trabalhador que, antes 
mesmo de o ser, é utilizador da rede. Uma circunstância que sugeriu a 
oportunidade de avaliar se o trabalhador digital pode ser considerado 
uma espécie de consumidor, a fim de invocar as proteções que a regu-
lação legal europeia do consumo reconecta à posição de contratante 
fraco7.

Como se vê, portanto, são transformações que atingem o coração do 
direito do trabalho, reformulando os fundamentos fisionómicos da em-
presa e do empregador e justificando plenamente aquelas demandas 
regulatórias para equilibrar as diferentes necessidades antagónicas.

5 Sobre o tema Lai Marco, Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di 
smart working e di crowd working, in Diritto delle relazioni industriali, 2017, 997. Em 
sentido contrario, Voza Roberto, Il lavoro reso mediante piattaforme digitali tra quali-
ficazione e regolazione, cit., 80.

6 Ainda Bano Fabrizio, Il lavoro on demand nella gig economy, cit., 101.

7 Cfr. Pessi Roberto, Il diritto del lavoro e la Costituzione: identità e criticità, Bari, 2019, 
147 e ss.
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Em particular, nesse contexto evolutivo geral, o exercício do poder 
de direção está sujeito a tensões evidentes em relação à sua estrutura 
classicamente formada. Tensões de natureza qualitativa, antes mesmo 
que quantitativa. Como já se antecipou, de facto, “a utilização dos re-
cursos informáticos até à inteligência artificial em sentido forte dá ou 
pode dar origem a novas formas de exercício dos poderes de gestão da 
empresa”, tanto mais que o trabalhador pode encontrar-se a interagir, 
em vez de com um empreendedor humano, com uma “gestão automá-
tica” que atribui tarefas, determina o ritmo de trabalho, estabelece a 
duração e o local das pausas”8. Uma circunstância que abre cenários 
futuristas de certa forma preocupantes, em que a inteligência artificial, 
“graças aos dados processados e aos ditames da psicologia comporta-
mental”, seria capaz de “exercer habilmente um poder indutivo sobre 
os trabalhadores”9. 

Este é um perfil de evolução procedimental, ou seja, diz respeito ao 
procedimento pelo qual uma decisão organizacional é tomada. Em par-
ticular, o poder diretivo é exercido pela ferramenta tecnológica, não 
apenas como intermediária, mas muitas vezes também em termos de 
elaboração e explicação da decisão organizacional subjacente que é to-
mada de quando em quando.

Esta referência ao perfil procedimental permite-nos destacar como, 
na nossa opinião, se é verdade que existem potenciais negativos que 
devem ser evitados, a digitalização do poder diretivo traz consigo tam-
bém potenciais absolutamente positivos. Pense-se na questão da segu-
rança no trabalho, onde muitas vezes a lesão está ligada ao erro huma-
no, situação em que a procedimentalização do exercício do poder pode 
ser muito útil para eliminar esse erro.

A contaminação entre direito e tecnologia torna-se, deste modo, mui-
to intensa. Ao ponto de a máquina se tornar a dona da posição legal 
de poder. Uma espécie (pode dizer-se) de subjetividade jurídica digital, 
uma subjetividade do direito em todos os aspetos.

A este respeito, gostaria de abrir um parêntesis sobre o direito de 
desconexão, um direito legal em Itália de acordo com a Lei n.º 81 de 
2017, que rege o trabalho ágil, ou seja, uma modalidade de execução 
do trabalho semelhante ao smart work, em que o trabalhador alterna 
o trabalho interno dentro da empresa com o trabalho realizado fora, 
sem restrições específicas de tempo e lugar de trabalho. A Lei n.º 81 

8 Mainardi Sandro, Rivoluzione digitale e diritto del lavoro, cit., 350.

9 Maio Valerio, Il diritto del lavoro e le nuove sfide della rivoluzione robotica, cit., 1441.



AlbErto lEViSOCIAL

107

estabelece que o acordo individual entre o empregador e o trabalhador 
ágil identifica “as medidas técnicas e organizacionais necessárias para 
garantir a desconexão do trabalhador das ferramentas tecnológicas de 
trabalho” (artigo 19, § 1.º). Na negociação coletiva não é incomum que 
os parceiros sociais tenham decidido aplicar o art. 19 identificando, na 
prática, medidas organizacionais e informáticas destinadas a garantir 
(tecnológica e organizacionalmente) que o trabalhador não possa de 
facto usar as ferramentas tecnológicas fora do horário de trabalho. 
Considere-se, por exemplo, uma medida da empresa impossibilitando 
entrar no servidor da mesma das 20h às 8h da manhã seguinte. Desta 
forma, toma corpo a ideia de que, para efetivar o direito de desco-
nexão, o empregador deve adequar a sua organização, possivelmente 
também por meio da implementação de dispositivos, de modo a impor 
o uso da desconexão de forma tecnológica, ou seja de forma coerciva, 
no sentido de prevenir – graças à tecnologia – comportamentos de 
sinal contrário, possivelmente até mesmo desejados apenas pelo tra-
balhador.

Da mesma forma, o exercício do poder diretivo assume a mesma cono-
tação de ordem procedimental, no sentido de que é a inteligência arti-
ficial que processa a situação e ao final do procedimento algorítmico, 
que hoje também é constituído de autoaprendizagem, chega à decisão 
final.

Claramente, esta é uma etapa marcante no desenvolvimento da ciência 
organizacional, também por suas reflexões sobre o conceito de subor-
dinação. Em particular, assim como no trabalho no domicílio do traba-
lhador, a subordinação evolui para o conceito de subordinação “técni-
ca”, começando hoje a tomar forma uma noção de subordinação digital, 
o que implica a sujeição tecnológica a um decisor digital.

Como já foi mencionado, a digitalização também envolve tensões de 
natureza quantitativa para o poder diretivo. Em particular, com exce-
ção daqueles casos particulares e limitados em que a autonomia do 
trabalhador digital na execução do trabalho é reduzida ao mínimo, de-
vido à necessidade de cumprir rigorosamente o procedimento que o 
computador impõe10, tanto que mesmo o mais banal dos desvios im-
possibilitaria o “sucesso final” do procedimento propriamente dito, na 
maioria das situações a implementação da tecnologia (não apenas a 
digital) implica, de certo ponto de vista, uma inegável restrição das in-

10 Sobre o tema Fabozzi Raffaele, Il diritto del lavoro nell’era della digital economy, in 
Aa.Vv., Il diritto del lavoro e la sua evoluzione. Scritti in onore di Roberto Pessi, Bari, 
2021, 938.
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tervenções da autoridade do empregador, resultando em uma redução 
do poder diretivo, pelo menos como tem sido tradicionalmente enten-
dido.

Em suma, o trabalho digital implica uma maior e inegável autonomia 
do trabalhador digital na gestão de onde e quando trabalhar, o que se 
reflete em uma atenuação do poder diretivo do empregador. Também 
é verdade que a organização do trabalho caminha para cenários em 
que o trabalhador digital deve ser cada vez mais smart, no sentido de 
possuir aquela marcada capacidade de autodeterminação sobre como 
trabalhar, que a transformação da organização do trabalho agora pa-
rece impor. Mas esta evolução quantitativa é em todo o caso menos 
impactante do que a outra, a qualitativa acima referida, resultando de 
uma tendência transversal que, em bom rigor, não se limita ao trabalho 
digital, generalizando-se agora no sentido de reconhecer ao trabalha-
dor uma cada vez maior autonomia operacional.

Pois bem, à luz das considerações acima mencionadas, fica claro que a 
Inteligência Artificial em seu impacto sobre o trabalho implica a neces-
sidade de avaliar quais as normas e garantias legais capazes de prote-
ger adequadamente a pessoa do trabalhador.

A este respeito, como pudemos antecipar, um primeiro pilar importan-
te sobre o qual assentar um processo tão epocal diz respeito à trans-
parência dos mecanismos de tomada de decisão com os quais a inteli-
gência artificial atinge uma determinada determinação, no nosso caso 
o exercício do poder diretivo11.

A proposta de Diretiva europeia de 9 de dezembro de 2021, sobre o tra-
balho em plataformas digitais, por exemplo, destaca a natureza funda-
mental do cânone da transparência, prevendo um conjunto articulado 
de informações a favor dos trabalhadores e permitindo a possibilidade 
de um controlo transparente do processo de tomada de decisão do 
algoritmo.

O tema que também ressurge aqui não é apenas aquele relacionado 
à arquitetura inicial do algoritmo, mas ao processo de aprendizagem 
automático da inteligência artificial. Um caso de teste, nesse sentido, 
diz respeito àqueles que foram definidos na doutrina como o algori-
thmic bias12, cuja imprevisibilidade e gravidade potencial derivam da 

11 A este propósito já existe uma referência no Acordo-Quadro europeu de junho de 2020.

12 Mainardi Sandro, Rivoluzione digitale e diritto del lavoro, cit., 358.
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natureza involuntária de quem desenhou as regras de funcionamento 
do algoritmo.

Nesse sentido, como tivemos a oportunidade de antecipar, no ordena-
mento jurídico italiano foi adotado o decreto legislativo n. 104, que es-
tabeleceu que as informações a serem prestadas ao trabalhador devem 
ser extremamente detalhadas e que o próprio trabalhador deve ter o 
direito de acesso aos dados, bem como o direito de solicitar mais infor-
mações. Na doutrina italiana, destacou-se, portanto, como “em decor-
rência da nova disciplina, as escolhas que inspiram a organização do 
trabalho, mesmo aquelas que habitualmente se formam e permanecem 
mantidas na esfera de privacidade dos interna corporis da empresa, 
estão hoje sujeitos a uma obrigação de “disclosure” total quando essas 
escolhas forem incorporadas nos critérios de definição e operação dos 
sistemas automatizados de tomada de decisão ou monitoramento”13. 
Como se vê, portanto, a formulação textual do decreto n. 104 demons-
tra claramente que o legislador italiano se baseia explicitamente na 
Proposta de Diretiva Europeia14, mesmo que – uma vez que esta ainda 
não concluiu o seu processo de aprovação – na doutrina jurídica tenha 
sido observado que o legislador italiano poderia ter esperado pelo tex-
to final da Diretiva, para evitar o risco de eventuais desalinhamentos15.

Numa perspetiva de iure condendo, outra regra a ser implementada de-
verá ser a eventual constituição de organismos de garantia conjunta, 
habilitados a intervir para avaliar, e eventualmente corrigir, os exces-
sos decisórios do robô, capazes de ter um impacto profundo nos direi-
tos da pessoa do trabalhador16.

Desta forma, assume importância fundamental o papel ativo e partici-
pativo do sindicato, num momento de transição tão profunda e radical 
para o trabalho, que já emergiu durante a redação do acordo-quadro 
europeu sobre digitalização de junho de 2020. Além disso, a fonte con-
tratual-coletiva, especialmente do segundo nível, neste caso, carrega 
em si uma acentuada adequação regulatória, vinculada à efetividade.

13 Assim Proia Giampiero, Le novità sistemiche e di dettaglio, del Decreto Trasparenza, 
cit., 586.

14 Assim Zilli Anna, La trasparenza nel lavoro subordinato. Principi e tecniche di tutela, 
cit., 143.

15 Ainda Proia Giampiero, Le novità sistemiche e di dettaglio, del Decreto Trasparenza, 
cit., 586.

16 Maio Valerio, Il diritto del lavoro e le nuove sfide della rivoluzione robotica, cit., 1442.
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Outra questão fundamental diz respeito às fontes regulatórias da cha-
mada transição digital. A matéria, em particular, tem até agora evi-
denciado a oportunidade de uma governação multinível cuidadosa e 
rigorosa, como demonstra a ação da União Europeia, com as várias me-
didas tomadas, a partir do Livro Branco sobre IA, tanto no que se refere 
à proposta de Regulamento sobre Inteligência Artificial de 21 de abril 
de 2021, até à proposta de Diretiva sobre o trabalho em plataformas de 
dezembro de 2021.

Por fim, deve considerar-se o aspeto transnacional, que, por exemplo, 
diz respeito às plataformas que envolvem elementos internacionais 
(as estatísticas dizem que o fenómeno já atinge mais de um terço do 
total17), contexto que volta a ser juridicamente regulável apenas com 
recurso à ferramenta indispensável da negociação coletiva, dadas as 
dificuldades do direito internacional do trabalho em impor padrões de 
proteção globalmente homogéneos.

17 Treu Tiziano, La digitalizzazione del lavoro: proposte europee e piste di ricerca, cit., 6.
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RESUMO: Partindo da autonomia do processo penal relativamente às 
regras processuais civis tenta-se responder à problemática da apli-
cação (ou não) das regras de revista especial consagradas na última 
parte da alínea a), do n.º 2 do artigo 629.º, do Código de Processo 
Civil (doravante CPC) e das regras de revista excecional consagra-
das no n.º 1 do artigo 672.º, do CPC. Segue-se uma breve análise da 
aplicação das regras processuais civis em matéria de recursos rela-
tivamente ao pedido de indemnização civil enxertado no processo 
penal. 

PALAVRAS-CHAVE: Recursos; Processo Penal; Processo Civil; Revista; 
Revista excecional.

ABSTRACT: Starting from the autonomy of the criminal procedure 
in relation to the civil procedure law, an assessment is done of the 

1 O texto que se publica serviu de base à intervenção em Colóquios do Supremo Tribunal 
de Justiça – Processo Penal: Recursos, que decorreu a 26 de maio de 2022.
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using (or not) of the “special appeal rules” (enshrined in the last part 
of subparagraph a), of paragraph 2 of article 629, of the Portugue-
se Civil Procedure Law) and the “exceptional appeal rules” (enshri-
ned in Article 672 (1) of the Civil Procedure Law. The text continues 
doing a brief analysis of the use of civil procedural rules on appeals 
claiming civil damages claim in the criminal proceedings.

KEYWORDS: Appeals; Criminal Procedure Law; Civil Procedure Law; 
Exceptional Appeal.

SUMÁRIO

1. A autonomia dos recursos em processo penal;

2. A situação especial de violação do princípio ne bis in idem;

3. As situações de revista excecional: aplicação ao processo penal?;

4. A aplicação das regras processuais civis ao processo penal aquando 
do recurso do pedido de indemnização civil enxertado no proces-
so penal.

1.  A AUTONOMIA DOS RECURSOS EM PROCESSO PENAL

Passaram cerca de 35 anos sobre o novo Código de Processo Penal e, 
todavia, parece regressar a ideia da supletividade da regulamentação 
em matéria de recursos no processo civil ao processo penal. 

Se no Código de Processo Penal de 1929 se estabelecia, de forma ex-
pressa, que os recursos em processo penal eram interpostos, proces-
sados e julgados como agravos em processo civil, salvas as disposições 
do Código de Processo Penal (artigo 649.º), assim se assumindo ex-
pressamente a supletividade do processo civil relativamente ao pro-
cesso penal, em sede de recursos, outra parece ter sido a intenção do 
legislador de 1987.

Na verdade, o legislador de 1987, com a criação de um sistema de re-
cursos próprio, pretendeu “potenciar a economia processual” (cf. 
preâmbulo) abolindo “concretamente a existência, por regra, de um 
duplo grau de recurso” (idem) e criando um “regime aparentado com a 
ideia do recurso unitário, em princípio idêntico para a Relação e para 
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o Supremo e abarcando, na medida do possível e conveniente, tanto a 
questão de direito como a questão de facto” (idem). Pretendia-se as-
sim ultrapassar o que se tinha tornado mais negativo:  nas palavras de 
Cunha Rodrigues, “o Código de Processo Penal de 1929 simplificou de 
tal maneira a matéria que não mais foi possível saber o que pertencia 
à teoria do direito criminal e à teoria do direito civil. (...) Esta simpli-
ficação correspondeu (...) à ideia de que o recurso penal não tinha de 
ser diverso do cível”2. Isto é, com o Código de Processo Penal de 1987 
criou-se um sistema onde se pretendia que, de alguma forma, ficassem 
espelhados os ensinamentos do direito criminal e dos direitos funda-
mentais3. E assim, há décadas que é consensual a ideia de que com o 
Código de Processo Penal de 1987 se pretendeu “conferir ao sistema de 
recursos uma tendencial autonomia relativamente ao processo civil”4. 

Estaremos a querer voltar atrás?

Dadas as especificidades do direito criminal e a proteção de direitos 
fundamentais num processo penal que tem sido entendido como “di-
reito constitucional aplicado”5, e onde “os fundamentos do direito pro-
cessual penal são, simultaneamente, os alicerces constitucionais do 
Estado”6, e “a concreta regulamentação de singulares problemas pro-
cessuais deve ser conformada jurídico-constitucionalmente”, penso que 
em matéria de recursos se devem seguir as regras processuais penais 
contidas no Código de Processo Penal, e apenas em última instância (e 
provisoriamente até o legislador não colmatar a lacuna7) se deve recor-
rer ao Código de Processo Civil – sempre sem esquecer que apenas se 
devem aplicar as normas do processo civil quando estas se harmonizem 

2 Recursos, Jornadas de Direito Processual Penal – O novo Código de Processo Penal, 
Coimbra: Almedina, 1991, p. 381-2.

3 Também neste sentido, Cunha Rodrigues, Recursos.., p. 382.

4 Cunha Rodrigues, idem, p. 384.

5 Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 1974, p. 74 e ss.

6 Maria João Antunes, Direito Processual Penal – “Direito Constitucional aplicado”, Que 
futuro para o direito processual penal?, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 745.

7 O entendimento de que estaremos perante um caso de lacuna não é unânime na juris-
prudência do Supremo Tribunal de Justiça – cfr., por exemplo, o acórdão de 07.01.2016 
(proc. n.º 204/13.6YUSTR.L1-A.S1, relatora: Cons. Isabel Pais Martins em www.dgsi.pt, 
a 31.10.2022).
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com as do processo penal e com os princípios gerais do processo penal 
(artigo 4.º, do Código de Processo Penal, doravante CPP). 

É certo que o entendimento de que poderão existir lacunas no âmbi-
to da regulamentação dos recursos em processo penal não é unânime 
na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. Por exemplo, num 
acórdão de 07.01.20168, considerou-se que não existia qualquer lacuna 
porque o regime processual penal em matéria de recursos é autónomo 
e diverso do regime processual civil – “falta de previsão de excepções 
às regras de inadmissibilidade de recurso de acórdão da relação (...) não 
constitui uma lacuna porque o regime de (in)admissibilidade de recurso 
em processo penal, na sua completude, é diverso e autónomo do regime 
de (in)admissibilidade de recurso, em processo civil.” Todavia, a simpli-
cidade do argumento falece perante o estabelecido pelo legislador no 
artigo 4.º do CPP: isto é, se qualquer regulamentação processual penal 
no âmbito do Código fosse sempre considerada diversa e autónoma de 
modo a que se pudesse concluir sem mais pela inexistência de lacunas, 
porque teria o legislador criado uma norma onde expressamente refe-
re que em caso de omissão se devem aplicar analogamente as regras do 
processo civil que se harmonizem com o processo penal?9

8 Proc. n.º 204/13.6YUSTR.L1-A.S1, cit. supra.

9 Aliás, o legislador acaba por implicitamente remeter para as normas processuais 
civis no caso em que, não sendo admissível o recurso em matéria penal, permite o 
recurso da parte da sentença em matéria civil. Neste caso, e dado que as regras de não 
admissibilidade do recurso em processo penal têm por base a pena aplicada (cf. artigo 
400.º, do CPP), apenas com recurso às normas processuais civis em matéria de recurso 
podemos aferir da recorribilidade (ou não) da parte da sentença em matéria civil. Nes-
tes casos, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça é unânime no sentido da apli-
cação das regras processuais civis quanto à admissibilidade de recurso para o Supremo 
Tribunal, em particular do disposto no artigo 671.º, do CPC.
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2.  A SITUAÇÃO ESPECIAL DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO NE BIS IN 
IDEM10

Constituindo o direito ao recurso uma garantia de defesa do arguido11, 
não poderemos considerar que a admissibilidade de interposição do 
recurso com fundamento em ofensa do caso julgado poderá ser um 
caso onde, dada a aparente lacuna no Código de Processo Penal, se 
deve recorrer ao Código de Processo Civil quando esteja em causa um 
princípio constitucional como o princípio ne bis in idem12 (o chamado 
efeito negativo do caso julgado)?

O âmbito do caso julgado é delimitado, num certo processo, pelo âm-
bito do seu objeto, e este é definido e fixado pela acusação13 ou pela 

10 Na exposição que se segue a abordagem do que seja objeto do processo, âmbito do 
princípio do ne bis in idem e sua correlação com o âmbito do caso julgado penal é 
necessariamente simplista dado o objetivo estrito da exposição: pretende-se apenas 
responder à questão de saber se, em alguma circunstância, se poderá aplicar o disposto 
no artigo 629.º, n.º 2, al. a), in fine , do CPC ao regime dos recursos em processo penal. 
Sobre a problemática do âmbito do princípio do ne bis in idem, do objeto do processo, 
do caso julgado penal e do âmbito da “acusação material” ver por todos Henrique Sali-
nas, Os limites objectivos do ne bis in idem e a estrutura acusatória no processo penal, 
Lisboa: UCP, 2014 e Inês Ferreira Leite, Ne (idem) bis in idem – proibição de dupla pu-
nição e de duplo julgamento: contributos para a racionalidade do poder punitivo, vols. 
I e II, Lisboa: AAFDL, 2016, e bibliografia citada em ambos.

11 O recurso em processo penal constitui uma das garantias de defesa do arguido (tal 
como se encontra plasmado no artigo 32.º, n.º 1, da CRP), o que terá, desde logo, con-
sequências quando se trata de um recurso interposto pelo Ministério Público (que não 
no interesse do arguido) ou pelo assistente; e, por maioria de razão, quando temos um 
recurso interposto pelas partes civis. Segundo Maria João Antunes, seguindo os acór-
dãos do Tribunal Constitucional n.ºs 132/92, 153/2012 e 540/2012, a recorribilidade 
das decisões é mais ampla relativamente ao arguido; cf. também Sandra Oliveira e Sil-
va, As alterações em matéria de recursos, em especial, a restrição de acesso à jurisdição 
do Supremo Tribunal de Justiça – garantia de defesa em perigo?, As alterações de 2013 
aos Códigos Penal e de Processo Penal: uma reforma «cirúrgica»?, Coimbra: Coimbra 
Editora, 2014, p. 278 e ss.

12 “O preceito constitucional tem por conteúdo a proibição da submissão a um processo 
com o mesmo objecto de um processo anterior, pelo que os seus limites correspondem 
ao que foi ou podia ter sido conhecido nesse processo” – Henrique Salinas, ob. cit. 
supra p. 659.

13 Tendo em conta o objeto estrito deste texto, não vou analisar se o âmbito de preclu-
são associado ao ne bis in idem abrange apenas os factos originários da acusação ou 
se abrange também os factos que poderiam ter sido conhecidos – veja-se Henrique  
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pronúncia14; o âmbito do objeto do processo, vinculando tematicamente 
o tribunal, impõe o cumprimento de 3 princípios básicos: o princípio 
da identidade – segundo o qual o objeto do processo deve manter-se o 
mesmo desde o momento em que é fixado até ao fim do processo –, o 
princípio da unidade ou da indivisibilidade – segundo o qual o tribunal 
deve conhecer de todo o objeto do processo – e o princípio da con-
sunção – segundo o qual, o caso julgado forma-se sobre todo o obje-
to do processo, ainda que a decisão o não abarque todo15. Este último 
pretende assegurar a garantia constitucional plasmada no artigo 29.º,  
n.º 5, da Constituição da República Portuguesa (doravante CRP)16. 

Sabendo que o âmbito do caso julgado é delimitado pelo âmbito do ob-
jeto do processo, não se afigurará fácil esta delimitação, tendo em con-
ta as diferentes noções do que seja objeto do processo17, pese embora 

Salinas, ob. cit. supra, p. 544 e ss e Inês Ferreira Leite, ob. cit. supra, vol. I, p. 675 e ss – 
nem a problemática inerente à necessidade de desvincular o objeto do processo da acu-
sação e da adoção de um conceito de “acusação material” (idem; já considerando que 
a acusação fixa o “objeto de julgamento”, cf. Damião da Cunha, O caso julgado parcial 
(questão da culpabilidade e questão da sanção num processo de estrutura acusatória), 
Porto: UCP, 2002, p. 470).

14 Maria João Antunes, Direito Processual Penal, 4.ª ed., Coimbra: Almedina, 2022, p. 92-
93. E daí a necessidade de estabelecer limites à alteração dos factos após a delimitação 
do objeto do processo pela acusação e/ou requerimento de abertura de instrução que 
vincula o juiz de instrução na decisão que venha a tomar (cf. artigos 303.º, n.º 1 e 309.º, 
n.º 1, ambos do CPP, onde se estabelecem os limites à decisão instrutória) – Nuno Bran-
dão, A nova face da instrução, Revista Portuguesa de Ciência Criminal (RPCC), 2008, p. 
227 e ss; [cf. também, cf. artigo 1.º, al. f); artigos 283.º, 284.º e 285.º (inquérito); artigos 
287.º, 303.º e 309.º (instrução); artigos 311.º,  358.º, e 359.º (julgamento)].

15 Também assim, Maria João Antunes, ob. cit, p. 93-94.

16 Cf., entre outros, Paulo de Sousa Mendes, Direito Processual Penal, Coimbra: Almedina, 
2013, p. 145 e ss.

17 Eduardo Correia – “O objecto do processo é uma concreta e hipotética violação jurí-
dico-criminal acusada”; Cavaleiro Ferreira – “o objecto do processo é o facto na sua 
existência histórica, que importa averiguar no decurso do processo”; Castanheira Neves  
“o objecto do processo é o caso jurídico concreto trazido pela acusação”; Figueiredo 
Dias – “o objecto do processo é um recorte, um pedaço de vida, um conjunto de factos 
em conexão natural”; Germano Marques da Silva – considerando que o crime é diverso 
quando ocorrer uma “alteração do juízo base de ilicitude” (Maria João Antunes, ob. 
cit, p. 219). Mais recentemente, “O objecto do processo é o próprio crime, enquanto 
hipótese de “facto real valorado”, expresso através de uma pretensão punitiva. Não 
é somente um “pedaço da vida”, um conjunto de factos exclusivamente integrado na 
realidade; não é, tão pouco, uma mera pretensão processual, enquanto direito de ação 
sobre um objeto secundário, que seria crime. Não corresponde aos factos, não cor-
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algumas normas do Código de Processo Penal nos permitam já uma 
aproximação a uma certa noção mais estabilizada. Refiro-me às diver-
sas disposições que regulamentam a alteração substancial e a alteração 
não substancial dos factos. Ora, sabendo que o âmbito do objeto do 
processo delimita o âmbito do caso julgado, e sabendo que não deve 
haver nova punição pelos mesmos factos, não será que as regras pro-
cessuais penais existentes, nomeadamente a proibição decorrente do 
regime de não conhecimento pelo tribunal de factos que constituam 
uma alteração substancial dos factos (nos termos dos artigos 303.º, n.º 
3, e 359.º, do CPP), chegam para assegurar a garantia de defesa do ar-
guido? Parece-me que não. Isto porque as regras existentes no âmbito 
do Código de Processo Penal sobre a alteração substancial dos factos, 
e as limitações delas decorrentes quanto à impossibilidade de alterar 
os factos em discussão num certo processo18, não regulamentam aque-
las situações em que ocorra uma dupla incriminação e julgamento por 
factos julgados em outro processo. Trata-se de preocupações distintas. 
Num caso – as regras relativas à alteração substancial dos factos – pre-
tende-se assegurar as garantias de defesa do arguido de modo que se 
saiba exatamente por que factos irá ser julgado. No outro caso – o do 
princípio ne bis in idem – pretende-se evitar que o arguido seja julgado 
duas vezes pelos mesmos factos.

Havendo uma eventual punição pelos mesmos factos em dois proces-
sos distintos, apenas restará, após a decisão de 1.ª instância, a inter-
posição de recurso com fundamento na violação do princípio ne bis 
in idem para o Tribunal da Relação. Mas não sendo mais possível novo 
recurso, por inadmissibilidade de recurso daquela decisão do Tribunal 
da Relação (tendo em conta as regras do Código de Processo Penal e 
em especial o disposto no artigo 400.º, do CPP), não se deveria admi-
tir in extremis um outro grau de recurso apenas com fundamento na 

responde ao tipo legal de crime; o objecto do processo é o crime enquanto unicidade 
normativo-social de sentido” (Inês Ferreira Leite, ob. cit. supra, vol. I, p. 683-684).

 Sobre a temática cf., entre outros, Eduardo Correia, Caso julgado e poderes de cogni-
ção do juiz, A teoria do concurso em Direito Criminal, Coimbra: Almedina, 1983 (reim-
pressão), p. 297 e ss; Castanheira Neves, Sumários de Processo Criminal (1967-1968), 
Coimbra, 1968 (ed. dactilografada), p. 208 e ss; Mário Tenreiro, Considerações sobre 
o objecto do processo penal, Revista da ordem dos Advogados, 1987 (ano 47), vol. III 
(Dez. 1987), p. 997 e ss ; Damião da Cunha, ob. cit. supra, p. 468 e ss.

18 Sobre o objeto do processo e a alteração dos factos e a alteração qualificação jurídica, 
cf. Henrique Salinas, ob. cit., p. 311 e ss; mas também, já antes, entre outros, Frederico 
Isasca, Alteração substancial dos factos e sua relevância no processo penal português, 
Coimbra: Almedina, 1992
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violação do princípio ne bis in idem e em consequência em violação do 
caso julgado?

Começo por esclarecer que irei analisar a situação especial de violação 
do princípio ne bis in idem19 partindo do pressuposto de que a deci-
são recorrida julgou com base numa correta interpretação do princípio 
constitucional; ou seja, não estamos perante uma decisão com base 
numa interpretação inconstitucional do artigo 29.º, n.º 5, da CRP, tor-
nando-se inadmissível o recurso para o Tribunal Constitucional, dado 
que este Tribunal apenas conhece de interpretações inconstitucionais 
e não de subsunções inconstitucionais dos factos à norma.

Acresce que partirei do entendimento da doutrina processual civil se-
gundo o qual o âmbito da recorribilidade da decisão com fundamen-
to em ofensa de caso julgado permite uma tripla jurisdição. Isto é, o 
disposto na parte final da alínea a), do n.º 2 do artigo 629.º, do CPC20, 

19 Sobre a delimitação objetiva e subjetiva do princípio cf. Inês Ferreira Leite, ob. cit. su-
pra, vol. II, p. 389 e ss.

20 Outras situações ainda podem ser enquadradas no disposto no artigo 629.º, n.º 2, al. 
a), do CPC, colocando-se, igualmente, um problema de aplicabilidade (ou não) aos re-
cursos interpostos da parte penal da decisão. Será o caso, por exemplo, da interposição 
de recurso com fundamento nas regras da competência em razão da matéria ou da 
hierarquia. Sabendo que o Código de Processo Penal determina expressamente que 
“a incompetência do Tribunal é por este conhecida e declarada oficiosamente e pode 
ser deduzida pelo Ministério Público, pelo arguido e pelo assistente até ao trânsito em 
julgado da decisão final” (artigo 32.º, n.º 1, do CPP; nos termos do artigo 32.º, n.º 2, 
do CPP, a incompetência territorial apenas pode ser declarada até ao debate instru-
tório ou até à audiência de julgamento), poderíamos ser levados a concluir que, não 
estando prevista a possibilidade de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça com 
este fundamento, sempre se poderia recorrer da decisão à luz do artigo 629.º, n.º 2,  
al. a), do CPC. Porém, temos as maiores dúvidas que assim seja quando a decisão já seja 
irrecorrível com fundamento nas regras processuais penais em matéria de recursos. 

 Na verdade, uma vez suscitada a incompetência, o Tribunal deve decidir; e, declarando-
-se incompetente, deve remeter o processo para o Tribunal que entende competente; 
não o fazendo, impede o funcionamento do regime dos conflitos que o legislador con-
sagrou. Mas, se por absurdo o não fizer, nos termos do artigo 399.º, do CPP, a decisão é 
recorrível; porém, isto não significa que ainda se deve admitir o recurso para o Supremo 
Tribunal de Justiça à luz do disposto no artigo 629.º, n.º 2, al. a), do CPC. E no mesmo 
sentido para todos aqueles casos em que o Tribunal se considerou competente e não 
houve outro Tribunal a reclamar a sua competência. E ainda aqueles em que não se 
pode recorrer ao regime previsto no âmbito dos conflitos de competência quando, por 
exemplo, o juiz de instrução criminal rejeita uma instrução por incompetência (assim 
também no sentido que vimos expondo, Pedro Soares Albergaria, Comentário Judiciá-
rio do Código de Processo Penal, Tomo I, Coimbra: Almedina, 2019, p. 518 e ss (artigo 
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abrange a possibilidade de recurso de uma decisão do Tribunal da 
Relação com fundamento em ofensa de caso julgado. Assim, dado o 
expressamente referido neste dispositivo – “é sempre admissível re-
curso...” (itálico nosso)21 –, tendo havido recurso da 1.ª instância para o 
Tribunal da Relação com fundamento de ofensa do caso julgado, pode-
rá ainda haver recurso do acórdão da Relação para o Supremo Tribunal 
de Justiça, quando aquele Tribunal mantém a decisão de que tal ofensa 
não se verifica, e o recurso é interposto com a alegação de que existe 
ofensa de caso julgado22. Ou seja, o artigo 629.º, n.º 2, al. a), in fine, do 
CPC, permite que sempre haja recurso para o Supremo Tribunal de 
Justiça com base neste fundamento23. Todavia, sendo o fundamento 

32.º/ § 6 e ss).

 Ou seja, a lei é clara quando expressamente previu um regime de conflitos de compe-
tência, e determinou a irrecorribilidade para o Supremo Tribunal de Justiça de certas 
decisões. Significa que passado o prazo em que ainda possa ser interposto o recurso 
para o Tribunal Constitucional ou o prazo de arguição de nulidades ou pedidos de corre-
ção da decisão (artigos 379.º, 380.º e 425.º, n.º 4, todos do CPP), o acórdão transita em 
julgado.

21 Seguindo este entendimento, cf., entre outros, acórdãos do Supremo Tribunal de Jus-
tiça, de 25.03.2021, proc. n.º 12191/18.0T8LSB.L1.S1, Relator: Cons. Maria da Graça 
Trigo, de 06.05.2021, proc. n.º 542/14.0T2STC-B.E1.S1, Relator: Cons. Tibério Nunes 
da Silva,  de 02.06.2021, proc. n.º 2381/19.3T8CBR.C1.S1, Relator: Cons. Tibério Nunes 
da Silva, todos in www.dgsi.pt (em 31.10.2022).

22 Isto é, na esteira de José Lebre de Freitas, Armando Ribeiro Mendes e Isabel Alexandre 
quando referem que “A ofensa de caso julgado por seu turno, pressupõe que a decisão 
impugnada tenha contrariado outra decisão anterior, já transitada em julgado (arts. 619 
e 620; cf. arts. 580 e 581), não se aplicando a norma com fundamento em o acórdão 
recorrido se ter baseado em ofensa do caso julgado que o recorrente pretenda que 
não se verificou” (destaques no original), entende-se já não ser admissível o recurso 
quando o fundamento é a não ofensa de caso julgado. Na verdade, o artigo 629.º, n.º 2, 
al. a), in fine, do CPC, determina que o recurso é sempre admissível quando o recurso é 
interposto “com fundamento (...) na ofensa de caso julgado”, parecendo não admitir o 
recurso com fundamento na não ofensa de caso julgado.

23 Também assim, já Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, vol. V, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2007 (reimpressão da 3.ª ed., de 1952), p. 233: 

 “Se o recurso for interposto com fundamento em ofensa de caso julgado, é sempre 
admissível, qualquer que seja o valor da acção. 

 Já noutro lugar escrevi:

 «Porque é que a 1.ª alínea do art. 678.º admite recurso até ao Supremo, seja qual for o 
valor da causa, desde que a razão de recorrer seja  (...) a ofensa de caso julgado?

 Porque quer assegurar, até ao extremo limite da hierarquia judicial, a observância das 
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do recurso a ofensa de caso julgado, necessariamente apenas poderá 
ocorrer uma tripla jurisdição caso a decisão recorrida conclua pela não 
verificação da ofensa de caso julgado; sabendo que não pode constituir 
fundamento do recurso a não ofensa de caso julgado, então aquele que 
pretenda fazer valer o entendimento de que tal ofensa não se verifica 
não pode recorrer, e aquele que defenda a existência da ofensa de caso 
julgado perante uma decisão que assim julgou já não terá interesse em 
agir para uma nova interposição de recurso (de uma decisão que seguiu 
o seu entendimento)24.

Ora, tendo partido do entendimento de que as regras do processo civil 
não se aplicam ao processo penal por se ter construído um sistema de 

normas relativas (...) ao respeito pelo caso julgado. Os interesses protegidos por estas 
normas são de ordem pública; elevou-se ao máximo a sua tutela.» (Rev. de Leg., 82.º, 
pág. 26).” 

 Agora Castro Mendes/Teixeira de Sousa, Manuel de Processo Civil, vol. II, Lisboa: AAF-
DL, 2022, p. 170 e 197, Abrantes Geraldes, Recursos... cit.supra, p. 52 e ss, em especial, 
p. 53-55, onde expressamente refere que “Tendo por fundamento a ofensa de caso 
julgado, a revista será de admitir fora do condicionalismo geral, ainda que porventura 
se verifique uma situação de dupla conforme (art. 671.º, n.º 3) ou se trate de acórdão 
que não reúna as condições previstas no n.º 1.” Só aparentemente Ferreira de Almeida 
parece ter um entendimento distinto quando refere “O recurso com fundamento em 
ofensa de caso julgado é sempre admissível, desde que a violação provenha da própria 
decisão recorrida; mas, se o tribunal da Relação tiver revogado a decisão de 1.ª ins-
tância por esta ter ofendido o caso julgado já ex-ante formado, já não será permitido à 
parte vencida interpor recurso independentemente do valor” (Direito Processual Civil, 
vol. II, 2.ª ed., Coimbra: Almedina, 2019, p. 486, itálicos no original); ou seja, quando o 
Tribunal da Relação, respondendo à alegação de ofensa de caso julgado, decide que tal 
ofensa não existe, implícita e indiretamente a decisão perpetua aquela ofensa, sendo, 
pois, admissível o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça dado que a ofensa de caso 
julgado decorre também da decisão recorrida; mas se a Relação concluir que há ofensa 
de caso julgado (revogando a decisão de 1.ª instância) já não há lugar a recurso com 
fundamento em que não há ofensa de caso julgado.

24 O que terá como consequência que:
 - se a 1.ª instância decide pela ofensa de caso julgado e a Relação decide igualmente 

pela ofensa de caso julgado, aquele que poderia recorrer seria a parte que pretende 
alegar que não há ofensa de caso julgado, o que não será admissível, ou seja, não haverá 
recurso para o Supremo Tribunal de Justiça;

 - se a 1.ª instância decide pela não ofensa de caso julgado e a Relação decide igual-
mente pela não ofensa de caso julgado, poderá sempre haver recurso (para o Supremo 
Tribunal de Justiça) com fundamento em ofensa de caso julgado;

 - se a 1.ª instância decide pela ofensa de caso julgado e a Relação decide pela não 
ofensa de caso julgado, poderá haver recurso para o Supremo Tribunal de Justiça com 
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recursos autónomo, surge a pergunta: não sendo admissível o recur-
so para o Supremo Tribunal de Justiça segundo as regras processuais  
penais, não seria de admitir um outro grau de recurso em atenção  
ao respeito pelo princípio jurídico-constitucional ne bis in idem, apli-
cando as regras processuais civis [nomeadamente o disposto no ar- 
tigo 629.º, n.º 2, al. a)25]? 

Parece-me que sim. 

Sabendo que no âmbito do processo civil é sempre admissível o recur-
so com fundamento em ofensa do caso julgado,  há boas razões para se 
entender que, no âmbito do processo penal, ainda mais se justifica que 
se assegure esta possibilidade não só em cumprimento do caso julgado 
enquanto expressão da segurança jurídica inerente ao Estado de Direi-
to26, mas também, e sobretudo, em respeito pelo princípio constitucio-
nal que assegura a todos os cidadãos que não devem ser punidos mais 
do que uma vez pelo mesmo facto. Parecendo assim que se impõe que 
se admita a possibilidade de interposição de recurso com fundamento 
em ofensa de caso julgado, tal como ocorre no processo civil, quan-

fundamento em ofensa de caso julgado;
 - se a 1.ª instância decide pela não ofensa de caso julgado e a Relação decide pela 

ofensa de caso julgado, não há possibilidade de recurso, por um lado, porque não é 
admissível o recurso com fundamento em não ofensa de caso julgado e, por outro lado, 
porque tendo a Relação decidido que se verifica a ofensa de caso julgado a parte que 
apresentou esta alegação não tem interesse em agir num novo recurso a interpor para 
o Supremo Tribunal de Justiça; e o recurso com fundamento em não ofensa de caso 
julgado não é admissível.

 Diferente de todos estes casos serão as hipóteses em que se recorre diretamente da 
1.ª instância para o Supremo Tribunal de Justiça com fundamento em ofensa de caso 
julgado.

25 Nos termos do artigo 629.º, n.º 2, al. a), do CPC é sempre admissível o recurso “inde-
pendentemente do valor da causa e da sucumbência”, o que não tem qualquer aplica-
ção no âmbito dos recursos em matéria processual penal, desde logo porque tal não 
constitui um requisito de que dependa a admissibilidade dos recursos em processo pe-
nal. Porém, tal como se refere no artigo 4.º, do CPP, a aplicação analógica das regras pro-
cessuais civis apenas é possível quando estas “se harmonizem com o processo penal” 
e com as regras gerais do processo penal; assim sendo, a aplicação analógica depende 
desta harmonização, o que significa que aquele dispositivo, quando aplicável no âmbito 
processual penal, deve ler-se como referindo sempre a admissibilidade do recurso  in-
dependentemente da sua inadmissibilidade segundo as regras estabelecidas nos artigos 
432.º, e 400.º, do CPP.

26 Também assim, Rui Pinto, Exceção e autoridade de caso julgado – algumas notas provi-
sórias, Julgar Online, novembro de 2018 e bib. aí citada.
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do está em causa uma dupla punição pelos mesmos factos, integrando 
estes o objeto de dois processos distintos e tendo dado origem a duas 
punições distintas.

É certo que, após o trânsito em julgado da segunda decisão que pune 
o arguido em violação do princípio ne bis in idem, sempre se poderia 
recorrer ao recurso extraordinário de revisão, tendo em conta alguma 
jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. 

Na verdade, alguma jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça 
aceitou o recurso de revisão com este fundamento (o da violação do 
princípio ne bis in idem) como integrando o disposto no artigo 449.º, 
n.º 1, al. d), do CPP27, e admitindo a revisão da decisão sob recurso em 
ordem a cumprir aquele princípio constitucional; porém, logo foi ul-
trapassado este entendimento, considerando-se que um recurso de 
revisão de uma decisão que pune o arguido uma segunda vez pelos 
mesmos factos com fundamento no disposto no artigo 449.º, n.º 1, al. 
d), do CPP constitui “uma pretensão votada ao insucesso, já que o dis-
positivo em causa, claramente se reporta aos factos materiais em que 
assenta a condenação alegadamente injusta, e não, como no caso, fac-
tos paralelos ou meras incidências processuais de todo alheias a essa 
materialidade fáctica”28.

E por isto, mais recentemente, o Supremo Tribunal de Justiça já tem 
julgado casos em que, interposto o recurso de revisão com fundamento 
em decisão violadora do princípio ne bis in idem (porque o arguido já 
havia sido julgado e condenado pelos mesmos factos em outro proces-
so), apesar de concluir que tal fundamento não se integra em nenhum 
dos fundamentos legais que permitem aquele recurso extraordinário, 
ainda assim tem decidido pela aplicação do disposto no artigo 625.º, 
n.º 1, do CPC (ex vi artigo 4.º, do CPP) e concluído que, havendo duas 
decisões, se cumpre a que primeiro transitou. 

Porém, mesmo esta jurisprudência assinala a dificuldade em recorrer 
àquele dispositivo por este se referir a decisões contraditórias – pese 
embora se possa considerar que há uma sobreposição de decisões so-
bre um idêntico conjunto de factos, certo é que as mais das vezes não 

27 Cf. acórdão de 06.01.1994, no proc. n.º 45324 e citado no acórdão do Supremo Tribu-
nal de Justiça de 13.02.2014, proc. n.º 171/03.4GTVCT-B.S1, Relator: Cons. Rodrigues 
da Costa e também no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 16.11.2011, proc.  
n.º 1874/07.0TAFUN-A.S1, Relator: Cons. Raúl Borges, ambos in www.dgsi.pt.

28 Acórdão de 01.06.2006, proc. n.º 06P1936, Relator: Cons. Pereira Madeira, in www.
dgsi.pt.
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há coincidência na parte referente à determinação da pena concreta; o 
que todavia, não será o bastante para que se possa subsumir o caso ao 
pressuposto da inconciliabilidade das decisões enquanto fundamento 
do pedido de revisão nos termos do artigo 449.º, n.º 1, al c), dado que 
este se refere à inconciliabilidade dos factos. 

E por isto têm optado pela solução baseada no artigo 625.º, do CPC, e 
declaram no processo onde foi prolatada a última decisão que esta não 
tem eficácia porque o arguido anteriormente já tinha sido condenado 
pelos mesmos factos em outro processo e, consequentemente, orde-
nam-se as necessárias alterações ao registo criminal, determinando-se 
o cancelamento da segunda inscrição29. 

Mas, parece-me haver boas razões para se admitir o recurso da deci-
são com ofensa do caso julgado ao abrigo do disposto no artigo 629.º, 
n.º 1, al. a), do CPC ex vi artigo 4.º, do CPP30, quando em causa esteja o 
princípio constitucional ne bis in idem. Apesar de ser um passo atrás na 
pretensão de exaustividade do sistema de recursos no processo penal, 
constitui uma solução adequada e necessária em ordem à proteção do 
princípio constitucional ne bis in idem e do interesse de ordem pública 
de respeito pelo caso julgado31. Tanto mais que não se me afigura que 

29 Criticamente sobre esta solução, cf. Inês Ferreira Leite, ob. cit. supra, vol. I, p. 609 e ss, 
612 e ss.

30 Admitindo que a violação do caso julgado tivesse já sido alegada em sede de recurso 
para o Tribunal da Relação, deverá ainda assim aceitar-se um duplo grau de recurso ad-
mitindo a recorribilidade da decisão para o Supremo Tribunal de Justiça. Todavia, admi-
tindo apenas que o recurso seja possível em ordem a assegurar o duplo grau de recurso, 
cf. acs. relatados pelo Cons. Simas Santos, de 08.02.02001 e 08.03.2001, Colectânea de 
Jurisprudência – Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, ano IX, tomo I, pp. 229-233 
e 241-243 onde se considerou inadmissível o recurso por já ter sido assegurado o duplo 
grau de jurisdição. Percebo que um entendimento no sentido da inadmissibilidade do 
recurso fosse uma solução adequada à limitação de acesso ao Supremo Tribunal de 
Justiça consagrada legislação; porém, com as mais recentes reformas, aceitando-se em 
alguns casos o duplo grau de recurso, torna-se mais difícil defender tal limitação; ainda 
mais porque se no âmbito do processo civil, onde não estará em causa a lesão do direito 
à  liberdade, o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça aquando da ofensa de caso julga-
do é sempre admissível, ainda mais se torna necessário admitir tal possibilidade no âm-
bito do processo penal, quando está em causa um princípio constitucional e a liberdade  
do cidadão (no sentido desta admissibilidade ainda que o Tribunal da Relação já se te-
nha pronunciado sobre a violação do caso julgado alegada, cf. acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça, de 12.09.2013, proc. n.º 29/07.8GEIDN.C1.S1, Relator: Cons. Souto 
de Moura).

31 Também neste sentido acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 12.09.2013 cit.  
supra.
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se deva esperar pelo trânsito em julgado da decisão que violou o caso 
julgado (e pela possibilidade de interposição de um recurso extraordi-
nário) para que seja assegurado o cumprimento de um princípio cons-
titucional fundamental.

Todavia, este entendimento necessariamente terá de harmonizar-se 
com as regras processuais penais (tal como o impõe o disposto no 
artigo 4.º, do CPP). Sabendo que as regras processuais civis admitem 
sempre o recurso com ofensa em caso julgado, isto pressupõe que a 
alegação do recurso seja esta ofensa (e não a “não ofensa”) e articulan-
do esta alegação com as regras processuais penais de admissibilidade 
do recurso em processo penal são poucas as situações em que será 
admissível o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça com base no 
disposto no artigo 629.º, n.º 2, al. a), in fine, do CPC. 

Na verdade, havendo decisão de 1.ª instância a concluir pela violação 
do princípio ne bis in idem (consequentemente determinando-se a ab-
solvição do arguido quando já tenha sido punido pelos mesmos factos 
em outro processo) e confirmando-se este entendimento no Tribunal 
da Relação, não haverá lugar a recurso para o Supremo Tribunal de 
Justiça, não só porque nos termos restritos do Código de Processo Civil 
não há lugar a recurso com fundamento em não ofensa de caso julgado, 
como nos termos do Código de Processo Penal, havendo absolvição em 
1.ª instância e no Tribunal da Relação, o recurso para o Supremo Tri-
bunal de Justiça não é admissível com base no disposto no artigo 400.º, 
n.º 1, al. d), a contrario, do CPP.

Nos casos em que quer o Tribunal de 1.ª instância quer o Tribunal da 
Relação entendam que não há violação do princípio ne bis in idem, o 
que determinará a condenação do arguido (em ambas as instâncias) 
quando se conclua pela existência do crime e a sua imputação àquele, 
apenas poderá haver recurso com base em ofensa de caso julgado [e 
recorrendo à norma do artigo 629.º, n.º 2, al. a), do CPC] por violação 
do princípio ne bis in idem em todas as situações em que o recurso 
para o Supremo Tribunal de Justiça, com base nas regras processuais 
penais, não seja admissível, ou seja, aqueles casos em que o arguido 
foi condenado em pena de prisão igual ou inferior a 8 anos mediante 
acórdão da Relação que confirma a condenação em 1.ª instância [caso 
que o recurso não seria admissível com base no artigo 400.º, n.º 1, al. 
f), do CPP], ou os casos em que o arguido foi condenado em pena de 
prisão igual ou inferior a 5 anos ou pena não privativa da liberdade em 
acórdão da Relação [caso em que o recurso não seria admissível por 
força do artigo 400.º, n.º 1, al. e), do CPP].

Nos casos em que o tribunal de 1.ª instância considera que houve vio-
lação do princípio ne bis in idem (assim tendo absolvido o arguido) e 
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o Tribunal da Relação concluiu que não houve aquela violação, assim 
condenando o arguido, não haverá necessidade de recorrer às regras 
processuais civis alegando a ofensa de caso julgado por violação do 
princípio ne bis in idem dado que o recurso para o Supremo Tribu-
nal de Justiça é admissível, pois quando a 1.ª instância absolve e o Tri-
bunal da Relação condena, nos termos do artigo 400.º, n.º 1, al. e), do 
CPP,  haverá sempre lugar  à possibilidade de recurso quer se trate de 
condenação em pena não privativa da liberdade, ou em pena de prisão 
igual ou inferior a 5 anos, ou qualquer outra pena de prisão (sabendo 
que nunca haverá lugar nestas situações de absolvição-condenação a 
dupla conforme).

Por fim, se a 1.ª instância concluir pela não violação do princípio ne bis 
in idem (condenando o arguido) e a Relação concluir que tal violação 
ocorreu (tendo, portanto, havido ofensa de caso julgado) absolvendo o 
arguido, o recurso com fundamento em não ofensa do caso julgado (ou 
seja, não violação do princípio ne bis in idem) não seria possível por for-
ça das regras processuais civis32; porém, segundo as regras processuais 
penais, ainda poderá haver recurso caso a condenação em 1.ª instância  
tenha sido em pena de prisão superior a 5 anos [cf. artigo 400.º,  n.º 1, 
al. d), do CPP].

Do que se conclui que apenas em uma situação se mostra necessário 
recorrer ao disposto no artigo 629.º, n.º 2, al. a), in fine, do CPC ex vi ar-
tigo 4.º, do CPP para permitir o recurso com fundamento em ofensa de 
caso julgado por violação do princípio ne bis in idem: quando o Tribunal 
da Relação conclui pela não violação do princípio ne bis in idem conde-
nando o arguido em pena de prisão igual ou inferior a 8 anos mediante 
acórdão da Relação que confirma a condenação em 1.ª instância [caso 
que o recurso não seria admissível com base o artigo 400.º, n.º 1, al. f), 
do CPP], ou em pena de prisão igual ou inferior a 5 anos ou pena não 
privativa da liberdade [caso em que o recurso não seria admissível por 
força do artigo 400.º, n.º 1, al. e), do CPP]33.

32 O artigo 629.º, n.º 2, al. a), do CPC apenas admite o recurso com fundamento em ofensa 
de caso julgado, e tendo o Tribunal da Relação concluído pela ofensa de caso julgado 
não há interesse em agir por parte daquele que defendia o mesmo.

33 Mas ainda no âmbito da admissibilidade do recurso com fundamento em ofensa de 
caso julgado poder-se-á imaginar uma outra situação que não redunda necessariamen-
te numa violação do princípio ne bis in idem. 

 Será o caso em que o tribunal da Relação, julgando o recurso procedente (interposto 
pela parte cível), altera a decisão de absolvição da 1.ª instância (não tendo havido, claro, 
recurso interposto pelo arguido, nem recurso interposto pelo MP contra o arguido ou 
recurso interposto pelo assistente); e assim se poderia questionar ter havido ou não, 
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3.  AS SITUAÇÕES DE REVISTA EXCECIONAL: APLICAÇÃO AO PRO-
CESSO PENAL?

Diferentes dos casos que foram até aqui analisados são os casos 
integrados na revista excecional prevista no artigo 672.º, n.º 1, als. a), b) 
e c), do CPC. Deverá admitir-se (por aplicação analógica, nos termos do 
artigo 4.º, do CPP) um recurso interposto com base neste dispositivo 
quando esteja em causa um recurso em processo (penal) da parte da 
decisão relativa à matéria criminal? Parece-me que não. 

A autossuficiência do regime processual penal, e a intenção expressa e 
clara do legislador no sentido da autonomização dos recursos em pro-
cesso penal, logo à partida permite-me pensar que aquele regime não 
é um regime supletivo aplicável sempre que ali se preveja uma possi-
bilidade de recurso não prevista como tal no âmbito processual penal.

A revista excecional, tal como está prevista no Código de Processo Ci-
vil, abrange somente “questões de direito” relativas à análise de ques-
tões com “relevância jurídica”, com “relevância social” ou relativas a 
“identidade da questão fundamental de direito”34. 

Nas situações com relevo jurídico, tem sido exigido que se trate de 
questões com “carácter paradigmático e exemplar”35 e sempre que a 
decisão não se enquadre “numa corrente jurisprudencial consolida-
da”36. Sempre se poderia dizer que, constituindo questões relativas à 
melhor aplicação do direito, tal impunha-se igualmente no âmbito do 
processo penal. Porém, não sendo possível aqui autonomizar uma con-
creta violação processual penal que, em abstrato, permita concluir pela 

no âmbito do mesmo processo, caso julgado violado pelo Tribunal da Relação. Conside-
ramos que aqui não está em causa o princípio ne bis in idem, pelo que não se trata de 
uma situação em que o arguido tenha sido punido duas vezes, em dois processos dis-
tintos, pelo mesmo crime; não se tratando desta situação excecional e tendo em conta 
a intenção do legislador de construir um sistema de recursos autónomo em processo 
penal, entendo que não se deve aplicar o disposto no artigo 629.º, do CPC. A admissi-
bilidade do recurso em processo penal com aplicação analógica das regras do processo 
civil apenas decorre da necessidade de assegurar o princípio constitucional consagrado 
no artigo 29.º, n.º 5, da CRP.

34 Também assim, Abrantes Geraldes, Recursos em Processo Civil, 7.ª ed., Coimbra: Alme-
dina, 2022, p. 446.

35 Abrantes Geraldes, ob. cit., p. 447.

36 Abrantes Geraldes, ob. cit., p. 448.
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necessidade de alargar as possibilidades de recurso, e em atenção ao 
objetivo do legislador no sentido de construir um sistema de recursos 
autónomo, não se justifica que se abra a porta para além daquilo que o 
legislador previu. 

A melhor aplicação do direito é um desígnio que todos queremos em 
qualquer área do direito; porém, sabendo que o legislador processual 
penal só excecionalmente pretendeu que as regras processuais civis 
fossem aplicadas analogicamente, e tendo criado um regime autónomo 
quanto aos recursos em matéria penal, não parece que possamos dizer 
que a não previsão de uma revista excecional em modos semelhantes 
no processo penal constitua uma lacuna. 

O legislador, quando referiu no artigo 399.º, do CPP, que eram recorrí-
veis as decisões cuja irrecorribilidade não estivesse prevista na lei, não 
pretendeu dizer que, apesar de segundo as regras processuais penais o 
recurso não ser admissível, ainda o poderia ser se se pudesse subsumir 
a pretensão do recorrente a alguma das situações previstas no Código 
de Processo Civil. 

Na verdade, há boas razões para se entender que não existe uma lacuna. 

Não existe qualquer lacuna quando se trata de um caso de contradição 
entre o acórdão recorrido e um outro acórdão do Tribunal da Rela-
ção ou do Supremo Tribunal de Justiça, pois em caso de contradição 
quanto à mesma questão de direito está previsto no Código de Proces-
so Penal o recurso extraordinário para fixação de jurisprudência com 
eficácia não só para processos futuros (sem que, todavia, constitua 
jurisprudência obrigatória – cf. artigo 445.º, n.º 3, do CPP) como no 
próprio processo, podendo o Supremo Tribunal de Justiça rever a deci-
são recorrida ou reenviar o processo (artigo 445.º, n.º 2, do CPP). Além 
disto, o recurso para fixação de jurisprudência previsto no Código de 
Processo Penal abrange não só oposição entre acórdãos da Relação, 
e entre acórdãos da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça, mas 
também, e neste ponto mais abrangente do que a previsão processual 
civil referente à revista excecional37, acórdãos do Supremo Tribunal de 
Justiça em oposição.

37 Diferentemente do que acontece nos casos de recurso para uniformização de jurispru-
dência previstos nos artigos 688.º e ss, do CPC (sobre os diferentes meios de uniformi-
zação de jurisprudência no processo civil, cf. Maria dos Prazeres Beleza, Os meios de 
uniformização da jurisprudência previstos no Código de Processo Civil de 2013, Jurismat 
– Revista Jurídica do ISMAT (Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes), 2021, n.º 14, p. 
243 e ss).
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Mas também não ocorre qualquer lacuna no que respeita aos outros 
dois fundamentos de revista excecional – “relevância jurídica” ou “re-
levância social”. 

Todavia, sempre se poderá perguntar em que medida esta outra si-
tuação é distinta da abordada inicialmente onde, em atenção à pre-
servação de um princípio constitucional e processual, se acabou por 
entender existirem motivos consideráveis para se admitir a aplicação 
da regra processual civil – admissibilidade, em casos restritos, do re-
curso em caso de ofensa de caso julgado quando ocorra uma violação 
do princípio do ne bis in idem – ao processo penal. 

Na verdade, trata-se de situações distintas.

Se no anterior caso nada há de semelhante no âmbito do regime de 
recursos de processo penal, e uma vez que não se encontra forma, após 
uma decisão do Tribunal da Relação, de assegurar o princípio ne bis in 
idem nem mesmo através do recurso extraordinário de revisão, e sa-
bendo que estamos perante um princípio constitucional estruturante 
do processo penal, parece-me que deve haver modo de o proteger ain-
da em sede de recursos ordinários (e nos estritos casos em que já não 
seria admissível o recurso com base, apenas, nas regras processuais 
penais38), antes de um eventual recurso ao Tribunal Constitucional,

Diferentes aparentam ser as situações elencadas no artigo 672.º, do 
CPC dado que a sua aplicação ao processo penal não pode decorrer do 
entendimento de que existirá uma lacuna, pois esta não existe. 

O regime excecional previsto naquele dispositivo consagrou ainda uma 
outra via de recurso quando parecia inadmissível o recurso por força 
da dupla conforme (cf. artigo 671.º, n.º 3, do CPC); consagrou, no en-
tanto, uma regra aparentemente fechada, cumpridos os pressupostos 
elencados no dispositivo. Mas, tal como no regime dos recursos em 
processo civil, também nos recursos em processo penal está vedada a 
subida da decisão ao Supremo Tribunal de Justiça quando ocorra uma 
situação de dupla conforme – consagrada no Código do Processo Penal 
no artigo 400.º, n.º 1, al. f). 

Tendo o legislador processual penal também previsto uma situação 
de inadmissibilidade do recurso por verificação da dupla conforme, e 
tendo querido criar um regime autónomo do regime processual civil, 
certo é que abriu uma porta à admissibilidade de recurso em caso de 
dupla conforme – a decorrente de a pena aplicada ser superior a 8 anos 

38 Cf. supra, ponto 2.
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de prisão. Mas não previu qualquer outra exceção. Na verdade, sendo 
o processo penal um processo onde maioritariamente é aplicada uma 
sanção limitadora do direito fundamental à liberdade, qualquer ques-
tão jurídica ali discutida é de relevância jurídica e social, mas esta assu-
me um relevo acrescido quando em causa estão casos de criminalidade 
mais grave. Não quer isto dizer que haja questões discutidas no âmbito 
do processo civil sem relevância jurídica ou social – qualquer processo 
constitui a resolução de um litígio entre pessoas e, consequentemente, 
qualquer questão relativa ao litígio é relevante; mas o legislador optou 
por criar uma “regra fechada” de inadmissibilidade do recurso quando 
haja dupla conforme, sem fundamentação essencialmente diferente e 
sem voto de vencido (artigo 671.º, n.º 3, do CPC). 

Porém, o mesmo legislador, tendo pretendido criar no processo pe-
nal um regime de recursos próprio para responder às especificidades 
do sistema penal, criou o que entendeu como sendo o mais adequa-
do, abrindo uma exceção à irrecorribilidade quando verificada a dupla 
conforme no caso de o arguido ser punido em pena de prisão superior 
a 8 anos.  Não se trata, pois, de um caso omisso, mas de uma decisão 
pensada de inadmissibilidade do recurso. Não sendo um caso omisso, 
não há lugar à aplicação do regime processual civil. 

4. A APLICAÇÃO DAS REGRAS PROCESSUAIS CIVIS AO PROCESSO 
PENAL AQUANDO DO RECURSO DO PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO 
CIVIL  ENXERTADO NO PROCESSO PENAL

Mas outros problemas surgem quando se recorre da parte civil (en-
xertada no processo penal) relativa ao pedido de indemnização civil de 
perdas e danos emergentes da prática do crime (artigo 129.º, do Código 
Penal) ou, nas palavras do Código de Processo Penal, o pedido de in-
demnização civil fundado na prática de um crime (artigo 71.º, do CPP). 

Em atenção ao princípio da unidade do sistema jurídico, em sentido 
unilateral, nem tudo o que é ilícito para o direito civil é ilícito para o 
direito penal (embora tudo o que seja ilícito para o direito penal seja 
ilícito para o direito civil39) o que poderá ter como consequência que, 

39 Assim também Figueiredo Dias: “o aludido princípio é aceitável se com ele se quiser sig-
nificar apenas que não pode ser ilícito face à lei penal tudo aquilo que for permitido por 
qualquer outro ramo do direito; mas é inaceitável que se com ele se pretender concluir 
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apesar da absolvição dos arguidos em matéria penal, ainda se pode-
ria considerar estarmos perante um ilícito civil. Todavia, para tanto 
é necessário que a matéria de facto, de forma explícita, apresente os 
elementos indispensáveis para que, apesar de se considerar que não 
há ilícito criminal, ainda assim se possa concluir estarem preenchidos 
os pressupostos da responsabilidade pela prática de ilícito civil, ou da 
responsabilidade pelo risco. Tal como já referiu o Supremo Tribunal de 
Justiça “a causa de pedir que sustenta o pedido cível tem que partir dos 
mesmos factos que integram a prática de um crime, dos factos que são 
causa da responsabilidade criminal, e é nesta realidade que se funda-
menta o princípio da adesão”40.

Todavia, situações haverá em que, apesar da afirmação da responsabi-
lidade civil em 1.ª instância, o recurso quanto à matéria civil acabe por 
estar limitado tendo em conta a decisão penal. 

Pensemos na seguinte hipótese: após absolvição, quanto à matéria pe-
nal e quanto à matéria civil, foi interposto recurso para o Tribunal da 

que o que é ilícito à face de um direito não penal também tem de o ser à face da lei 
penal, mesmo que por outras razões  não venha em definitivo a ser penalmente punido. 
E isto é tudo quanto pode ser retirado, para o direito penal, do princípio da unidade da 
ordem jurídica.” (Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 3.ª ed., Coimbra: GestLegal, 2019, 
2/§12 (p. 19).

40 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 17.05.2012, proc. n.º 733/07.0TAOAZ.
P1.S1, Relator: Cons. Souto de Moura (em www.dgsi.pt a 31.10.2022). Posição na linha 
do que foi decidido no assento n.º 7/99 (DR, I série-A, de 03.08.1999, onde se concluiu: 

 “1.ª No nosso direito positivo, a questão da indemnização a fixar pela prática de um cri-
me consiste no sistema da adesão obrigatória da acção civil à acção penal, com algumas 
excepções expressas na lei (artigos 71.º e 72.º do Código Penal);

 2.ª Em face do artigo 377.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, verifica-se a autonomia 
entre a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal, mas isso não impede que, 
mesmo no caso de absolvição da responsabilidade criminal, o Tribunal conheça da res-
ponsabilidade civil, mas que tem necessariamente a mesma causa de pedir, ou seja, os 
mesmos factos que são também pressuposto da responsabilidade criminal;

 3.ª Não pode concluir-se do artigo 129.º do Código Penal que a reparação civil arbitrada 
em processo penal é um efeito da condenação, mas sim que este normativo apenas 
remete para o artigo 483.º do Código Civil;

 4.ª Esta responsabilidade civil, que poderá exclusivamente ser apreciada em processo 
penal (se o pedido for aí deduzido), refere-se tão somente àquela que emerge da viola-
ção do direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses 
alheios, com dolo ou mera culpa e da qual resultem danos, ficando, portanto, excluída a 
responsabilidade contratual (artigo 483.º do Código Civil).
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Relação apenas pelos demandados e o Tribunal julgou parcialmente 
procedente o recurso alterando factos provados.  

Poderá o sistema judicial suportar duas decisões distintas quanto à 
matéria de facto num mesmo processo? Ou deveríamos antes limitar 
o recurso à parte civil, mas apenas para discussão de pontos que não 
impusessem uma decisão distinta que não abalasse os fundamentos da 
decisão penal?

É neste último sentido que se tem inclinado a jurisprudência, consi-
derando que uma mesma situação sob julgamento não poderá assumir 
uns contornos sob o ponto de vista penal e outros sob o ponto de vista 
civil como se não fosse o mesmo acontecimento que está a ser julga-
do41. Tal como afirmou o Supremo Tribunal de Justiça em acórdão de 
10.12.201842 “o recurso restrito ao pedido cível não pode, em nenhuma 
circunstância, ferir o caso julgado que se formou em relação à respon-
sabilidade criminal. Consequentemente, não é admissível a impugna-
ção que pretenda colocar em causa a matéria de facto que suporta tal 
responsabilização criminal”. 

Na verdade, se houve caso julgado quanto à factualidade subjacente ao 
processo-crime esta deverá ser a mesma que deve presidir à atribuição 
(ou não) da indemnização. Num “recurso da parte da sentença relativa 
à indemnização não poderão ser introduzidas questões que lhe sejam 
estranhas, designadamente as que se prendam com os pressupostos da 
condenação/absolvição penal.”43; ou seja, “não é admissível a impugna-
ção que pretenda colocar em causa a matéria de facto que suporta tal 
responsabilização criminal. O recurso relativo à matéria cível apenas 
pode abarcar a impugnação da decisão proferida no que toca especifi-

 Foi, então, fixada a seguinte jurisprudência: "Se em processo penal for deduzido pedido 
cível, tendo o mesmo por fundamento um facto ilícito criminal, verificando-se o caso 
previsto no artigo 377.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, ou seja, a absolvição do 
arguido, este só poderá ser condenado em indemnização civil se o pedido se fundar em 
responsabilidade extracontratual ou aquiliana, com exclusão da responsabilidade civil 
contratual.”

41 Cf. acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 24.02.2010, proc. n.º 151/99.2PBCLD.
L1.S1, Relator: Cons. Raúl Borges (em www.dgsi.pt a 31.10.2022).

42 Proc. n.º 08P3638, Relator: Cons. Santos Cabral; em sentido idêntico, acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça, de 17.05.2012, proc. n.º 733/07.0TAOAZ.P1.S1, Relator: 
Cons. Souto de Moura (ambos em www.dgsi.pt a 31.10.2022).

43 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 13.01.2010, proc. n.º 2569/01.3TBGMR-D.
G1.S1, Relator: Cons. Sousa Fonte (em www.dgsi.pt a 31.10.2022).
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camente ao conhecimento e decisão próprios e específicos do pedido 
cível, ou seja, ao prejuízo reparável.”44

Quanto à admissibilidade do recurso relativo à parte civil, regem as 
regras processuais civis – artigos 671.º e ss, do CPC – de acordo com 
o estipulado no artigo 400.º, n.ºs 2 e 3, do CPP; consequentemente, 

44 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 05.11.2008, proc. n.º 08P3182, (Relator: 
Cons. Santos Cabral) Colectânea da Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de 
Justiça, ano XVI, Tomo III / 2008, p. 213 e ss; também assim no acórdão de 24.02.2010, 
cit. supra: “«A definição do modo e circunstancialismo do acidente e atribuição de culpa 
integradora do crime (no processo criminal) é definitiva, não podendo ser reequacio-
nada aquando da discussão da matéria cível. A admitir-se nesta sede a possibilidade 
de discussão (de uma nova discussão) da génese do acidente, com outra apreciação 
e discussão da verificação da culpa, ou diversa fixação de contribuição de culpa (culpa 
única e exclusiva, ou concursal, partilhada, em concorrência), estar-se-ia a abrir cami-
nho para uma revisão (obviamente fora de um quadro de recurso extraordinário) e para 
uma redefinição de matéria factual assente (definitivamente) no processo, com base na 
qual inclusive o arguido foi condenado com base em responsabilidade criminal numa 
pena criminal. Ficar-se-ia num tal quadro com uma decisão com uma certa configuração 
factual – no plano criminal – definitiva, inatacável, inatingível, insindicável, intocável, e 
em simultâneo, concomitantemente – porque estranha razão? – com uma outra diversa 
descrição no sector da responsabilidade civil, o que manifestamente não pode ser, por 
se revestir de uma contraditio in terminis uma diversa solução factual no âmbito de um 
mesmo quadro factual, qual seja o da descrição de um evento da vida real que é um aci-
dente de viação, que é sempre um evento único, independentemente do poliformismo 
que a conformação concreta assuma em cada caso. Uma tal possibilidade redundaria 
numa contradição insanável no mesmo processo, ficando a valer uma verdade do aci-
dente para o crime e uma outra diversa, não coincidente, para o pedido de indemniza-
ção! Sendo possível uma apreciação e uma decisão autónomas no plano civil e criminal, 
como inculca o n.º 1 do artigo 403.º do Código de Processo Penal, deve manter-se, no 
plano da facticidade apurada em sede de julgamento criminal, em que são asseguradas 
todas as vastas garantias de defesa e de exercício do contraditório, plasmadas em sede 
de garantia constitucional e ordinária, uma lógica de coerência interna, apenas poden-
do ser reapreciado o que pode ser separado, mas sempre sem prejuízo da unidade e 
coerência do que ficou assente em sede de definição do circunstancialismo do aciden-
te e da determinação da responsabilidade, e inclusive, da determinação do prejuízo 
susceptível de reparação, mas aqui apenas naquilo que consubstanciar tão somente 
matéria de facto. (...) Conclui-se assim que não é possível alteração de matéria de facto 
e de modificação da percentagem de culpa dos intervenientes no acidente que esteve 
na base do processo crime e do pedido de indemnização versado nos autos. No caso 
em apreciação apenas é possível alteração quanto ao quantitativo da indemnização na 
parte impugnada.” (em sentido contrário admitindo uma análise quanto à percentagem 
de culpa por considerar que “a abordagem da culpa para efeitos civis e para apuramen-
to da responsabilidade penal não tem que coincidir”, cf. acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 07.07.2010, proc. n.º 893/01.4TALSD.S1, Relator: Cons. Souto de Moura 
(em www.dgsi.pt a 31.10.2022).
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aplicam-se também as regras da dupla conforme inscritas no 671.º,  
n.º 3, do CPC. E havendo dupla conforme poder-se-á ainda recorrer ao 
abrigo das regras relativas à revista excecional inscritas no artigo 672.º, 
do CPC. Dos possíveis fundamentos para a interposição da revista ex-
cecional quanto à parte civil da decisão não se levantam os problemas 
atrás referidos de compatibilização entre as regras processuais penais 
e as processuais civis.

No entanto, parece-me que, mesmo sendo admissível a revista exce-
cional, sendo o recurso limitado à matéria civil enxertada no processo 
penal os poderes de cognição do tribunal estão limitados pelo caso 
julgado que já ocorreu no processo penal; pelo que qualquer altera-
ção com repercussões na parte penal não pode ser conhecida, mesmo 
que, em abstrato, a revista excecional fosse admissível na parte civil. 
Parece-me que, não havendo possibilidade de recurso da parte penal, 
tudo a esta referente transitou em julgado, e qualquer decisão em 
recurso da parte civil necessariamente se encontra limitada. Já parece 
ser diferente aquele caso em que quer a parte penal, quer a parte civil, 
admitam o recurso. 

E um outro problema poderá ainda equacionar-se: admitida a revista 
excecional pela “formação” (ao abrigo do disposto no artigo 672.º, n.º 3 
do CPC) – “formação” esta composta por Juízes Conselheiros das sec-
ções cíveis – sempre se poderá questionar se deverá caber ao relator 
Juiz Conselheiro de uma das secções penais a elaboração do acórdão. 
O legislador, por enquanto, não parece dar abertura à possibilidade 
de redistribuição do recurso para decisão civil quando a “formação” 
concluiu pela admissibilidade do recurso. Porém, num momento em 
que se afirma cada vez mais a necessidade de especialização dos Tribu-
nais, justifica-se atribuir aos juízes criminais a elaboração de um acór-
dão num recurso (de direito45) criado devido à “necessidade de tutelar 
interesses de ordem social ou jurídica ligados à melhor aplicação do 
direito ou à segurança e estabilidade na interpretação normativa”46 de 
regras civis? Tenho algumas dúvidas.

Mas ainda que assim se não entenda, certo é que, perante a interpo-
sição de um recurso de revista excecional interposto da parte civil no 
processo penal, e a sua admissibilidade decidida pela “formação” com 
base na relevância jurídica ou relevância social de questão relativa à 
matéria civil da ação, o julgador criminal, aquando da decisão, não 
poderá deixar de analisar os seus possíveis reflexos na parte penal, em 

45 Também assim, Abrantes Geraldes, ob. cit., p. 446.

46 Abrantes Geraldes, ob. cit. p. 443.
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particular, quando relativamente à parte penal já não era possível o re-
curso para o Supremo Tribunal de Justiça, tendo ocorrido já o trânsito 
em julgado nesta  parte. Ou seja, admitir a revista excecional da parte 
civil da decisão pode constituir a assunção de um risco de julgados dis-
tintos no âmbito do mesmo processo que, parece-me, cabe ao decisor 
penal acautelar.

São estas as minhas dúvidas e algumas ideias. 

Há cerca de 8 anos disse que “nunca tinha escrito uma sentença... 

Da janela do meu gabinete de então, não se viam estátuas nem balanças. 
Mas até ali a minha secretária tinha sido o meu tribunal. E nela tinha 
escutado as vozes que emanavam dos livros empilhados; tinha ouvido 
argumentos e contra-argumentos, tinha feito remessas e juntadas. Ti-
nha sido parte e contraparte, tinha recorrido de mim para mim, e assim 
tinha vivido a solidão radical das tarefas de investigação académica”47.

Nunca tinha escrito uma sentença... mas tinha-me habituado às dú-
vidas que estimulam. Trouxe esse passado comigo, e por isso fui cari-
nhosamente caracterizada como tendo um “complicómetro”48.  

Volvidos mais de 8 anos não consegui abandonar uma certa forma de 
olhar o direito que se cultiva nas Universidades, mas sei que hoje olho 
mais para o direito como um Juiz que pretende resolver da melhor ma-
neira que pode e sabe os problemas concretos de cada cidadão. Talvez 
este novo modo de olhar o direito me tenha levado hoje a soluções 
guiadas pela “necessidade de talhar na carne viva os interesses huma-
nos” (Manuel de Andrade).

47 Discurso de tomada de posse a 26.03.2014.

48 E com este escrito gostaria de homenagear quem tão bem me acolheu no Supremo 
Tribunal de Justiça e permitiu a minha integração num “mundo diferente” – o então 
Presidente da 5.ª secção, o Amigo Senhor Juiz Conselheiro José Santos Carvalho e na sua 
pessoa todos os Colegas que se encontravam nesta secção: as Senhoras e os Senhores 
Juízes Conselheiras(os) Arménio Sottomayor, Artur Rodrigues da Costa, José Souto de 
Moura, Isabel Pais Martins, Manuel Braz, e Isabel São Marcos.
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RESUMO: O presente artigo ocupa-se do recurso para o STJ de pri-
meiras condenações em segunda instância. Atendendo às altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 94/2021, ao direito fundamental ao 
recurso do arguido e à jurisprudência do TEDH, conclui-se que: a) a 
recorribilidade de qualquer primeira condenação em recurso é uma 
solução preferível à anterior, inclusive por recentrar a competência 
do STJ na questão da culpa; b) eventuais decisões de reenvio das 
Relações quanto à questão da pena não poderão afectar o direito de 
recorrer da condenação para o STJ; c) tal recorribilidade demanda 
uma expansão dos poderes de conhecimento do STJ sobre matéria 
de facto e uma maior atenção à realização de audiência de recurso.

ABSTRACT: This paper focuses on the appeal to the Supreme Court 
of Justice of first convictions in the second instance. Based on the 
Act 94/2021, on the right of appeal of the defendant, and on the 
ECtHR case law, we argue: a) that the appealability of any first con-
viction on appeal is a preferable solution to the previous one, also 
because it refocuses the Supreme Court of Justice’s jurisdiction on 
the issue of guilt; b) that any second instance courts’ decisions to 
refer the issue of penalty back for a retrial cannot affect the right to 
appeal the conviction to the Supreme Court of Justice; c) that such 
appealability demands an expansion of the Supreme Court of Jus-
tice’s review powers on matters of fact and greater attention to the 

1 A autora agradece ao Supremo Tribunal de Justiça o convite para participar no Colóquio 
Processo Penal – Recursos, que se realizou a 26 de Maio de 2022. Este artigo discute as 
ideias abordadas nessa intervenção, bem como os problemas suscitados no debate que 
se lhe seguiu, tendo beneficiado do diálogo com os outros participantes, em particular 
com os comentares do painel (Juíza Conselheira Ana Barata Brito e Procurador-Geral 
Adjunto José Góis).
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holding of appeal hearings.
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SUMÁRIO: 1. A recorribilidade das primeiras condenações em recur-
so; 2. A conjugação da recorribilidade das primeiras condenações 
em recurso com o reenvio para decisão sobre a pena; 3. A conju-
gação da recorribilidade das primeiras condenações em recurso 
com os poderes de conhecimento do STJ e com a jurisprudência do 
TEDH.

Though we live in a world that dreams of ending

that always seems about to give in

something that will not acknowledge conclusion

insists that we forever begin.

Brendan Kennelly, Begin

1. A RECORRIBILIDADE DAS PRIMEIRAS CONDENAÇÕES EM  
RECURSO 

A Lei n.º 94/2021, de 21 de Dezembro, veio alargar a recorribilidade 
para o Supremo Tribunal de Justiça a quaisquer decisões das Relações 
que condenem o arguido pela primeira vez em segunda instância, inde-
pendentemente da pena que apliquem, através do aditamento de uma 
ressalva final à controversa alínea e) do n.º 1 do artigo 400.º do Códi-
go de Processo Penal. Ao fazê-lo, esta lei vai além da jurisprudência 
do acórdão n.º 595/2018 do Tribunal Constitucional, que, na linha de 
orientação dos anteriores acórdãos n.º 412/2015 e n.º 429/2016, havia 



HElEnA morãoCRIMINAL

139

limitado a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória 
geral dessa alínea e), por violação do direito fundamental a recorrer da 
defesa (artigo 32.º, n.º 1, in fine, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 2, 
da Constituição), aos casos de irrecorribilidade de primeiras condena-
ções em recurso em pena de prisão efectiva não superior a 5 anos2, não 
abrangendo, pois, as hipóteses análogas em que tivesse sido aplicada 
pena não privativa da liberdade3.

Este rumo legislativo é, nesta dimensão, integralmente meritório. Com 
efeito, a jurisprudência constitucional que insistia na não inconstitu-
cionalidade da irrecorribilidade de revogações de absolvições em se-
gunda instância que condenassem o arguido em pena não privativa da 
liberdade4 era dificilmente sustentável numa arquitectura recursória 
moldada quer por um princípio geral de recorribilidade quer pela re-
corribilidade de duplas conformes condenatórias em penas de prisão 
superiores a 8 anos. Efectivamente, ao abrigo de um crivo de propor-
cionalidade, não se afigura razoável que o arguido, possa, em regra, 
recorrer da generalidade dos despachos proferidos ao longo de todo 
o processo penal (artigo 399.º do Código de Processo Penal), incluindo 
de muitos que afectam menos a sua posição processual ou não com-
primem imediatamente qualquer direito fundamental, e não o pudesse 
fazer, em absoluto, da decisão condenatória, pela circunstância de esta 
ser decretada, em reversão de absolvição, em recurso. Por seu turno, 
não se vê como considerar como validamente contida na margem de 
livre conformação do legislador uma estruturação do acesso ao Supre-
mo que, nestas situações de decisões díspares da primeira e segunda 
instâncias, não garantia à defesa a faculdade de impugnar a condena-
ção e, nos casos de dupla conforme condenatória em pena de prisão 
superior a 8 anos, em que a margem de dúvida sobre a justiça da con-

2 Acórdãos do TC n.ºs 412/2015, 429/2016 e 595/2018 (M. F. Mata-Mouros), consulta-
dos em www.tribunalconstitucional.pt, tal como os outros acórdãos do TC citados no 
presente artigo.

3 Acerca desta evolução jurisprudencial e do debate doutrinário que se suscitou em torno 
dela, v. H. Morão, ‘Whenever yet was your appeal denied’? – Sobre o direito do arguido 
ao recurso de decisões de recurso, Revista do Ministério Público, n.º 158, 2019, pp. 37 e 
ss.; e Um não julgamento de inconstitucionalidade em julgamento – Acerca da jurispru-
dência constitucional sobre o direito ao recurso de primeiras condenações em segunda 
instância em pena não privativa da liberdade, Anatomia do Crime – Revista de Ciências 
Jurídico-Criminais, n.º 13, 2021, pp. 79 e ss.

4 V., em especial, os acórdãos do TC n.ºs 523/2021, 524/2021 e 525/2021 (M. F. Ma-
ta-Mouros), que revogaram, correspondentemente, os acórdãos do TC n.ºs 31/2020, 
100/2021 e 102/2021 (M. Canotilho).
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denação se encontra relativamente superada, concede ao arguido um 
duplo grau de recurso (artigo 399.º e alínea f) do n.º 1 do artigo 400.º, 
a contrario)5.

Por último, esta alteração legislativa eliminou finalmente a incompa-
tibilidade entre a legislação nacional e o n.º 5 do artigo 14.º do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, indo ao encontro das 
novas recomendações do Comité dos Direitos Humanos e dos alertas 
recentes do próprio STJ6.

Do ponto de vista do papel a desempenhar pelo Supremo Tribunal de 
Justiça no conjunto do sistema recursório, esta modificação permite, 
por um lado, que a competência deste tribunal se recentre na questão 
fundamental da culpa7, em hipóteses de desacordo entre instâncias e, 
por isso, de indício de erro judiciário na atribuição de penas privativas 
da liberdade ou não privativas da liberdade mas revertíveis ou conver-
tíveis em pena de prisão – algo que não se pode racionalmente recon-
duzir à categoria de mera “bagatela penal”. Por outro lado, potencia a 
função nomofiláctica igualmente cometida ao Supremo de, enquanto 
tribunal de revista, assegurar a uniformidade na aplicação judicial do 
Direito, ao ampliar o leque de crimes e de questões de Direito de que 
poderá conhecer.

Se o acrescento final à alínea c) do n.º 1 do artigo 400.º do Código de 
Processo Penal – i.e., a introdução expressa da recorribilidade para o 

5 Para uma desconstrução quantitativa do argumento do TC da “racionalização do acesso 
ao Supremo Tribunal de Justiça”, ver Morão, AC, n.º 13, pp. 86 e ss.

6 V. Concluding observations on the fifth periodic report of Portugal, 2020, disponível 
em www.ohchr.org: “The State party should consider amending its legislation to en-
sure conformity with articles 14 (...) (5) of the Covenant” (n.º 5); e o Acórdão do STJ 
de 8.9.2021 (A. Barata Brito), processo n.º 1134/10.9TAVFX.L1.S1: “em 24.04.2020, 
o Comité dos Direitos Humanos veio reiterar a necessidade de uma conformação da 
nossa legislação interna (da “legislação nacional”) ao art. 14.º, n.º 5 do Pacto. Alteração 
legislativa no direito interno que continua sem suceder”; consultado em www.dgsi.pt, 
tal como os outros acórdãos do STJ citados no presente artigo.

7 Como criticava previamente J. Damião da Cunha, Aspectos da Revisão de 2013 do CPP 
– Algumas notas e apreciações críticas, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 2013, 
p. 240, o “esquema de recursos pura e simplesmente abdica da possibilidade de ‘com-
provação’ em instância superior do verdadeiro ‘objecto e fim’ do processo penal: a pre-
sunção de inocência que sobre o arguido recai. Pelo contrário, podem discutir-se ‘penas 
evidentes’ (pior do que isso: discutir mais um ou menos um ano em penas de 20 anos 
de prisão; eis o que parece poder ser considerado o ‘supra-sumo’, a quinta essência, do 
acesso ao STJ”.
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STJ das decisões de recurso que apliquem, primeiramente, medidas de 
coacção (ou de garantia patrimonial), excluindo o termo de identidade 
e residência – é uma solução que também se impunha constitucional-
mente8, a revisão legislativa de 2021 peca, no entanto, por defeito, ao 
não estender tal recorribilidade às agravações de sanções ou de medi-
das de coacção em segunda instância. Com efeito, se as decisões de re-
curso que invertem absolvições em segunda instância ou que aplicam, 
pela primeira vez, medidas de coacção restringem inovadoramente  
um direito fundamental, as decisões de recurso que agravam penas 
ou medidas de coacção aumentam a compressão de um direito fun-
damental, criando um novo quantum restritivo, pelo que se justifica 
identicamente a sua sindicabilidade9. O que se torna particularmente 
evidente nas situações em que a Relação substitui penas não privativas 
da liberdade pelo cumprimento efectivo de pena de prisão ou medidas 
de coacção não privativas da liberdade por medidas de coacção priva-
tivas da liberdade.

Sem dúvida que a consagração desta nossa proposta teria como con-
sequência um aumento da pendência processual no Supremo Tribunal 
de Justiça. Porém, um tal acréscimo poderia ser compensado com a 
redução ou eliminação do segundo grau de recurso para o Supremo 
nos casos de dupla conforme condenatória, hipótese em que o direito 
ao recurso do arguido fica já integralmente garantido, por norma, com 
o recurso em primeiro grau para a Relação. A substituição parcial ou 
integral do critério de limitação do acesso ao segundo nível de recurso 
da gravidade da medida da aplicada (superior a 8 anos de prisão, nos 
termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 400.º, a contrario) pelo parâme-
tro da dupla conforme10, como contrapartida pela concretização de um 
recurso pleno de primeiras condenações ou agravações de condena-
ções em recurso, permitiria um trânsito em julgado mais célere das 
duplas conformes condenatórias, a diminuição do risco de prescrição e 
a antecipação do cumprimento de pena nas situações de criminalidade 
mais grave.

8 Como advogámos em Morão, RMP, n.º 158, p. 50.

9 Para a defesa de um critério geral de recorribilidade de decisões de recurso conforme à 
Constituição, v. ibidem.

10 Que já propusemos em H. Morão, Reformando o recurso em processo penal, in  
P. Pinto de Albuquerque, R. Cardoso e S. Moura (org.), Corrupção em Portugal –  
Avaliação legislativa e propostas de reforma, Universidade Católica Editora, Lisboa, 
2021, p. 660.
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Esta preocupação de equilíbrio não se nota na Lei n.º 94/2021, que 
alargou inclusivamente o recurso directo para o STJ aos casos de re-
cursos de decisões finais condenatórias de primeira instância fundados 
apenas nos vícios previstos n.ºs 2 e 3 do artigo 410.º, sem impugnação 
concomitante da matéria de facto (nova parte final da alínea c) do n.º 
1 do artigo 432.º) – até agora dominantemente integrados pela juris-
prudência na competência das Relações –, por alegado rigor teórico11 
e sem que se obtenha, aparentemente, grande vantagem de eficiência 
processual com esta ampliação12, até pela relativa raridade deste tipo 
de recursos.

2. A CONJUGAÇÃO DA RECORRIBILIDADE DAS PRIMEIRAS  
CONDENAÇÕES EM RECURSO COM O REENVIO PARA DECISÃO 
SOBRE A PENA

De acordo com o Acórdão de Fixação de Jurisprudência do STJ  
n.º 4/2016: “Em julgamento de recurso interposto de decisão absolu-
tória da 1.ª instância, se a relação concluir pela condenação do arguido 
deve proceder à determinação da espécie e medida da pena”13. Todavia, 
como se sabe, uma corrente jurisprudencial posterior das Relações tem 
vindo a precisar que esta jurisprudência uniforme só pode abranger as 
hipóteses em que a Relação dispõe de toda a factualidade necessária 
à decisão sobre a sanção e não também as situações em que os factos 
provados são insuficientes para esse efeito, devendo o processo, neste 
último caso, ser remetido ao tribunal recorrido para escolha da pena e 

11 V. a exposição de motivos do Projecto de Lei n.º 876/XIV/2.ª, que fundamenta esta al-
teração em função de tais erros “consubstanciarem, exclusivamente, vícios da própria 
decisão recorrida e não do julgamento, concretamente vícios de lógica jurídica ao nível 
da matéria de facto”.

12 Não se impede assim, necessariamente, uma “duplicação de recursos” ou “sucessão (...) 
desnecessária de recursos” (diferentemente do que sugere P. Pinto de Albuquerque, 
Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Con-
venção Europeia dos Direitos do Homem, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2011, p. 
1186), pois nem sempre caberia recurso para o Supremo Tribunal de Justiça da decisão 
de recurso da Relação.

13 Acórdão de Fixação de Jurisprudência do STJ n.º 4/2016 (I. Pais Martins).
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eventual produção da prova suplementar imprescindível a esse fim, ao 
abrigo dos artigos 369.º a 371.º14.

Tende a concordar-se com esta orientação jurisprudencial das Rela-
ções. Efectivamente, se, em tais hipóteses, a Relação reabrisse ela pró-
pria a audiência em segunda instância, ex vi n.º 2 do artigo 424.º, ou 
recorresse analogicamente à renovação da prova (artigo 430.º) para 
averiguar dos elementos em falta para a decisão sobre a pena, poderia 
acrescentar ao rol de factos apurados outros desfavoráveis à defesa, 
quando desta decisão somente pode caber, em princípio, recurso de 
revista alargada para o Supremo e não um pleno recurso sobre matéria 
de facto. Tal levaria a que definisse, em primeiro e último grau, a ver-
tente probatória da questão de facto decisiva para a determinação da 
sanção, preterindo tanto o direito fundamental ao recurso do arguido 
quanto a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. Assim, 
ainda que o n.º 1 do artigo 426.º não contemple textualmente a possibi-
lidade de reenvio restrito à resolução da questão da pena, em situações 
de primeiras condenações no tribunal ad quem, quando este não pos-
sua dados bastantes para a decidir, nenhum princípio constitucional se 
opõe, neste conjunto de casos, a uma analogia in bonam partem (por-
que ampliadora do direito de recurso do arguido)15. 

Importa, por isso, articular a recorribilidade das primeiras condena-
ções em segunda instância com a decisão de reenvio do processo para 
primeira instância para reabertura da audiência e decisão sobre a pena. 
Em nossa opinião, a solução a adoptar não poderá prejudicar o direito 
do arguido a recorrer da condenação em si, i.e., quanto à questão da 
culpa, pelo que este deverá poder recorrer logo para o Supremo Tribu-
nal de Justiça da decisão condenatória da Relação que reenvia quanto 

14 V., ilustrativamente, o Acórdão da Relação de Évora de 5.7.2016 (M. L. Esteves), pro-
cesso n.º 145/13.7GAMCQ.E1, www.dgsi.pt, com o seguinte sumário: “I – O acórdão 
de fixação de jurisprudência n.º 4/2016 ‘não abrange os casos em que o tribunal de 
primeira instância não procedeu ao apuramento e fixação dos factos necessários à 
determinação da pena.’; II – Nesses precisos casos, os autos devem ser devolvidos à 1.ª 
instância para que desenvolva as diligências pertinentes com vista a apurar a factuali-
dade relativa às condições de vida, comportamento e personalidade do arguido, a fim 
de lhe permitir a subsequente prolação de decisão condenatória”); e A. J. Latas, “O AFJ 
4/2016 e a determinação da pena nos casos em que foi revogada a sentença absolutória 
proferida pelo tribunal recorrido, que não apurou e fixou factos relativos à vida pessoal 
e personalidade do arguido”, 2016, pp. 1 e ss., disponível em www.tre.mj.pt.

15 V. já H. Morão, Sem apelo nem agravo – Sobre o direito ao recurso em matéria de facto 
em caso de primeira condenação em segunda instância, Revista do Ministério Público, 
n.º 159, 2019, pp. 159 e ss.
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à questão da pena, para impugnação da condenação e, inerentemente, 
do reenvio para decisão sobre a sanção16. Apenas se o Supremo manti-
ver a condenação deve haver devolução dos autos à primeira instância 
cingida à questão da pena, podendo depois o arguido recorrer para a 
Relação da nova decisão do tribunal de reenvio sobre a pena.

Embora esta conclusão não resulte literalmente da redacção actual da 
alínea e) do n.º 1 do artigo 400.º, uma vez que a Relação não chega, nas 
hipóteses em análise, a aplicar qualquer pena, decorre, pelo menos em 
parte, do seu sentido e da circunstância de que outra interpretação 
teria como consequência o tratamento injustificadamente desigual de 
arguidos condenados directamente em penas pelo tribunal de recurso 
e arguidos condenados em sanções pelo tribunal de reenvio após con-
denação no tribunal de recurso, já que só os primeiros teriam oportu-
nidade de impugnar a própria condenação17.

3. A CONJUGAÇÃO DA RECORRIBILIDADE DAS PRIMEIRAS CONDE-
NAÇÕES EM RECURSO COM OS PODERES DE CONHECIMENTO 
DO STJ E COM A JURISPRUDÊNCIA DO TEDH

Contudo, chamar o Supremo Tribunal de Justiça a decidir a questão da 
culpa em caso de primeira condenação em segunda instância e, por-
tanto, de divergência entre a primeira e a segunda instâncias implica 
inevitavelmente uma reconfiguração dos seus poderes de cognição, 
tendo em conta que uma tal divergência estará, na maior parte das si-
tuações, relacionada com uma diferente valoração da prova e que uma 
garantia efectiva do direito ao recurso do arguido não se basta, pois, 
em várias destas hipóteses, com um simples recurso de revista alarga-
da (artigos 410.º, n.º 2, e 434.º18).

16 A circunstância de ser a decisão da Relação que estabelece os fundamentos da conde-
nação e o efeito de caso julgado parcial em relação à questão decidida e não reenviada 
da culpa, se não impugnada, inviabilizam, em tese, que se possa aguardar pela decisão 
do tribunal de reenvio sobre a pena para poder recorrer conjuntamente de ambas as 
questões para o Supremo, com ou sem recurso intermédio para a Relação.

17 O Acórdão do TC n.º 595/2018, ao parecer pressupor, no seu n.º 19, que a jurispru-
dência do Acórdão do STJ n.º 4/2016 seria aplicada em qualquer situação, não oferecia 
resposta para o problema enunciado no texto: v. Morão, RMP, n.º 159, pp. 163-164  
e 167.

18 Não obstante a nova redacção do artigo 434.º não mencionar os casos da alínea b) do 
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Além de a revista ampliada não possibilitar a identificação e reparação 
de um leque significativo de erros de facto, não parece satisfatório, à 
luz do princípio da igualdade, que o arguido condenado pela primei-
ra vez em segunda instância tenha um direito de defesa da condena-
ção em si, em recurso, de conteúdo mais reduzido – nomeadamente 
quanto à impugnação do julgamento de facto – do que o daquele que 
o tenha sido no primeiro nível de jurisdição e recorra para a Relação19. 
E mesmo quando a Relação escolhe, ela própria, a pena e determina a 
sua medida, o direito ao recurso da nova parte da decisão sobre a san-
ção, alicerçada num certo acervo factual, pode não ficar eficazmente 
acautelado tão-só, por exemplo, com a fiscalização do texto da decisão 
recorrida, mas requerer o seu confronto com a informação dos autos 
relativa aos antecedentes criminais do arguido, à perícia sobre a per-
sonalidade e ao relatório social ou com outros elementos probatórios 
constantes da documentação da audiência de julgamento em primeira 
instância.

Nestes casos em que a revista alargada se mostra claramente insu-
ficiente para garantir um exercício efectivo do direito ao recurso da 
condenação, parece-nos, assim, que o disposto no artigo 434.º não re-
siste a um juízo de inconstitucionalidade parcial e que o Supremo terá 
de assumir alguns dos poderes de apelação das Relações em matéria de 
facto, por aplicação analógica das normas enunciadas nos artigos 412.º, 
n.º 6, 428.º e 431.º, alíneas a) e b), e a função de uma autêntica terceira 

n.º 1 do artigo 432.º, o n.º 2 do artigo 410.º permanece aplicável nestas situações, i.e., 
quando “a lei restrinja a cognição do tribunal de recurso a matéria de direito”.

19 V. as declarações de voto de vencido do Conselheiro P. Machete aos Acórdãos do TC 
n.º 429/2016 (“A compreensão do direito ao recurso afirmada pela maioria implicará 
ainda na sua lógica (...) pelo menos, o direito de o arguido recorrer de uma primeira 
condenação, independentemente desta ter sido proferida em primeiro ou segundo grau 
de jurisdição (...). Assim, a decisão condenatória proferida em segundo grau de jurisdi-
ção que reverta anterior absolvição deve assegurar um nível de tutela da posição do 
arguido condenado similar ao que é garantido no quadro de um recurso interposto da 
condenação proferida pelo tribunal de primeira instância. No caso dos autos em que foi 
proferido o acórdão recorrido, tal significa que o recurso a interpor pelo arguido para o 
Supremo Tribunal de Justiça deverá assegurar-lhe condições de tutela análogas às que 
o arguido teria caso tivesse sido condenado logo no tribunal de primeira instância”) 
e 595/2018 (“é mais difícil aceitar que o direito ao recurso, neste entendimento mais 
alargado – que parece ser o sufragado pela maioria –, não deva ter sempre o mesmo 
conteúdo, admitindo distinções consoante o tribunal de recurso: reexame da decisão 
recorrida quanto à matéria de facto e de direito, (...) no caso das relações; e mera revis-
ta alargada, no caso do Supremo Tribunal de Justiça”). 
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instância em matéria penal20. Uma analogia alternativa com o reenvio 
teria, neste contexto, pouca utilidade, na medida em que trata aqui de 
identificar os possíveis vícios de facto do julgamento de segunda ins-
tância e não somente de os suprir.

Esta reformulação, ainda que excepcional, do papel tradicional do  
STJ enquanto tribunal penal insere-se não apenas numa tendência  
europeia de aproximação da cassação à apelação, como também num 
cenário global de universalização do direito ao recurso, em que os Tri-
bunais Supremos, além de traçarem linhas orientadoras de jurispru-
dência no âmbito da sua competência institucional principal de revista, 
são igualmente convocados a cumprir novas atribuições de protecção 
de direitos fundamentais.

Uma comparação com a alteração introduzida também pela Lei  
n.º 94/2021 na alínea a) do n.º 1 do artigo 432.º, que rejeita expressa-
mente um recurso pleno sobre matéria de facto para o Supremo das 
decisões condenatórias de primeira instância das Relações, permite 
reforçar o ponto a que se quer chegar. No parecer do Conselho Su-
perior da Magistratura, esta exclusão é inconstitucional21. Aderindo a 
esta perspectiva, o que se nos afigura, no entanto, mais relevante nesta 
posição é a circunstância de se admitir, implicitamente, que, nos ter-
mos da versão antecedente da alínea (ainda que sem previsão textual) 

20 V. já Morão, RMP, n.º 159, pp. 165-167. O acolhimento deste ângulo interpretativo 
dispensaria, em rigor, a necessidade de reenvio para decisão sobre a pena em hipóteses 
de reversões de absolvições em segunda instância. Outra opção seria a adopção de 
um modelo semelhante ao espanhol (v. o artigo 792.º, n.º 2, da Ley de Enjuiciamiento 
Criminal), como o propugnado por J. Damião da Cunha, A estrutura dos recursos na 
proposta de revisão do CPP – Algumas considerações, Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal, 1998, pp. 271-272, e O Caso Julgado Parcial – Questão da culpabilidade e 
questão da sanção num processo de estrutura acusatória, Porto, Universidade Católi-
ca, 2002, pp. 102-107, 516-521, 584-591, 592-599, 612-613, 620 (nota 118), 621-623, 
714-715, que vê o recurso do Ministério Público de decisão absolutória como recurso 
cassatório ou de anulação, que, a proceder, só pode dar lugar ao reenvio para novo 
julgamento e não a uma decisão de recurso substitutiva condenatória.

21 V. o Parecer do Conselho Superior da Magistratura sobre o Projeto de Lei n.º 876/XIV/2, 
2021, pp. 38-39, segundo o qual se veda “a possibilidade de reapreciação da matéria 
de facto por um tribunal hierarquicamente superior (...), violando claramente o direito 
ao recurso, ínsito no princípio das garantias de defesa, afrontando ainda o princípio 
constitucional da igualdade”), e o Parecer do mesmo Conselho sobre a Proposta de Lei 
3/XV/1, 2022, pp. 7-8, ambos disponíveis em www.parlamento.pt; assim como N. A. 
Gonçalves, Alterações ao regime do recurso ordinário, A Revista, n.º 1, 2022, pp. 79-80 
e 87-88: “o aditamento à norma do art.º 432.º n.º 1 alínea a) é inaplicável por patente 
ofensa do direito fundamental ao recurso” (p. 79). 
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e mesmo da vigente se julgada inconstitucional, pode haver recurso 
efectivo sobre matéria de facto no STJ. 

Ora, é esta mesma solução que se defende para a alínea b), nas hipóte-
ses de recursos interpostos pelo arguido de primeiras condenações em 
recurso. Apesar de, neste caso, já duas instâncias se terem pronuncia-
do sobre a causa, diversamente do que ocorre na situação da alínea a), 
a primeira decisão é uma absolvição e, assentando a decisão condena-
tória da Relação numa apreciação distinta da prova, esta discordância 
em matéria de facto só poderá ser correctamente dirimida num recur-
so sobre essa matéria. O direito ao recurso da defesa configura, deste 
modo, um limite constitucional à função de mero tribunal de revista 
penal do Supremo Tribunal de Justiça, tendo em atenção que outra 
interpretação redundaria numa estruturação do sistema de recursos 
contrária à presunção de inocência, i.e., em que à acusação é conferida 
uma melhor oportunidade de obter uma inversão de absolvição em re-
curso (designadamente, um pleno recurso em matéria de facto) do que 
ao arguido para afastar uma condenação em recurso (simples recurso 
de revista ampliada), o que não se pode aceitar22.

Por fim, a articulação da recorribilidade de primeiras condenações em 
segunda instância com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Di-
reitos Humanos exige uma especial atenção à realização de audiên-
cia de recurso em dois diferentes planos, ambos com repercussão no 
exercício dos poderes do Supremo.

O primeiro plano respeita à realização de audiência nas Relações. De 
acordo com a jurisprudência do TEDH, a garantia de fair trial do n.º 1 
do artigo 6.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos impõe, em 
regra, que, em caso de condenação ex novo em recurso sobre matéria 
de facto, o tribunal de recurso avalie directamente a prova pessoal, vol-
tando a ouvir as testemunhas ou o arguido em audiência23. Foi precisa-
mente esta a vertente do princípio do processo justo e equitativo que 
levou à censura do Estado português no caso Sá Fernandes c. Portugal, 
pela circunstância de a Relação de Lisboa ter condenado, pela primeira 
vez, o arguido, dando como provado um facto que não o havia sido em 
primeira instância (a consciência da ilicitude), sem ouvir as testemu-

22 V. H. Morão, On the Legitimacy of the ECtHR’s Criminal Appeal Immediacy Require-
ment, in Fairness in Criminal Appeal, em publicação.

23 V. H. Morão, RMP, n.º 159, pp. 155 e ss.; e, desenvolvidamente, Pela renovação da 
renovação da prova, Anatomia do Crime, n.º 12, 2020, pp. 179 e ss.
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nhas e o arguido pessoalmente24. Independentemente de se entender 
que esta jurisprudência europeia não prejudica o recurso principal à 
documentação da prova produzida no julgamento (o que não sucedeu 
no caso Sá Fernandes) e a aplicação meramente subsidiária da reno-
vação da prova25, tal não dispensa a necessidade de, segundo a mesma 
corrente jurisprudencial, convocar o arguido para exercício dos direi-
tos de defesa e de contraditório, mesmo que em audiência oficiosa26. 
Ora, é esta falha de audição do arguido pela Relação nas primeiras con-
denações em recurso, que poderá envolver a nulidade insanável pre-
vista na alínea c) do artigo 119.º do Código de Processo Penal, que o STJ 
terá de passar a controlar.

O segundo plano concerne à realização de audiência no Supremo 
Tribunal de Justiça. Esta orientação jurisprudencial do TEDH sobre 
o fair trial recursório não se circunscreve às instâncias intermédias, 
alcançando identicamente os Tribunais Supremos, nem incide só sobre 
hipóteses de primeiras condenações em segunda instância, mas, em 
geral, sobre recursos em matéria de facto (incluindo situações de 
vícios do n.º 2 do artigo 410.º, como foi o caso do alegado “erro notório 
na apreciação da prova” no caso Sá Fernandes) em que seja analisada 
a questão da culpa ou da inocência, nomeadamente os efeitos desta 
questão na questão da pena, como o aumento ou a diminuição da 
sanção à luz de traços pessoais do arguido. Desta forma, quando deva 
decidir sobre estes temas, a propósito dos erros previstos no n.º 2 do 
artigo 410.º, ao abrigo das alíneas a), b) ou c) do n.º 1 do artigo 432.º, 

24 Acórdão do TEDH de 25.2.2020, caso Paixão Moreira Sá Fernandes c. Portugal, dispo-
nível em hudoc.echr.coe.int: “la Cour estime qu’un examen direct des témoignages qui 
avaient été présentés devant le tribunal de Lisbonne s’imposait pour réapprécier les 
faits. (...) la Cour relève que, d’après l’article 430 §§ 1 et 3 du CPP, la cour d’appel de 
Lisbonne aurait pu réadministrer les preuves en tenant une audience (...). Or, en l’es-
pèce, la cour d’appel a, sans entendre aucun témoin, ni même le requérant, opéré un 
revirement factuel et considéré comme prouvé que l’intéressé avait agi en sachant que 
son acte était interdit par la loi, alors que le tribunal avait conclu l’inverse. Aux yeux de la 
Cour, cet élément factuel ainsi que l’appréciation de la question de savoir si le requérant 
avait agi par nécessité au moment des faits ont été déterminants dans l’établissement 
de la culpabilité du requérant par la cour d’appel de Lisbonne. Le requérant n’ayant 
pas été entendu, il n’a pu présenter sa défense sur ces points, plus particulièrement 
sur celui de savoir s’il savait que son acte était interdit par la loi” (n.º 64); “il aurait fallu 
que la cour d’appel procède à une administration directe de l’ensemble des preuves qui 
avaient amené le tribunal de Lisbonne à acquitter le requérant (...) ou qu’elle entende 
personnellement le requérant” (n.º 65).

25 Neste sentido, Morão, AC, n.º 12, pp. 182 e ss.

26 V. Morão, Fairness in Criminal Appeal.
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ou, como sustentámos anteriormente, quando deva conhecer mais 
amplamente da matéria de facto, nas hipóteses das alíneas a) e b) do  
n.º 1 do artigo 432.º, o Supremo deverá, pois, passar a convocar o arguido 
para o ouvir em audiência, ainda que este não o tenha requerido. 
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1. APROXIMAÇÃO AO TEMA

Fomos desafiados a abordar a problemática da autonomia dos recursos 
em processo penal face ao processo civil. No essencial, está em causa a 
questão da aplicabilidade à matéria dos recursos ordinários do proces-
so penal de normas do Código de Processo Civil (“CPC”) susceptíveis 
de abrir caminho à intervenção do Supremo Tribunal de Justiça (“STJ”), 
em recurso, que de outro modo estaria vedada pelas disposições do 
Código de Processo Penal (“CPP”). Trata-se, portanto, de um problema 
de recorribilidade. 

O apelo ao CPC para franquear o acesso ao Supremo tem ocorrido em 
duas frentes. A primeira, já antiga e objecto de prolongada controvérsia 
jurisprudencial, envolve a alegação da violação do caso julgado e a in-
vocação da alínea a) do n.º 2 do artigo 629.º do CPC, “é sempre admissí-
vel recurso: a) Com fundamento na violação das regras de competência 
internacional, das regras de competência em razão da matéria ou da 
hierarquia, ou na ofensa de caso julgado”. E a segunda, mais recente, 
passa pela defesa da extensão ao processo penal da figura da revista 
excepcional prevista no n.º 1 do artigo 672.º do CPC.

A jurisprudência do STJ tende a negar a aplicabilidade ao processo pe-
nal daquelas disposições do CPC, acolhendo-se, em geral, na ideia de 
que o regime normativo dos recursos penais é completo e caracteri-
za-se por uma pretensão de autonomia face ao processo civil, proce-
dendo a um tratamento esgotante das suas dimensões essenciais. Não 
havendo lacunas a assinalar a esse regime, não há razão para apelar ao 
CPC.

Na minha intervenção procurarei estabelecer um diálogo com esta ju-
risprudência, com a qual, diga-se desde já, estou largamente de acordo. 
Embora possam ser encaradas sob o prisma comum da aplicação do 
CPC ao domínio processual penal dos recursos ordinários, o recurso 
com fundamento em ofensa do caso julgado e o recurso de revista ex-
cepcional aparecem-nos em planos diferentes e relacionam-se com as 
normas penais relativas ao recurso de uma forma distinta. Justificam, 
por isso, um tratamento também ele diferenciado.

As razões que estão por trás do movimento que preconiza este alar-
gamento do campo da recorribilidade, mediante aplicação subsidiária 
das normas do processo civil, sobretudo as relativas à revista excep-
cional, ligam-se à compreensão restritiva que o Supremo vem adop-
tando acerca das normas processuais penais relativas ao duplo grau 
de recurso e dos pressupostos de funcionamento dos recursos para 
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fixação de jurisprudência. Arriscando embora uma ligeira fuga ao tema 
designado, tomarei a liberdade de partilhar o meu juízo crítico sobre 
o definhamento da função nomofiláctica que ao Supremo é atribuída. 

2. RECURSO FUNDADO EM OFENSA DO CASO JULGADO

2.1. No processo civil, o recurso baseado na ofensa do caso julgado ma-
terial ou formal poderá ter lugar quando é a própria decisão recorrida 
a atentar contra o caso julgado1. Via de regra, não abrangerá casos em 
que uma das partes alegue a sua violação pela 1.ª instância e tal seja 
apreciado mas não reconhecido pela Relação. Quando isso suceda, a 
alínea a) do n.º 2 do artigo 629.º do CPC não abrirá caminho a um ter-
ceiro grau de jurisdição, a cargo do STJ, naturalmente. Esse preceito 
não pretende, pois, assegurar um triplo grau de jurisdição às alegações 
de infracção ao caso julgado. O que tem em vista é coisa bem diferente: 
é garantir que uma decisão que, ela própria, afronte o caso julgado não 
fique imune ao recurso. De modo que engloba quer recursos interpos-
tos de sentenças da 1.ª instância, quando estas sejam irrecorríveis (por 
exemplo, em virtude do valor da acção), quer de acórdãos da Relação. 
Mas isto, como se disse, desde que a ofensa ao caso julgado radique na 
própria decisão recorrida.

Temos, pois, que o campo de actuação da alínea a) do n.º 2 do artigo 
629.º do CPC no seu habitat próprio, o processo civil, não tem corres-
pondência no processo penal.

Neste último, ao contrário do processo civil, todas as sentenças de 1.ª 
instância são passíveis de recurso ordinário, pelo que um recurso fun-
dado numa violação do caso julgado por parte de sentença de 1.ª Ins-
tância será sempre admissível nos termos gerais (artigo 399.º do CPP). 
E mesmo que a questão do caso julgado se ponha antes, sendo objecto 
de alguma decisão interlocutória, relativa à possibilidade de conheci-
mento do mérito da causa ou ao desrespeito por alguma decisão de 
carácter processual já definitivamente tomada, será, em regra, possível 
a sua impugnação, também com base no princípio da recorribilidade 
(artigo 399.º do CPP). Tratando-se de decisões penais de 1.ª Instância, 

1 Acórdão do STJ de 17.11.2015, processo n.º 34/12.2TBLMG.C1.S1, disponível em http://
www.dgsi.pt e A. Abrantes Geraldes, Recursos em Processo Civil, 6.ª ed., Coimbra,  
Almedina, 2020, Art. 629.º, 5., p. 54.
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a alínea a) do n.º 2 do artigo 629.º do CPC nada acrescenta no sentido 
da recorribilidade.

O preceito também não alarga o campo da recorribilidade de decisões 
da Relação que, em recurso, se debrucem sobre uma eventual violação 
do caso julgado vinda de trás, da 1.ª Instância. Aí a Relação intervém em 
segundo grau de jurisdição, pelo que se trata de um tipo de actuação 
que escapa ao âmbito de aplicação da alínea a) do n.º 2 do artigo 629.º 
do CPC. Como se referiu, esta norma não garante um triplo grau de 
jurisdição sobre uma questão de ofensa ao caso julgado, pelo que não 
é possível através dela ultrapassar uma irrecorribilidade do acórdão da 
Relação que seja ditada pelo n.º 1 do artigo 400.º do CPP. 

2.2. Feitas estas delimitações, como se impõe, o único campo de acção 
possível que poderá sobrar para a alínea a) do n.º 2 do artigo 629.º do 
CPC em matéria de recursos penais circunscreve-se então às decisões 
proferidas pela Relação, no âmbito de recurso, que envolvam, elas pró-
prias, uma inobservância de um caso julgado material ou formal já for-
mado no processo. E aí, como a experiência demonstra, o interesse em 
agir está longe de ter de residir apenas no arguido. É perfeitamente 
possível, e tem acontecido, que o sujeito processual que se queira pre-
valecer do caso julgado, tido como ofendido pela Relação, seja o Mi-
nistério Público ou o assistente2. É nestes casos que se usa invocar a 
previsão da alínea a) do n.º 2 do artigo 629.º do CPC para sustentar a 
recorribilidade da decisão da Relação que incorra nessa ofensa, no-
meadamente no caso de o recurso esbarrar em uma das excepções ao 
princípio da recorribilidade previstas no n.º 1 do artigo 400.º do CPP.  

Vemos então que uma eventual resposta no sentido da recorribilidade 
com fundamento na violação do caso julgado de modo algum implica 
que se possa escancarar o recurso para o Supremo a todos os aspectos 
objecto da decisão recorrida ou a todos os vícios de que ela enferme. 
Bem pelo contrário, na linha da interpretação da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 629.º do CPC que as Secções Cíveis do STJ vêm adoptando, um 
recurso para o STJ admitido ao abrigo dessa norma, pelo facto de a 
violação do caso julgado pela Relação se afigurar plausível, só poderá 
versar sobre essa ofensa3. E nada mais. O Supremo deverá então limitar-

2 Cf., v. g., o Acórdão do STJ de 24.09.2015, processo n.º 213/12.2TELSB-F.L1.S1-5, dispo-
nível em http://www.dgsi.pt.

3 Acórdãos do STJ de 17.11.2015, cit., de 18.10.2018, processo n.º 3468/16.0T9CBR.
C1.S1, e de 28.11.2018, processo n.º 408/16.0T8CTB.C1.S1, disponíveis em http://
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-se a conhecer a violação do caso julgado impetrada pelo recorrente, 
rejeitando outras impugnações que o recorrente porventura leve ao 
recurso se estiverem sujeitas a uma cláusula de irrecorribilidade.

2.3. Resta, porém, saber se a alínea a) do n.º 2 do artigo 629.º do CPC é 
aplicável ao processo penal. O STJ começou por dizer que sim e agora 
vem dizendo de forma sistemática que não.

A favor da aplicabilidade subsidiária dessa norma (artigo 4.º do CPP) 
aduz-se a ideia de ordem pública ligada ao caso julgado, argumentan-
do-se que se ela vale para o processo civil então, por maioria de razão, 
não poderá deixar de valer para o processo penal4. Invoca-se ainda, e 
sobretudo, a necessidade de garantir que uma eventual ofensa ao caso 
julgado não escape a um duplo grau de jurisdição5. Contra, objecta-se 
com a inexistência de qualquer lacuna: não há razão para apelar subsi-
diariamente ao CPC desde logo e decisivamente porque não há lacuna 
alguma que careça de ser integrada. Se o CPP quer regular e regula de 
forma esgotante os traços essenciais dos recursos ordinários – no que 
vai incluído, obviamente, a definição do que pode e do que não pode 
ser sujeito a recurso para o Supremo – não há motivo para reivindicar a 
aplicação subsidiária da alínea a) do n.º 2 do artigo 629.º do CPC6.

Esta tese no sentido da autonomia do regime processual penal dos 
recursos penais7 parece-me bem fundada e por isso merecedora de 
acolhimento. São de todos conhecidos os argumentos que a favor dela 
se avançam. Logo por isso abster-me-ei de os reiterar. Mas não o farei 
ainda por outras diversas ordens de razões. 

www.dgsi.pt. Cf. ainda Abrantes Geraldes, Recursos em Processo Civil6, Art. 629.º, 5., 
pp. 54 s.

4 Acórdãos do STJ de 08.02.2001, processo n.º 3993/00, in: CJ STJ, 2001, I, pp. 229 e ss., 
de 12.09.2013, processo n.º 29/07.8 GEIDN.C1.S1, e de 24.09.2015, cit, disponíveis em 
http://www.dgsi.pt.

5 Acórdão do STJ de 08.02.2001, cit.

6 Em data recente, por outros, Acórdãos do STJ de 02.06.2021, processo n.º 184/12.5TEL-
SB-R.L1.S1, e de 02.12.2021, processo n.º 184/12.5TELSB-N.L1.S1, disponíveis em 
http://www.dgsi.pt, ambos com mais referências jurisprudenciais neste sentido.

7 J. Narciso Cunha Rodrigues, “Recursos”, in Centro de Estudos Judiciários, O Novo Códi-
go de Processo Penal, Coimbra, Almedina, 1988, p. 384, e Acórdão do STJ n.º 9/2005.
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Em primeiro lugar, porque a posição – que, repito, perfilho – da auto-
nomia dos recursos penais não tem de conduzir necessariamente ao 
desfecho da irrecorribilidade para o Supremo da decisão da Relação 
que, ela própria, seja incompatível com uma decisão anterior benefi-
ciária da força de caso julgado. Com efeito, a experiência recente vem 
mostrando que até uma previsão expressa da lei processual penal no 
sentido da irrecorribilidade não tem necessariamente de significar a 
inviabilidade do recurso8. Tudo dependerá da compatibilidade de uma 
tal norma com os princípios constitucionais relevantes na matéria, em 
especial o direito ao recurso previsto no n.º 1 do artigo 32.º da Consti-
tuição.

Em segundo lugar, porque, à luz das regras actuais do CPP relativas à 
recorribilidade, nos casos mais relevantes de violação do caso julgado 
penal haverá sempre a possibilidade de interpor recurso para o Supre-
mo, não se mostrando necessário o apelo à alínea a) do n.º 2 do artigo 
629.º do CPC. Pense-se, por exemplo, na hipótese de decisão conde-
natória proferida pela Relação subsequente a absolvição que não havia 
sido impugnada, cuja recorribilidade resulta agora expressamente do 
disposto nos artigo 399.º e na alínea e) do n.º 1 do artigo 400.º do CPP 
seja qual for a pena concretamente aplicada. E naqueles que caiam nas 
malhas do n.º 1 do artigo 400.º do CPP, mas em que a violação do caso 
julgado envolva uma agravação da condenação e/ou uma ofensa de um 
direito fundamental (v. g., o princípio ne bis in idem ou o princípio da 
proibição da reformatio in pejus) o acesso ao Supremo será garantido 
por uma interpretação do regime do artigo 399.º e do n.º 1 do artigo 
400.º do CPP conforme com o n.º 1 do artigo 32.º da Constituição da 
República Portuguesa (“CRP”).

Em terceiro lugar e por fim, mas não menos importante, porque não 
se poderá deixar de questionar a verificação da premissa necessária à 
aplicação subsidiária que aqui se discute. A saber, a existência de uma 
relação de identidade ou, pelo menos, de forte proximidade material 
entre o caso julgado civil e o caso julgado penal, ao nível dos respecti-
vos fundamentos, funções e pressupostos.  Ora, o certo é que depara-
mos com institutos substancialmente distintos e encarados de forma 
diferente pela própria Constituição, designadamente pelo número 3 do 
artigo 282.º. Como é reconhecido pelo próprio Tribunal Constitucio-
nal (Acórdão n.º 164/2008), “ao abordar os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade com força obrigatória geral, o legislador consti-

8 Paradigmático, os Acórdãos do Plenário do Tribunal Constitucional n.ºs 429/2016 e 
595/2018, disponíveis em http://www.tribunalconstitucional.pt.
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tuinte procedeu, no n.º 3 do artigo 282.º da CRP, a uma notória distin-
ção entre «caso julgado penal» e «caso julgado civil»”.

Perspectivado o problema a estas luzes, importa avaliar se uma even-
tual ofensa do caso julgado imputável à própria Relação assume um re-
levo tal que por si só deva sempre justificar a abertura de um segundo 
grau de jurisdição. Isso será assim se for de entender que a afronta ao 
caso julgado representa per se um vício processual que, tendo em conta 
as normas constitucionais relevantes para a definição da recorribilida-
de, reclama necessariamente, no âmbito penal, um duplo grau de ju-
risdição. Mas é duvidoso que assim seja. Estando em causa um cenário 
em que o recurso para o Supremo é vedado pelo n.º 1 do artigo 400.º 
do CPP, das duas, uma: ou bem que essa ofensa ao caso julgado não é 
de tal monta que vá acompanhada de uma exigência constitucional de 
recurso, caso em que não se vê razão material para que se recorra à lei 
processual civil para abrir caminho a um grau de recurso que é negado 
pela lei processual penal; ou bem que a ofensa assume uma natureza 
em relação à qual Constituição exige um duplo grau de jurisdição, caso 
em que a ida ao CPC se torna dispensável.

É pacífico que a intangibilidade do caso julgado constitui um valor 
de estalão constitucional, essencialmente fundado no princípio da 
segurança jurídica. E ninguém duvidará que certas formas de ataque 
ao caso julgado envolverão a ofensa de direitos fundamentais que, 
numa dada situação processual, estão com ele irmanados. É o que 
paradigmaticamente sucederá quando se apresente sob a feição da 
dimensão processual do princípio ne bis in idem. Também o princípio 
da proibição da reformatio in pejus e o princípio da plenitude das ga-
rantias de defesa poderão ser substancialmente afectados por uma de-
cisão da Relação que desconsidere um caso julgado material ou formal 
já constituído. E em tais hipóteses não poderá deixar de se admitir um 
duplo grau de jurisdição. 

Sem embargo, o que esses casos revelam é que o direito ao recurso 
ligar-se-á não propriamente à ofensa do caso julgado, per se, mas antes 
e decisivamente à violação de normas processuais de natureza jusfun-
damental cuja tutela, de acordo com o n.º 1 do artigo 32.º da Constitui-
ção, não pode prescindir de um duplo grau de jurisdição.

Tudo isto mostra, a meu ver, que não é a ofensa ao caso julgado per se 
que reclama um duplo grau de jurisdição. E se assim é, não se justifica 
bater à porta do processo civil para abrir caminho a um recurso de re-
vista que não é legalmente previsto pelas normas processuais penais e 
não é, além disso, constitucionalmente exigido.
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3. RECURSO DE REVISTA EXCEPCIONAL

3.1. Muito mais simples me parece o problema relativo à admissibili-
dade no processo penal do recurso de revista excepcional previsto no 
n.º 1 do artigo 672.º do CPC. Admissibilidade que, se for afirmada, per-
mitirá a abertura de um terceiro grau de jurisdição para discussão de 
uma questão de direito que, pela sua relevância jurídica, careça de uma 
intervenção do Supremo para melhor aplicação do direito, que envolva 
interesses de particular relevância social ou que esteja em contradição 
com decisão anterior proferida por um tribunal superior. Nas palavras 
de Abrantes Geraldes, “o preceito atenua o efeito da regra geral (…) 
da inadmissibilidade de recurso de revista em situações de dupla con-
forme, introduzindo excepções justificadas pela necessidade de tutelar 
interesses de ordem social ou jurídica, neste caso, ligados à melhor 
aplicação do direito ou à segurança e estabilidade da interpretação 
normativa”9. Esta revista excepcional inscreve-se, pois, na função no-
mofiláctica que ao Supremo é atribuída.

E digo que se trata de uma questão bem mais simples do que a anterior, 
porque a extensão dessa revista excepcional ao processo penal é ma-
nifestamente indevida. Como tem sido reiteradamente entendido pelas 
Secções Criminais do Supremo, cobra aqui aplicação, uma vez mais, a 
ideia da autonomia do regime dos recursos penais e a clara inexistên-
cia de lacuna que precise de ser suprida10.

3.2. A revista excepcional prevista pelo CPC versa sobre casos em que 
o segundo grau de recurso é vedado em virtude de uma dupla confor-
me. Se o pleito não puder subir ao Supremo por razões distintas, não é 
pela via da revista excepcional que essa subida será admitida. Donde, 
o único espaço de extensão possível ao processo penal corresponderia 
às duplas conformes absolutórias e às duplas conformes condenatórias 
em que seja aplicada pena de prisão superior a 5 anos e não superior a 
8 anos.

Sucede, porém, que, mal ou bem, o legislador processual penal enten-
deu que nestes cenários de dupla conforme não se justifica abrir um 
terceiro grau de jurisdição para que o Supremo possa ter uma palavra 

9 Abrantes Geraldes, Recursos em Processo Civil6, Art. 672.º, 1., p. 430.

10 Acórdãos do STJ de 06.10.2016, processo n.º 535/13.5JACBR.C1.S1, e de 12.01.2022, 
processo n.° 3519/16.8T8LLE.E1.S1, disponíveis em http://www.dgsi.pt.
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a dizer na matéria jurídica em apreço ((alíneas d) e f) do n.º 1 do artigo 
400.º do CPP). E isto, porque para satisfação das finalidades nomofilác-
ticas que a revista excepcional cível tem em vista já o processo penal 
dispõe de um regime normativo especificamente vocacionado para o 
efeito, o relativo aos recursos para fixação de jurisprudência (artigos 
437.º e ss. do CPP). De maneira que, sem prejuízo da eventual aplicabi-
lidade da figura da revista excepcional a um plano cível que faça o seu 
caminho no processo penal, não vejo que se possa ou sequer se deva 
alargar o campo da recorribilidade das matérias penais através do re-
curso cível da revista excepcional.

4. O DEFINHAMENTO DAS FUNÇÕES DE UNIFORMIZAÇÃO E DE 
ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

Isto dito, não posso deixar, porém, de emitir uma palavra final sobre  
o modo como a função nomofiláctica vem sendo cumprida pelo  
Supremo.

O Supremo tem como missões fundamentais a promoção e assegura-
mento da uniformidade da interpretação do direito penal, substantivo 
e processual, bem como, concomitantemente, a definição de seguras 
linhas de orientação que possam ser tidas em conta e seguidas pelos 
tribunais inferiores. Tudo em nome dos princípios fundamentais da 
igualdade e da segurança jurídica11. Papéis que, a meu ver, há muito não 
vêm sendo cabalmente desempenhados. Para tanto têm contribuído 
tanto a regulação dos recursos instituída pelo legislador, como a práti-
ca decisória do próprio Supremo.

Na versão originária do Código, de 1987, o sistema de recursos estava 
organizado de um modo tal que ao Supremo afluíam todos os recursos 
interpostos de acórdãos proferidos pelos tribunais colectivos e do júri. 
O significativo volume de casos levados ao conhecimento do Supremo 
permitia que o nosso mais alto Tribunal apreciasse uma enorme varie-
dade de crimes e de questões processuais. Logo por aqui estava o Su-
premo em condições de cumprir boa parte do papel de uniformização 
e orientação da jurisprudência que lhe cabe. A isto ainda acresciam os 
recursos para fixação de jurisprudência; os quais, porém, face ao alar-

11 Nuno Brandão, “Contrastes jurisprudenciais: problemas e respostas processuais pe-
nais”, in M. Costa Andrade et al. (orgs.), Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo 
Dias, Coimbra, Coimbra Editora, 2003, p. 1289 e ss.
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gado campo de acção do Supremo nos recursos ordinários, acabavam 
por ter um relevo em boa medida residual.

De lá para cá, nomeadamente, a partir de 1998 tudo mudou. Só excep-
cionalmente é que há recurso directo da 1.ª Instância para o Supremo 
(alínea c) do n.º 1 do artigo 432.º do CPP) e a amplitude do terceiro grau 
de jurisdição, introduzido em 1998, é reduzida. A interpretação que o 
próprio Supremo vem fazendo da alínea f) do n.º 1 do artigo 400.º con-
tribui para um substancial encolhimento do terceiro grau de jurisdição. 
Em geral, mesmo em caso de concurso de crimes, havendo dupla con-
forme, o Supremo tem considerado que nele só caberão os crimes con-
cretamente punidos com pena de prisão superior a 8 anos. Em regra, 
o Supremo recusa-se a apreciar a imputação de crimes punidos com 
pena de prisão até 8 anos12, bem como ainda de todas as questões pro-
cessuais que lhes possam estar subjacentes13. Uma linha jurisprudencial 
que não merece censura do Tribunal Constitucional14.

No entretanto, manteve-se praticamente inalterado o regime dos re-
cursos para fixação de jurisprudência. Um regime que, por seu turno, 
nem sequer se materializa em numerosas situações de oposição de jul-
gados. O que me parece derivar, por um lado, de uma incompreensível 
inércia do Ministério Público e, por outro lado, de uma compreensão 
demasiadamente restritiva dos pressupostos de admissibilidade destes 
recursos adoptada pelo próprio Supremo15.

Só para citar matérias com as quais estou familiarizado, não com-
preendo como é possível não haver ainda fixação de jurisprudência 
acerca do conceito de falsidade do crime de falsidade de testemunho 
ou como é que não se reapreciou a jurisprudência fixada em 2009 no 
chamado problema do “pacto para matar” apesar de vários acórdãos 
proferidos em franca oposição ao Acórdão 11/2009. Isto em matéria 
penal. Em matéria processual penal, não há jurisprudência fixada so-

12 Assim, entre muitos outros, o Acórdão do STJ de 14.03.2018, processo n.º 22/08.3JAL-
RA.E1.S1, disponível em http://www.dgsi.pt.

13 Acórdãos do STJ de 25.06.2015, processo n.º 814/12.9JACBR.S1, e de 04.12.2019, pro-
cesso n.º 354/13.9IDAVR.P2.S1, disponíveis em http://www.dgsi.pt.

14 Acórdão do Plenário do Tribunal Constitucional n.º 186/2013, seguido pelos Acórdãos 
do TC n.ºs 212/2017 e 599/2018, disponíveis em http://www.dgsi.pt.

15 Exemplo manifesto foi a recusa de reapreciação da jurisprudência fixada pelo Acórdão 
do STJ n.º 11/2009 após jurisprudência do próprio STJ contra ele proferida (Acórdão 
do STJ de 20.09.2018, processo n.º 1324/15.8T9PRT.P1.S1) – cf. Acórdão do STJ de 
13.02.2020, processo n.º 1324/15.8T9PRT.P1.S1-A, disponíveis em http://www.dgsi.pt. 
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bre o altamente controverso artigo 17.º da Lei do Cibercrime, sobre a 
possibilidade de em inquérito o juiz de instrução controlar invalidades 
e proibições de prova assacáveis a actos da competência do Ministério 
Público ou sobre a necessidade de arguição das proibições de prova 
previstas no n.º 3 do artigo 126.º do CPP. O último acórdão de fixação 
de jurisprudência publicado em Diário da República data de Maio de 
2020. Há mais de dois anos que o Supremo não fixa jurisprudência. Não 
há memória – pelo menos, eu não tenho memória – de alguma vez o 
Procurador-Geral da República ter interposto, ao abrigo do artigo 437.º 
do CPP, um recurso no interesse da unidade do direito.

Este estado de coisas não é normal e não é desejável. Com muita pena 
o digo, mas o Supremo Tribunal de Justiça deixou de ocupar o lugar 
central que lhe deve caber no sistema de justiça penal português. Isto 
não pode continuar, a bem da boa aplicação do Direito. Está nas mãos 
do legislador, mas também, em larga medida, nas mãos do próprio Su-
premo inverter este inaceitável rumo de secundarização do nosso ve-
nerando e imprescindível Supremo Tribunal de Justiça.
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A independência do juiz

LUÍS NORONHA NASCIMENTO
Juiz Conselheiro, Presidente Emérito do Supremo Tribunal  
de Justiça

RESUMO: a independência do juiz vista a partir de um caso concreto: 
este é o ponto de partida do texto. A independência do juiz é um 
efeito direto da teoria da divisão e separação de poderes que os in-
gleses teorizaram no século XVII: para ser imparcial o juiz deve ser 
independente, irresponsável e nomeado vitaliciamente. A moderna 
tripartição dos poderes do estado começa aí; mas os tribunais de 
modelo saxónico garantem mais eficazmente a independência do 
juiz do que os de modelo francês. Nestes, o juiz tende a ser visto 
mais como funcionário qualificado do que como titular da sobera-
nia; como assim, o modelo francês não prescinde de meios adminis-
trativos de controlo preventivo que podem interferir na indepen-
dência (órgão regulador, carreira com graus de acesso, inspeções 
periódicas, etc.). Independência versus rapidez decisória: uma di-
minui a outra? E qual o futuro que nos espera? Se a Europa entrar 
em declínio, ninguém se admire se a independência do juiz for re-
visitada para pior.

PALAVRAS-CHAVE: independência do juiz, inamovibilidade do juiz, 
divisão e separação dos poderes, Conselho Superior da Magistratu-
ra, meios preventivos que acompanham a vida profissional do juiz.

As voltas que o mundo dá! 

Antes, muito antes de ter ocupado três cargos cimeiros do Judiciário 
português, todos eles de cariz eleitoral abrangendo o universo dos juí-
zes – Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), 
Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM) e Presi-
dente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) – fui confrontado, como ar-
guido, na frescura dos meus trinta e dois anos, com um longo processo 
disciplinar iniciado em outubro/1976 (era eu juiz em V. N. Famalicão), 
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que se prolongou por seis anos e meio e conheceu o seu epílogo em 
maio/1983 com o acórdão final do STJ.

Foi, seguramente, dos mais longos processos disciplinares que um juiz 
teve sobre os seus ombros; e aprendi, à minha custa, o que é sentir o 
desequilíbrio psicológico que uma situação destas provoca em quem 
tem a função de julgar, controlando as emoções, e o que é sentir a vida 
profissional a prazo sem se perceber bem se a animosidade que sen-
timos contra nós vai perdurar, frutificar, retroceder, incendiar-se ou 
apagar-se.

É certo que estávamos na ressaca da Revolução de Abril e no meio de 
todo o confronto ideológico que se lhe seguiu; mas não é menos certo 
que eu estivera fora do mundo dos Tribunais durante três anos, sem 
contacto com ele, prestando o serviço militar para o qual fora tardia-
mente incorporado.

Mas, afinal, o que acontecera?

Para o antigo Conselho Superior Judiciário (CSJ) – que antecedeu o 
CSM em vigor a partir de março/1977 – eu praticara duas graves in-
frações disciplinares: desobediência porque não tinha cumprido uma 
circular emitida pelo Conselho, e erro de ofício porque interpretara 
mal a lei; daí, a punição imposta que me fazia perder antiguidade, sem 
se perceber bem se iria descer dois, ou vinte lugares na lista de anti-
guidade.

Para mim, o Conselho cometera abuso de poder, invadindo sem retor-
no a esfera da independência do juiz.

De permeio, entretanto, entrou em funções o novo CSM previsto na 
Constituição de 1976, e o STJ decidiu em acórdão que este novo Con-
selho devia reapreciar a punição que vinha de trás, do Conselho antigo, 
na sequência da reclamação que eu tinha formulado. Assim se fez; mas 
o novo Conselho manteve a punição por desobediência, eliminando o 
erro de ofício e suspendendo a execução da pena numa decisão que 
continha já alguns votos de vencido.

Porque não me conformei com a nova decisão, o Supremo viu-se obri-
gado a julgar definitivamente o novo recurso: anulou a punição na ínte-
gra porque violava a independência do juiz, e ordenou o arquivamento 
do processo.

Mais ainda: o Supremo Tribunal não só deu razão a quase todos os 
fundamentos do recurso como, também, explicitou um deles segundo 
o qual era admissível a um juiz – no seu poder de direção da marcha do 
processo – dar os provimentos que eu dera destinados a tornar mais 
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fluida a tramitação processual numa comarca assoberbada e com dé-
fice de funcionários.     

Contam-se sucintamente os factos que estão por detrás desta longa 
história.

O CSJ emitira, em 1975, uma circular para todos os juízes no sentido de 
que estes evitassem que os funcionários judiciais chamassem as par-
tes ao tribunal para aí serem citadas; porque entendi que a circular 
continha uma mera recomendação – sob pena de, sendo uma ordem, 
ser ilegal – dei três provimentos: no primeiro, permiti a chamada das 
partes ao tribunal, justificando porquê; nos outros, fixei a forma das 
notificações que estavam fora do âmbito da circular do Conselho.

Foi, então, que o CSJ entendeu que o juiz de Famalicão violara a sua 
ordem, desobedecendo-lhe e, quanto às notificações, interpretara mal 
a lei cometendo erro de ofício.

Para assim concluir, o Conselho disse mais: disse que o juiz não tinha 
dado qualquer despacho jurisdicional ou processual coberto pela in-
dependência do julgador; tinha dado, sim, meros provimentos que são 
atos administrativos destinados ao bom funcionamento dos serviços e, 
como tal, não cobertos pelo princípio da independência.

Simplesmente, o Estatuto Judiciário de 1962 (aplicável à época) con-
tinha uma norma avançada para a ideologia do seu tempo e moder-
na, ainda, nos dias de hoje; na alínea c) do seu artigo 403, definia-se 
expressamente a noção de independência interna do juiz, coisa que – 
penso – não acontece na generalidade dos países que nos são próximos 
onde a fluidez do conceito é deixada à elaboração teórico-política ou à 
variabilidade das estações.

Dizia-se nessa norma que a independência do juiz “se manifesta na 
função de julgar e na direção da marcha do processo” (sic).

Ou seja, a dicotomia que o Conselho defendia entre atos jurisdicionais 
ou processuais versus atos administrativos – aqueles cobertos pela in-
dependência, estes fora dela – é falsa; é que o juiz pode praticar atos 
administrativos destinados a serem cumpridos na direção da marcha 
do processo que são, por isso, insindicáveis pelo Conselho porque es-
tão cobertos pela sua independência.

Como assim, a dicotomia entre ato judicial/ato administrativo não é 
(nem pode ser) o fio-de-prumo que fixa a fronteira entre a competên-
cia jurisdicional dos Tribunais e a competência disciplinar do CSM; a 
competência do Conselho é menor do que se pensa porque nunca pode 
invadir a direção da marcha processual que compete ao juiz, mesmo 



168

a  REVISTA - 02

que esta se corporize em atos formalmente administrativos mas que 
são, substancialmente, atos “protojudiciais”.

Aliás, era habitual à época o juiz – para reduzir os tempos de cum-
primento dos despachos judiciais – elaborar provimentos fixando an-
tecipadamente os timings e os modos de cumprimento dos atos nos 
processos comuns.

No seu acórdão, o STJ pôs um ponto final nesta questão: o poder dis-
ciplinar do CSM fica à porta dos atos administrativos do juiz que se 
incluam na direção da marcha do processo – assim se sentenciou a 
25/5/1983.

Nem de outra forma podia ser.

Imagine-se apenas isto: o Conselho a punir um juiz porque considerava 
que este interpretara mal a lei num provimento dado para ser executa-
do na tramitação dos processos; a seguir, o STJ a dizer em recurso que 
o juiz interpretara bem a lei. Ou seja, o juiz a ser punido por algo que 
estava bem.

Este caso espelha as duas variáveis mais importantes da independência 
do juiz: a interna (ou funcional) e a externa (ou orgânica).

E mostra-nos como nos tribunais de modelo francês (mas não nos de 
modelo saxónico) pode acontecer que o órgão regulador da Judicatura 
condicione, invada ou interfira na independência do juiz; coisa tanto 
mais perigosa quanto mais concentrado, fechado ou autocrático for o 
regime político do país em questão.

A independência do Juiz (ou dos Tribunais, ou do Poder Judicial) é con-
sequência direta da teoria da divisão e separação dos poderes elabora-
da inicialmente por John Locke na Inglaterra seiscentista na época da 
denominada “Gloriosa Revolução” de 1688 (cem anos antes da Revolu-
ção Francesa) como trajeto certo para evitar o despotismo ou a auto-
cracia de quem, sozinho, concentrava em si todo o poder como sucedia 
na monarquia absoluta.

Esse séc. XVII europeu – que é uma época de crise económica profunda 
que dura várias décadas, de penúria extrema que leva a um banditismo 
generalizado descrito por Braudel no seu “Mediterrâneo”, que conduz 
àquela que foi verdadeiramente a 1.ª grande guerra entre europeus (a 
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Guerra dos Trinta Anos) onde cada país tentava roubar ao inimigo aqui-
lo que não tinha em casa – esse século XVII, dizíamos, é, por outro lado 
e por força de toda essa tragédia, o berço onde nasceu, cresceu e se 
desenvolveu a Europa que hoje temos.

Com o Tratado de Vestefália de 1648 (que põe fim àquela Guerra) oficia-
liza-se a alteração nas relações de força de toda a Europa com a hege-
monia dos países do Norte e a aceitação dos seus princípios nucleares: 
supremacia política dos estados-nações que passam a ser os elemen-
tos soberanos da vida europeia dispensando a existência de uma auto-
ridade acima deles (o Papado); igualdade entre todos esses estados no 
plano do direito internacional, seja qual for o seu tamanho; nascimento 
de um novo sistema económico aberto e transnacional (o capitalismo) 
que se vai expandir mundialmente, liderado – primeiro – pela Holanda 
e – depois – pela Inglaterra, centrado sobre os princípios das liberda-
des religiosa, do mar, da navegação, do comércio e tendo como pano 
de fundo a liberdade contratual.

Com isto, enterra-se de vez o Tratado de Tordesilhas e entra-se num 
mundo negocial aberto, e tendencialmente mundializado, que muito 
deveu às teorizações político-jurídicas de Grócio.    

Mas não surge apenas isso: estrutura-se em Inglaterra o sistema par-
lamentar pluripartidário na sequência da Revolução de 1688 onde os 
Tribunais formam, com o Legislativo e o Executivo, o conjunto dos po-
deres do Estado.

E é, também, nessa Inglaterra que nascem os caboucos do Judiciário 
moderno: para ser imparcial o juiz tem que ser independente, para ser 
independente o juiz não pode responder quando julga, e – mais do que 
isso – o juiz deve ser nomeado vitaliciamente (está, aqui, a génese da 
inamovibilidade) como garantia da sua não-subserviência a poderes 
que o queiram condicionar no momento de julgar1.

Partindo da teorização da vida concreta onde procuram o equilíbrio 
perfeito entre valores, interesses e direitos, os ingleses encimaram a 
estrutura do Judiciário com um ato significativo: os juízes são nomea-
dos pelo Rei; ou seja, puseram o titular máximo do Poder Político – o 
Soberano – que não é eleito mas é, constitucionalmente, o garante do 
funcionamento do regime político a nomear os titulares não-eleitos de 
outro poder do Estado.

1 Cf. Paulo Rangel em As raízes do parlamentarismo e a revolução conservadora, 2021 
nomeadamente pp. 73-77.
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Com isto, os ingleses superaram, à partida, o trauma que os franceses 
pós-revolucionários nunca conseguiram resolver: para estes, os juízes 
– porque não são eleitos – nunca podem julgar os conflitos que envol-
vam atos de titulares políticos eleitos. Como assim, aos tribunais, aos 
verdadeiros tribunais (os comuns), é proibido julgar – no modelo fran-
cês – a constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos administra-
tivos com o argumento falacioso de que – se não for assim – teremos 
um poder do estado (o Judicial) a controlar os outros (o Legislativo e o 
Executivo), violando a regra da separação dos poderes.

Foi este trauma afrancesado que se espalhou na Europa continental 
com sequelas várias: na proliferação de orgânicas judiciárias que os 
saxónicos desconhecem (comum, constitucional e administrativa); e na 
tentativa de afastar os juízes do leque de titulares de órgãos de sobe-
rania e de os aproximar do funcionalismo público, seja através de con-
cursos públicos de acesso, seja pela existência de um órgão regulador 
da carreira, seja pela criação de um regime legal de responsabilidade 
civil extracontratual por atos profissionais.

E tanto assim que, ainda hoje, é difícil – em França – qualificar os Tri-
bunais como um poder do Estado; dá-se-lhes, sim, o nome de “Autori-
dade Judiciária”. 

 Com esta diferença matricial de base, ingleses e franceses deixaram-
-nos heranças diferentes, com visões diferentes e onde as violações 
da independência do juiz são mais fáceis no modelo francês do que no 
saxónico.

E percebe-se porquê: no modelo inglês, há um contrato fiduciário en-
tre quem nomeia e quem é nomeado. Nele, o juiz é escolhido, em regra, 
entre os melhores advogados depois de um processo onde intervêm 
entidades várias, com especial relevo para o BAR (a Ordem dos Ad-
vogados); chancelada a escolha pelo Soberano, faz-se a nomeação do 
escolhido que prescinde de formação porque a escolha justifica-se por 
si mesmo, ou seja, justifica-se pela superior qualificação profissional 
reconhecida ao escolhido.

Neste modelo – generalizado nos países saxónicos – a independência 
do juiz é um dado adquirido até porque se presume sem reservas que 
a escolha foi correta.

Diverso é o modelo francês que se espalhou na Europa continental; 
aqui, o juiz é nomeado após concurso público, aberto e igualitário, mas 
a sua nomeação (que se baseia num ato isolado – o concurso) pode vir 
a revelar-se, mais tarde, um erro de “casting”.
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Ou seja, no modelo francês o juiz tem que continuar a demonstrar uma 
qualidade que se não tem por assente; nada melhor, por isso, senão 
alinhar um catálogo de medidas preventivas que acompanham em per-
manência a vida profissional do juiz.              

É este conjunto de medidas preventivas (inspeções periódicas, entida-
de reguladora com competência disciplinar, carreira profissional com 
graus de acesso) que pode interferir com a independência do juiz sem 
que se perceba, por vezes, a conexão que há entre tudo isso.

Sem pretender ser exaustivo, vejamos algumas das várias maneiras de 
condicionar a independência do juiz.

Desde logo a existência de um órgão regulador (os Conselhos Superio-
res), não apenas pela sua competência como também pela sua compo-
sição; e servem-nos – como amostra – os antigos Conselhos português 
e francês.

Em Portugal, antes do 25/Abril, o antigo Conselho Superior Judiciário 
era composto, na sua última versão, só por Juízes Conselheiros do STJ 
(6 no total), mas todos eles escolhidos pelo Executivo; só isto nos dá a 
dimensão do problema se pensarmos na natureza política do regime 
de então.

Mas mesmo em países de matriz democrática, a independência é, 
quantas vezes, um conceito em branco: veja-se a França, principal-
mente antes da Reforma de 1994 (feita na era do Presidente François 
Mitterrand) onde se impôs uma mudança de paradigma com a entrada 
de juízes eleitos para o CSM.

Na Constituição gaullista de 1958 (da V República), o Conselho francês 
tinha 11 membros, era presidido pelo Presidente da República (P.R.) que 
nomeava nove desses membros, e tinha como Vice-Presidente, e vogal 
nato, o Ministro da Justiça de sua confiança política porque a França 
é um país de regime presidencialista onde o Executivo “coincide”, em 
regra, com a Presidência do Estado.

Como assim, o P.R. era o “dono” do Conselho francês; com um figurino 
destes, a luta dos juízes gauleses na defesa da sua independência foi 
eterna até produzir alguns resultados, quando noutros países euro-
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peus (falo em especial na Itália e no Portugal do pós 25/Abril) se tinha 
atingido, já, patamares de modernidade muito mais avançados.

O modelo francês permitia o controlo dos juízes de forma singular pois 
que – sem nunca pôr formalmente em causa a independência do juiz 
no ato de julgar – permitia exercer uma opção vocacional oculta sobre 
a evolução da sua carreira, pondo-o a marcar passo ou projetando-o 
para a estratosfera consoante a vontade política dominante.

Há três décadas atrás, contava-nos um juiz alemão que um ministro de 
Frederico, o Grande, rei da Prússia, dizia que gostava muito da inde-
pendência dos juízes desde que fosse ele, ministro, a decidir das suas 
carreiras; frase paradigmática de visão política quando a Europa tran-
sitava do Iluminismo para a Democracia mas ainda havia quem adulas-
se a filosofia do Príncipe de Salina – no filme de Luchino Visconti, “O 
Leopardo” – quando dizia que alguma coisa tinha que mudar para que 
tudo continuasse na mesma.

É deste contraponto francês de ideias contrastantes que provém, hoje, 
a noção de independência do juiz laminada em várias fatias, a mais im-
portante das quais é a diferença entre independência interna e inde-
pendência externa.

Ou seja, a visão concentracionária francesa levou a que se percebesse 
que não basta que o juiz seja independente apenas no momento de 
julgar; é essencial também que o seu órgão regulador tenha uma com-
posição que garanta a sua total imparcialidade e equidistância na apre-
ciação da vida profissional do juiz de modo a impedir que ele funcione 
como intermediário de um desforço que se manifesta fora do julga-
mento porque se não pode manifestar no ato de julgar.

Mas a independência do juiz pode ser condicionada por outros meios 
que se dirigem, não já ao seu núcleo central, mas às garantias coadju-
vantes da independência, como seja, por exemplo, a inamovibilidade.

Era o caso do antigo sexénio, do antigo sistema de reclassificação das 
comarcas e do sistema (vigente nos dias de hoje) da desqualificação e 
transferência do juiz de círculo quando a sua classificação de serviço 
desce abaixo de certa notação (bom com distinção) – tudo casos con-
cretos que tornam (ou tornavam) amovível o juiz inamovível.

Do sexénio – findo em meados dos anos 80 do século passado – não 
vale a pena falar: é hoje uma peça de museu.

A reclassificação das comarcas, essa podia ter um significado mais so-
fisticado.
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As comarcas dividiam-se antigamente em três classes (1.ª, 2.ª e 3.ª) 
consoante o seu grau de dificuldade; e os juízes de 1.ª instância divi-
diam-se, também, em categorias correspondentes às das comarcas, o 
que significava que não podia haver juiz de 1.ª em comarcas de 2.ª ou 3.ª 
classe, ou vice-versa, e assim por diante.

Porque as comarcas podiam ser periodicamente reclassificadas por ra-
zões sócio-económicas, os juízes que, nelas, judicavam – com a reclas-
sificação – iam de malas aviadas para outra comarca por razões que 
nada tinham a ver com o seu comportamento ou o seu mérito.

O problema maior surgia quando se usava a reclassificação da comar-
ca para satisfazer interesses espúrios ainda que travestidos de razões 
benevolentes.

Relembro o que nos contou, há anos, um Presidente do STJ: o caso das 
Caldas da Raínha, comarca reclassificada, onde a família real costuma-
va veranear no estio – estávamos nos fins do séc. XIX, princípios do 
séc. XX – e se sentia incomodada com a indiferença do juiz da terra que 
era um republicano assumido; reclassificou-se a comarca, resolvendo 
o busílis com a transferência coativa do meritíssimo para sítio mais 
apropriado.

Relembro, hoje, quão difícil foi conseguir eliminar estes alçapões da 
lei: não tanto o sexénio, instituto ultrapassado nos meios urbanos mas 
com apoio nos meios rurais, mas – principalmente – os efeitos da re-
classificação das comarcas até se consensualizar a solução que os juí-
zes sempre defenderam: comarca reclassificada não impõe a saída do 
juiz.

Na verdade, a inamovibilidade do juiz deve conhecer, apenas, duas ex-
ceções: a sua própria vontade, ou seja, o seu desejo de sair, e a sua pu-
nição por falta grave apreciada em processo disciplinar.

Daí a nossa surpresa quando em 2016 (com a Lei n.º 40-A/2016 de 
22/12) se introduziu uma norma estatutária dos juízes na lei orgânica 
dos tribunais e que contende com toda esta problemática.

Referimo-nos à tal norma que desqualifica os juízes de círculo sempre 
que sejam notados abaixo de B/D (Bom com distinção); ou seja, anti-
gamente tornava-se o juiz amovível com a reclassificação da comarca, 
hoje torna-se o juiz amovível com a reclassificação dele próprio.

Como assim, abrir portas num caso destes à amovibilidade do juiz pode 
servir, qualquer dia, para abrir portas ao inferno: é que se os juízes 
formam um corpo único que pressupõe a unidade de princípios estru-
turantes aplicáveis a todo o corpo, se os juízes de círculo são afastados 
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porque foram notados abaixo de certo patamar sem que isso seja efeito 
direto de uma infração apreciada em processo disciplinar, então tam-
bém os desembargadores – que podem ser inspecionados e reclassifi-
cados para baixo – podem vir a descer para juízes de 1.ª instância por 
força de um mecanismo similar.

E, se pensarmos bem, o raciocínio feito não se fica por aqui: é sempre 
possível avançá-lo até parâmetros insondáveis.

Nem se diga, sequer, que a promoção à 2.ª instância é um ato adminis-
trativo definitivo e fechado, de efeitos adquiridos que evitam aquelas 
sequelas; também o é a nomeação de um juiz de círculo que preencha 
os requisitos legais no momento da nomeação, sob pena de – não o 
sendo – estarmos perante um caso de amovibilidade inconstitucional.

As exceções a princípios constitucionais estruturantes devem ser nu-
clearmente restritivas sob pena de anularem o princípio tornando-se, 
elas próprias, a regra.

O que nos conduz a uma conclusão já sabida: a independência do juiz é 
uma empreitada bem mais difícil do que se pensa.

Mas a independência do juiz contende, nos dias de hoje, com tendên-
cias que se manifestam noutra regra dos tribunais: os cidadãos devem 
ver os seus casos julgados em tempo razoável (na expressão conhecida 
da Convenção Europeia dos Direitos do Homem).

Há, aqui, uma dupla valência: o juiz deve julgar com independência, 
isenção e qualidade, mas tem que julgar, também, em prazo razoável.

Temos, pois, um confronto entre justiça e rapidez porque o julgamento 
tem que ser justo e célere: se for rápido mas injusto não se cumpriram 
os critérios de justiça; se for justo mas fora de tempo não se cumpriram 
os critérios de celeridade porque os interesses em jogo já desaparece-
ram ou – no mínimo – foram lesados.

O equilíbrio entre justiça e celeridade que integram os dois polos entre 
os quais balançam as sentenças dos juízes coloca, pois, um buraco ne-
gro difícil de preencher.

Daí que vários países europeus tivessem criado mecanismos admi-
nistrativos que funcionam como sensores da rapidez do julgamento 
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– presidentes de comarcas, administradores de tribunais, mapas de 
pendências processuais que expressem a tramitação, etc., etc. – e que 
podem conter, em si, a virtualidade de se infiltrar na independência 
interna do juiz, condicionando-a.

Ou seja, se pressiona o juiz para julgar depressa – porque os direitos 
das partes ou a economia do país o exigem – corre-se o risco de um 
julgamento com sentença apressada; se permite ao juiz todo o tempo 
do mundo para julgar, corre-se o risco de matar os interesses em jogo 
tornando inútil uma sentença que virou peça de museu.

Como diz um antigo provérbio popular “depressa e bem, há pouco 
quem”.

Daí que pensemos há muito – e já o escrevemos – que países que dão 
prioridade à rapidez da decisão secundarizam a independência, e paí-
ses que priorizam a independência do juiz secundarizam a morosidade.

A prova visível que veio fornecer o sustentáculo para esta nossa ideia 
antiga foi o texto de Luca Verzelloni intitulado “A gestão dos sistemas 
de justiça, governo dos tribunais numa análise comparada”2.

Comparando os sistemas judiciários de vários países europeus do mo-
delo francês – como sejam, Portugal, Itália, França, Holanda, Suécia, 
Hungria – Verzelloni constata que a independência interna e a inamo-
vibilidade do juiz atingem patamares baixos em países onde a preo-
cupação com a rapidez na resolução dos processos é grande, como 
sucede na Holanda e Suécia.

Partindo da grelha de indicadores da Rede Europeia dos Conselhos de 
Justiça, Verzelloni fixa uma escala de 0 a 100% no tocante aos sete in-
dicadores que analisa, colocando Portugal, isolado, no topo da hierar-
quia quanto a três desses indicadores: independência interna do juiz, 
sua inamovibilidade e decisões sobre recursos humanos; nestes itens, 
Portugal é o único país a atingir a notação de 100% quanto a todos eles.

Em contraponto, países como a Suécia e Holanda, preocupados com a 
rapidez decisória, atingem nestes indicadores valores surpreendente-
mente baixos (na Suécia a independência interna e a inamovibilidade 
do juiz estão abaixo dos 80%, e na Holanda estão, em conjunto, pouco 
acima).

2 Na obra coletiva 40 Anos de Políticas de Justiça em Portugal, Almedina, Coimbra, 2017, 
pp. 579-600.
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Os países mais próximos – mas abaixo – de Portugal são Itália e Fran-
ça onde a notação da independência interna e inamovibilidade do juiz 
são similares entre si; e o país mais distante é, compreensivelmente, a 
Hungria onde a independência interna atinge um valor problematica-
mente baixo (60%) que ninguém tem.

A figura do juiz natural – que se foi espalhando na Europa comunitária – 
é um capítulo basilar neste longo trajeto de conquista da independên-
cia do Poder Judicial.

O modelo francês dos Tribunais é tributário das conceções políticas do 
Poder concentrado disseminadas em França; daí a naturalidade com 
que se aceitava que, nos Tribunais, uma hierarquia legitimada pela de-
signação política pudesse escolher o juiz que iria julgar processos con-
cretamente definidos.

Mudar este paradigma na Europa continental, ultrapassando-o, foi por 
tudo isto uma luta de desgaste contínuo; e, ainda hoje, os ganhos não 
são totais mas permitem tornar visível a figura do “juiz natural” como 
fator objetivo estruturante da independência de quem julga.

O nosso espanto, pois, quando – na década de 1990 – iniciamos o con-
tacto frequente com juízes comunitários e constatamos que eles luta-
vam por coisas que nós tínhamos há muito.

Sob designação diferente, a distribuição aleatória dos processos não é 
senão o núcleo da aleatoriedade que subjaz ao “juiz natural”; era ela que 
já existia, há muito, em Portugal não permitindo uma escolha dissimu-
lada do julgador, e dando ao nosso sistema um toque de modernidade 
que faltava noutras coisas.

Os tempos mudam com o tempo.

Daí o nosso novo espanto quando há meses – é certo que não confir-
mamos a notícia – uma conhecida entidade cultural do nosso país terá 
defendido – num estudo seu – o fim do “juiz natural” para acelerar a 
rapidez dos julgamentos em benefício da vida económica.

Cá está, outra vez, a dicotomia acima referida: de um lado, a rapidez e 
a escolha pré-ordenada; do outro, a aleatoriedade e a independência 
de quem julga.

É a velha angústia de Édipo: matar o pai para confirmar a maldição, ou 
preservar o pai não dando trela às profecias do destino.
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Como assim, a independência do juiz é uma flor de sobrevivência sem-
pre a prazo, é um princípio político estruturante que nunca se pode ter 
por definitivamente adquirido, exigindo uma atenção preventiva per-
manente para que o seu ADN não seja adulterado.

Daí que a defesa da independência do juiz acabe por se traduzir, por 
vezes, num confronto (larvar ou patente) entre os juízes e os órgãos 
hegemónicos da estrutura do Estado, consoante as épocas e o caráter 
liberal ou autocrático de cada país, e – noutras casos – num confronto 
no interior do próprio Poder Judicial, entre os juízes e as estruturas 
cimeiras do Judiciário.

No estado de direito democrático, a independência do juiz é um prin-
cípio aceite e consensual, principalmente depois que o Ocidente hege-
monizou a história do Homem; mas tudo sugere, pelos indicadores que 
a vida nos dá, que esse tempo de hegemonia e felicidade está termi-
nando a uma velocidade maior do que pensamos.

E porquê?

Porque tudo indica que o Ocidente está em queda acelerada, que a 
riqueza está a retornar à Ásia (que foi, quase sempre, o centro da ri-
queza do mundo) e que a Europa está a caminho de um apagão que 
nos afetará a todos, embora os EUA tenham ainda uma capacidade de 
auto-preservação superior à nossa. 

Repare-se no que escreveu K. Mahbubani, da Universidade de Singa-
pura: em 1995, os G-7 (os países ricos do Ocidente, mais o Japão) pro-
duziam 45% do PIB mundial, mas em 2015 já só produziam 31,5%; por 
sua vez, os E-7 (os emergentes, os asiáticos China, Rússia, Índia, Indo-
nésia, Turquia e os latino-americanos Brasil e México) que produziam, 
em 1995, 22,5% desse PIB, subiram – 20 anos depois – para 36,3% da 
riqueza do mundo.

E prevê-se que, em meados deste século, os G-7 produzam cerca de 
20% do PIB mundial, enquanto os E-7 andarão próximos dos 50%3. 

 A Europa tem um conjunto de problemas não resolvidos ou – pior ain-
da – irresolúveis: 

em primeiro lugar, está demograficamente a definhar não se 
reproduzindo, e tornando-se rapidamente num continente de 
velhos com a pirâmide etária totalmente invertida e sem que se 

3 Cf. A queda do Ocidente? Uma provocação, Bertrand, Lisboa, 2018, pp. 15, 40 e 41.
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vejam  medidas adequadas a uma situação cada vez mais grave 
(o pensador norte-americano Zbigniew Brzezinski chamou à 
Europa “o lar de idosos mais confortável do planeta”4;

em segundo lugar, a Europa é um continente pobre sem as ma-
térias-primas de que precisa e essenciais à tecnologia moderna 
(enquanto colonizou outros, a Europa ia lá buscá-las; hoje, tem 
que as comprar); 

em terceiro lugar, a Europa não consegue federalizar-se criando 
um grande espaço relativamente homogéneo onde perdurem 
as diversidades culturais mas não os egoísmos nacionais, con-
tinuando presa à sua antiga tradição tripolar entre um espaço 
bizantino-helenístico virado ao Oriente e à Ásia, um espaço lati-
no-transatlântico virado a oeste, e o espaço dos povos do norte, 
pragmáticos, utilitaristas e economicistas.

Daí que a Europa esteja a caminho de um futuro previsível: contração 
da riqueza com erosão da coesão social, queda demográfica confronta-
da com a imigração de povos que vêm de longe, aumento larvar da con-
flitualidade social, emergência de movimentos radicais nacionalistas 
onde a procura daquilo que nos fez grandes (ou seja, de um Eldorado 
mítico que nos levou ao domínio do mundo) será para muitos a bússola 
para reencontrar o caminho que perdemos.

Corremos sérios riscos, por isso, de um retorno exacerbado a nacio-
nalismos míticos num continente pequeno onde nasceu o conceito de 
“estado-nação” e que está nos antípodas da Europa que queremos su-
pranacional e comunitária; temos, aqui, o caldo de cultura para uma 
guinada política radical à direita.

É certo que a História nunca se repete ponto por ponto; mas pode re-
cuperar fundamentalismos ideológicos ou clichés que aglutinem o ra-
dicalismo, a xenofobia e a autocracia.

Se isto acontecer, três coisas estarão na primeira linha de uma mu-
dança política: o xeque ao sistema eleitoral pluripartidário, o controlo 
dos juízes com o apagão da sua independência, e o fim da liberdade de 
opinião e da Imprensa.

4 Cf. Os Estados Unidos e a crise do poder mundial, p. 49.
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No que toca à independência dos juízes, é bom – por isso – não baixar-
mos a guarda.

Veja-se um de muitos exemplos: a 13/4/22, uma habitual colunista do 
“Público” (pág. 15) pedia encarecidamente a intervenção punitiva do 
CSM porque não gostou da sentença de uma juíza; ou seja, para ela a 
independência de um juiz termina quando começa a sua discordância.

E isto quando continuamos a ter entidades reguladoras de profissões 
privadas com peso social relevante (as Ordens profissionais) com uma 
composição totalmente corporativa nos seus órgãos dirigentes, deci-
dindo os assuntos profissionais em circuito doméstico, e sem ninguém 
que venha de fora e traga uma outra visão que não a corporativa; ou 
seja, continuamos a permitir a captura do regulador pelos regulados, 
permitindo que o regulador se travista de sindicato.

Que diria, pois, aquela colunista se alguém fizesse queixa à sua Ordem 
dos Economistas (mas com uma composição democrática) porque ela 
questionara um princípio nuclear do estado de direito? 

E é no mesmo comprimento de onda – mas, agora, de sinal oposto – que 
se deve ler o mail enviado a 6/6/22, pelo Presidente da ASJP dando conta 
de que as reuniões descentralizadas realizadas em todo o país entre a di-
reção associativa e os juízes irão ser canceladas porque estes não corres-
pondem à chamada, não aparecendo, descansados como estão na certeza 
de que o nosso futuro será um permanente dia soalheiro de verão.

Esse mail é um grito contido de angústia e descrença; como nós o per-
cebemos! A Direção associativa lê bem o mundo que nos espera, que 
nada terá que ver com Alice no País das Maravilhas.

É certo que a geração a que pertencemos – há décadas atrás – também 
sentiu algo de semelhante àquilo que perpassa nesse mail; mas os tem-
pos eram outros.

Na nossa época, não eram visíveis, ainda, os sinais da nossa decadência 
e a hegemonia ocidental parecia firmada com o fim da guerra fria.

Hoje, vivemos cada vez mais no fio da navalha, em sociedades ligadas à 
máquina, produzindo cada vez menos riqueza mas distribuindo muita 
riqueza produzida por outros, como se estivéssemos no palco da Com-
media dell’Arte.

Ninguém se admire, pois, que a independência dos juízes seja um alvo 
a abater; e levem-se a sério os avisos de gente diversa porque uma res-
posta demasiado tardia pode ser ineficaz para reverter os estilhaços, 
entretanto, produzidos.
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Cidadania e 
desenvolvimento humano  
– a educação e a escola 
(um apontamento)

ÁLVARO LABORINHO LÚCIO
Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça

1. Discorrer hoje sobre Cidadania e Desenvolvimento Humano e chamar 
à conversa o papel a desempenhar aí pela Educação e pela Escola, signi-
fica, só por si, alimentar a esperança de que o tema, envolvendo como 
envolve, na ideação do humano, referências culturais, éticas, políticas 
e económicas, pode ainda interessar o cidadão comum.

Daniel Innerarity, reflectindo sobre Cidades Culturalmente Inteligentes, 
entende que: 

«dar por assente o valor da utilidade tecnológica e menosprezar 
o papel da cultura conduz-nos a uma sociedade descompensada. 
Instala-se, assim, um desequilíbrio entre a euforia tecno-cientí-
fica e o analfabetismo de valores cívicos». […] Não haverá ver-
dadeiro desenvolvimento humano nem sociedades maduras 
enquanto não corrigirmos esse modo de pensar que deprecia os 
saberes menos exactos, como os intuitivos, interpretativos, cria-
tivos ou artísticos, que não se traduzem em aparatos tecnológicos, 
numa rentabilidade imediata ou em evidências indiscutíveis»

(Innerarity, 2015; 110). 

Tudo isto, porém, não sem que o filósofo espanhol logo esclareça que: 

«se chamo a atenção sobre este reducionismo determinista, 
não o digo por falta de apreço pela tecnologia, bem pelo con-
trário, porque considero que desta maneira não se faz justiça ao 
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fenómeno completo da tecnologia, que não consiste apenas em 
artefactos, como também em usos sociais e propostas culturais 
dentro das quais as inovações técnicas se colocam ao serviço de 
certos valore»s (2015; 111). 

Entretanto, na mesma linha de pensamento, é, entre nós, Eusébio An-
dré Machado, a vir chamar a atenção para:

«uma metanarrativa que se tem declinado em três vetores prin-
cipais de legitimação da ‘revolução digital’: a ditadura do inexo-
rável, a ortodoxia ideológica e a patologia da dessincronia». A 
primeira conduzindo à conclusão de que «estamos condenados 
ao digital: digitaliza-te ou morres!», sob pena de nos tornarmos 
«obsoletos e atrasados». A segunda, impondo uma utopia que 
«torna incompreensível e indesejável qualquer reflexividade 
crítica, qualquer desejo de lucidez, enfim, qualquer interrogação 
elementar sobre o que importa à humanidade e aos humanos. 
Por último, a terceira, fazendo da nossa dessincronia uma con-
dição definitiva na era digital. «Nascemos e morremos inatuais, 
sempre sob a pressão ansiosa do pecado digital: o nosso tempo 
nunca consegue acompanhar o tempo digital. Na publicidade 
ou no discurso político, no cinema ou no jornalismo, na escola 
ou no linguajar dos gurus, o digital está ungido pelo unanimis-
mo, embora comece a ser evidente o efeito devastador que está 
a provocar nos nossos frágeis ecossistemas económicos, sociais 
e políticos»

(Machado, 2021; 42,43).

Tudo, também aqui, aliado à conclusão de que:

«o que está em causa não é o digital e as suas infinitas vanta-
gens, mas a metanarrativa hegemónica que visa rasurar qual-
quer ato reflexivo sobre o digital e os seus infinitos problemas» 
(2021; 43).

Do que se trata é, pois, em ambos os casos, tão só de questionar o 
sentido de Desenvolvimento Humano na chamada «era digital», saben-
do-se da divergência de pontos de vista entre os autores. De um lado, 
perfilam-se aqueles que, como Yoval Noah Harari, temem a imposição 
de uma ditadura digital inspirados na ideia de que «o dogma dos direi-
tos humanos […] dificilmente estará equipado para lidar com super-
-humanos, ciborgues e computadores super-inteligentes» (2018; 72)), 
ou Shoshana Zuboff, anunciam, por esta via, «um futuro com menos 
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controlo pessoal e mais privação de poder, em que novas fontes de 
desigualdade nos dividirão e submeterão, em que uns quantos serão 
sujeitos e muitos seremos objetos, em que uns quantos serão estímulo 
e muitos seremos resposta» (2018; 575). Do outro lado, enfileiram os 
que, adeptos da construção de uma Inteligência Colectiva, sustentam, 
como Pièrre Lévy, que «uma das maiores esperanças da ciberdemo-
cracia reside na perspetiva de uma lei, de uma justiça e de um governo 
planetário capazes de regular a economia mundial, preservar o ecos-
sistema terrestre e garantir a liberdade, ao mesmo tempo que se esfor-
ça no sentido de reduzir a miséria e as injustiças» (Apud Coimbra, 2010; 
213). Entre uns e outros, o insuspeito Francis Fukuyama, na compa-
nhia de Barak Richman e Ashish Goel, interroga-se sobre Como Salvar 
a Democracia da Tecnologia (2021), não faltando quem, porventura mais 
ingénuo, não desista de perguntar como salvar a própria humanidade. 

Fácil é, assim, imaginar como vêm aqui convergir temas como os do 
desenvolvimento humano, da cidadania e, obviamente, da educação, 
cumprindo, desde logo, começar por evitar que se ergam aí trincheiras 
atrás das quais se acantonem, na sua radical confrontação, os guerrei-
ros representantes de cada campo. Na verdade, não é de combate que 
se carece, mas sim de debate. De um debate aberto, livre e profundo. 

Segundo Henry A. Kissinger:

«numa era em que a realidade pode ser analisada, prevista ou 
determinada por uma Inteligência Artificial capaz de avaliar ‘o 
que é relevante’ para as nossas vidas, antever ‘o que vem a seguir’ 
e decidir ‘o que fazer’, o papel da razão humana vai mudar, [pelo 
que] as sociedades têm duas opções: reagirem e adaptarem-se 
progressivamente; ou lançarem um debate, focado em todos os 
elementos do empreendimento humano, destinado a determi-
nar o papel da IA, e, com isso, a determinar o nosso. O primeiro 
caminho, encontrá-lo-emos por exclusão de partes; o segundo 
exigirá a participação consciente de líderes políticos e filósofos, 
cientistas e humanistas, e seus pares»

(Kissinger, Schmidt e Huttenlocher, 2021; 181 e 183). 

Daqui se depreende, em conclusão, que o que importa, nas palavras de 
Philippe Quéau, é criar e instalar:

«uma consciência moral e política à altura daquilo que está em 
jogo» (1999; 403). 
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2. A 10 de Dezembro de 1990, no 42.º aniversário da Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem, discursando, em Lisboa, a convite da 
Ordem dos Advogados, e na perspectiva de ver progredir paralelamen-
te as ideias de Direitos Humanos e de Estado de Direito, defendemos a 
importância de reclamar, para este último, novos valores que, alinhan-
do com os que o estruturaram desde a sua origem, o actualizassem, por 
forma a que se não reconhecesse apenas na proclamação dos princí-
pios, mas também na efectiva concretização destes. Apontámos, então, 
a eficácia e a transparência. Mal imaginávamos, ao afirmá-lo, que, num 
ápice, e contra tudo o que animava os nossos propósitos, essas mes-
mas eficácia e transparência viessem a alcandorar-se a uma posição 
cimeira na hierarquia dos valores, chegando mesmo a conflituar com 
os princípios fundamentais do Estado de Direito. Com efeito, eficácia e 
transparência, de verdadeiros direitos do cidadão que deviam ser, ra-
pidamente transitaram para a esfera de um novo poder emergente, por 
via da implantação do qual se foi assistindo à instalação de um quadro 
de referências de valor mais próprio de um Estado-de-Economia-Neo-
liberal-de-Mercado do que de um verdadeiro Estado-de-Direito-De-
mocrático-e-Social. Os Direitos Humanos, trave-mestra deste último, 
em vez de direitos do cidadão que a eficácia e a transparência melhor 
permitiriam realizar, passaram, pouco a pouco, ao invés, a ser vistos, 
aqui e ali, como entraves, às próprias transparência e eficácia.

Sinais dos tempos – dir-se-á.

Com efeito, o século XX apresentara-se aos olhos do presente como o 
século da «desconstrução», no decurso do qual:

«os ideais metafísicos, éticos, religiosos e, por fim, políticos, fo-
ram desconstruídos, uns após os outros»

(Ferry, 2008; 31 e ss.). 

Por via disso – dizia-se – o mundo mudou. 

Já antes, Anthony Giddens proclamara algures que, entre as caracterís-
ticas que definem a dinâmica da modernidade, encontra-se «a separa-
ção do espaço e do tempo», sendo que:

«o espaço cedeu ao tempo a sua função central nas disputas  
humanas»

(Innerarity, 2011; 103).
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A competição instalou-se em campos novos, como o da economia e dos 
mercados, o que veio reflectir-se no quadro dos valores e das estraté-
gias políticas.

«Já não se trata de conquistar o espaço, mas sim de controlar o 
tempo»

(Innerarity, 2011; 103).

O autor de Política Para Perplexos defende que:

«vivemos numa época fascinada pela velocidade e superada 
pela sua própria aceleração, aceleração que já ultrapassou o pon-
to crítico, deixando-nos incapazes de conferir um tratamento 
coerente, desde logo, aos problemas sociais» (2011; 35). 

Isto é, foge-nos o domínio das coisas. 

À liberdade democrática, uma vez confrontada com a força irredutível 
da chamada «inevitabilidade», já não corresponde poder.

Daqui veio a emergir um vasto conjunto de consequências cuja pro-
gressão nos trouxe aos nossos dias. A eficácia tende a substituir os 
valores, ou a afirmar-se como valor superior: o quem é eficaz é bom; a 
acção despreza a reflexão, por essa via se instalando um quadro único 
e uniformizado de pensamento; a competição vem ocupar o espaço das 
velhas solidariedades, dando lugar ao «privatismo cívico» e ao indivi-
dualismo; os prazos e os procedimentos tendem a prevalecer sobre a 
substância das coisas, invertendo-se o sentido da relação moral entre 
meios e fins e aceitando-se amiúde que estes possam justificar aqueles; 
por último, o urgente substitui o essencial ou mais relevante (Innera-
rity; 2011; 103 e ss). 

O tempo, assim tornado instantâneo, não convive mais com a lentidão 
própria da reflexão, desse modo se desleixando o pensamento crítico 
e a contemplação diluídos agora, aquele e esta, na vertigem da acção. 
Tudo passa a ser procedimento. Estranhamente, é o sujeito que vem a 
transformar-se em instrumento daqueles que detêm o poder de «pôr 
os outros sob a pressão do tempo» (Innerarity, 2011; 102). Confrontado 
com a inevitabilidade das coisas, diante da força impositiva da realida-
de tal qual ela é (ou se diz que ela é), o sujeito abandona a sua condição 
de cidadão e instala-se, como indivíduo, na comodidade da indiferen-
ça. Indiferença, esta, contra a globalização da qual, Francisco, o Papa, 
se bate, com honra e denodo, mas sem glória, diante de uma multidão 
de sujeitos de pouca fé, aguardando que a ciência e a tecnologia lhes 
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tragam as certezas que lhes darão a última versão de uma segurança 
ilusoriamente sem riscos. 

Na lucidez das suas múltiplas intervenções, é ainda o Papa Francisco 
a revelar-nos as incomodidades sentidas junto dos manipuladores do 
tempo, confrontando-as com valores como os de dignidade humana e 
de bem comum: 

«Incomoda que se fale de ética, incomoda que se fale de solida-
riedade mundial, incomoda que se fale de distribuição dos bens, 
incomoda que se fale de defender os postos de trabalho, inco-
moda que se fale da dignidade dos fracos, incomoda que se fale 
de um Deus que exige compromisso em prol da justiça. Outras 
vezes acontece que estas palavras se tornam objecto de uma 
manipulação oportunista que as desonra. A cómoda indiferença 
diante destas questões esvazia a nossa vida e as nossas palavras 
de todo o significado»

(Francisco, 2013; 141-142). 

Muitos dos visados ouvem e até aplaudem. E nós recordamos, desen-
cantados, como as religiões estão cheias de crentes não praticantes!

No decurso anónimo dos dias, as gerações abandonaram o conflito 
que tradicionalmente as separava e que constituía um pressuposto da 
adesão ou rejeição dos valores que as dividia no tempo de cada uma. 
Caricaturando, pais e filhos habitam hoje os mesmos espaços, onde os 
últimos tendem a valer-se das suas superiores competências, instala-
dos nas redes, disputando com aqueles o número de amigos virtuais, 
libertando dados em troca do gozo supremo do cortejo de likes que 
dá todo o sentido às suas vidas. Ora, são estes sujeitos, porventura in-
conscientes da condição de irrelevantes para a qual foram remetidos, 
que devem servir, ao menos, como sinal de alarme. Não por que seja 
grave o que fazem. Mas porque é grave que façam apenas isso. É por 
esta sua falta de comparência no espaço onde se jogam os trunfos da 
cidadania que se insinuam os perigos que hoje se adivinham a partir 
do poder sem controlo adequado, nomeadamente das tenologias de 
informação e das biotecnologias. 

É então aí que se inscreve, também ela como valor supremo, a trans-
parência.

Animados pela vertigem dos motores de busca e capturados pelas re-
des, atingimos o tempo e o lugar em que «todos sabemos tudo sobre  
todos e sobre tudo». A sociedade da transparência, como a designa 
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Byung-Chul Han, «é um inferno do igual». Para o autor de A Socieda-
de do Cansaço, «a política é uma ação estratégica. E, por essa razão, 
há uma esfera secreta que lhe é própria, [pelo que] uma transparência 
total paralisa-a. […]. Só a política como teocracia opera sem segredo. 
Nela, a ação política dá lugar à mera encenação» (Han, 2014; 21-27). Na 
sociedade da transparência, continua o autor,

«na qual as coisas, doravante transformadas em mercadoria, 
devem expor-se para ser, o seu valor cultural desaparece em be-
nefício do seu valor de exposição […], cada sujeito torna-se o seu 
próprio objeto de publicidade. O seu valor de exposição é a medi-
da de tudo. A sociedade exposta é uma sociedade pornográfica. 
Tudo é voltado para fora, descoberto, despojado, despido e ex-
posto. O excesso de exposição faz de tudo uma mercadoria, na 
qual tudo é ‘entregue, nu, sem segredo, à devoração imediata’» 
(2014; 21-27). 

Assim, a transparência, que teria, como efeito democrático útil, a im-
plantação de uma cultura de confiança e, como pressuposto, o rigor e 
a seriedade da informação, passou, num movimento de total rotação, 
a abrir, sem limites, a Caixa de Pandora da desordem e do caos, daí 
fazendo saltar, sem juízo crítico diferenciador, o que é verdadeiro e o 
que é falso. É esta a sociedade pornográfica de Byung-Chul Han, onde 
o problema não está nos chamados factos alternativos, nas fake news, 
na adulteração de resultados, ou da própria informação. Afinal, sempre 
houve verdade e mentira. O problema está em que, hoje, elas tendem 
a equivaler-se em termos sociais, desligadas do juízo de valor que as 
distinguia e que determinava o sentido social das nossas escolhas. A 
transparência já não é mais instrumento da confiança. A transparência 
é, ela própria, um valor supremo.

Byung-Chul Han, no seu recente Infocracia, não hesita mesmo em con-
siderar que se dá o nome de transparência à:

«política de criação da visibilidade do regime de informação,  
nomeadamente no que diz respeito à tecnologia de informação 
digital» (2021; 12-13),

sendo que, já antes, adiantara a conclusão de que:

«numa sociedade que assenta na confiança, não se afirma qual-
quer exigência penetrante de transparência. A sociedade da 
transparência é uma sociedade da desconfiança e da suspeita, 
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que, devido ao desaparecimento da confiança, assenta sobre o 
controlo» (2014; 70).

3. Ora, assim alertados para a questão, sem que sobre ela se alinhem 
posições precipitadas, bem pode ter-se este como o lugar de encontro 
crítico entre desenvolvimento humano, cidadania e educação. 

Para tanto impor-se-á retomar a figura individual do sujeito, tomado 
aqui como cada-um, e buscar a sua dimensão cidadã nos atributos que 
o qualifiquem como cidadão informado, crítico activo e responsável. 
Numa sociedade tantas vezes identificada como da informação e do 
conhecimento e perante aqueles que afirmam o conhecimento como a 
pedra angular do desenvolvimento e do progresso social, importa pre-
servar o valor das palavras e do seu significado essencial, não permitin-
do que elas se degradem por força de intencionalidades, nem sempre 
declaradas, que as capturem a seu favor. Distinguindo entre informa-
ção, conhecimento e cultura, importa convergir na convicção de que 
o conhecimento, tendo como base a informação, representa mais do 
que esta; do mesmo modo que a cultura, pressupondo o conhecimento, 
é, ela própria, mais do que o mero conhecimento. Voltando, uma vez 
mais, a Daniel Innerarity, dele retemos a afirmação de que:

«sobre a infraestrutura material da sociedade do conhecimento 
há toda uma superestrutura simbólica onde se jogam as verda-
deiras questões da existência individual e colectiva» (2015; 113),

isto é, uma superestrutura onde se colocam as questões essenciais 
para a definição do sentido a atribuir ao desenvolvimento humano e 
onde se dá, a um tempo, expressão livre e responsável ao pensamen-
to informado e crítico, ele mesmo, já manifestação de cultura. Só este 
pensamento crítico, uma vez colocado perante a recente qualificação 
da sociedade de hoje, como sociedade da inovação e do conhecimento, 
impedirá que, por aí, se retire dimensão ao sentido e valor do conheci-
mento tornando-o meramente funcional em relação ao binómio inova-
ção–criação de valor, desse modo lhe negando a vocação universalista 
que, essa sim, o caracteriza como conhecimento e lhe permite, então, 
nessa perspectiva, caraterizar a sociedade como sociedade do conhe-
cimento, e a democracia, como democracia cognitiva. 

Por isso que, ao qualificarmos a sociedade de hoje a partir da cadeia de 
produção de resultados que vai desde a investigação científica, passan-
do sucessivamente pelo conhecimento e pela inovação tecnológica até 
terminar na criação de valor, não podemos esquecer estarmos perante 
uma visão parcial e parcelar do todo social, do mesmo modo que aí, 
no que ao conhecimento se refere, apenas tomamos, deste, uma parte 
menor quando o confrontamos com a sua dimensão total e aquela sua 
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vocação de sentido universalista, instrumento de cultura. É que é aqui, 
e apenas aqui, que se estabelece a convergência entre conhecimento 
e cidadania.

Acompanhando o pensamento de Dominique Schnapper, e olhando os 
temas aqui trazidos como tópicos para reflexão, facilmente compreen-
demos a sua consideração pelo direito de cidadania a reconhecer a 
cada-um enquanto direito a desenvolver o máximo das suas capacida-
des por forma a poder participar activamente na vida pública: política, 
económica, social e cultural (1994; 95).

É, pois, esse sujeito-cada-um a ser chamado a projectar-se para a con-
dição de cidadão e a comprometer-se, desde logo, renegando a indi-
ferença como atitude, e dispondo-se, uma vez mais nas palavras do 
Papa Francisco, a combater a globalização dessa indiferença, enquanto 
«indiferença radical», agora na expressão de Shoshana Zuboff (2020; 
561). Mas também um sujeito empenhado na recusa da inevitabilidade 
das coisas, como forma de imposição destas ao comum dos cidadãos. 
É, aliás, o que nos sugere a autora de A Era do Capitalismo da Vigilân-
cia, quando avisa que:

«a inevitabilidade tecnológica é o mantra que nos inculcam dia-
riamente, mas é também um narcótico existencial prescrito para 
induzir a resignação» (2020; 575).

Ora, aqui vêm a confrontar-se, num jogo de poderes nem sempre equi-
librado, as posições a adoptar por entre o emaranhado de temas e pro-
blemas, não raras vezes em conflito, onde se cruzam direitos humanos, 
progresso económico e social, tecnologias de informação, biotecnolo-
gias, inteligência artificial e condição humana, tudo, hoje, sob o tecto, 
assumido, da chamada «era digital». E, então, duas conclusões preli-
minares importa retirar. Em primeiro lugar, a de que o digital, nas suas 
mais diversas implicações, é, em si mesmo, um bem inestimável, nele 
repousando as melhores esperanças de futuro. Em segundo lugar, a de 
que o digital, ele próprio, não é isento de perigos, capazes, no limite, 
de negarem aquela esperança e de porem em risco, a própria condição 
humana, valendo tomar em boa conta os dizeres de Shoshana Zuboff, 
quando declara que:

«o objetivo do capitalismo da vigilância não é dominar a nature-
za – como na era da revolução industrial – mas antes dominar a 
natureza humana» (2020; 574).

Significa isto que a opção pelo digital, sem embargo do indiscutível pro-
gresso que este acarreta, não se traduz, pela simples natureza das coi-
sas, numa escolha neutra, nomeadamente em termos ideológicos. Não, 
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necessariamente, pelo digital, mas pela relação que vier a estabelecer-se 
entre este e o poder de quem o controle e use em seu benefício, desde 
logo, em domínios como os das tecnologias de informação, das biotec-
nologias e, em geral, da inteligência artificial, no quadro de uma ciência 
moderna, definida, na essência do seu objecto, como «ciência de dados», 
em boa parte, de dados pessoais (Oliveira, 2009; 93). 

Recorremos, uma vez mais, a Innerarity.

De acordo com o autor de A Sociedade do Invisível, 

«existe toda uma pressão para que a política se converta num 
verdadeiro anacronismo, para que o mundo careça de forma 
política: as instâncias mais poderosas no que respeita à deter-
minação do tempo – os mercados financeiros, os mercados eco-
nómicos, as tecnologias de inovação e os media – não são demo-
craticamente controladas ou controláveis […] por isso, o nosso 
grande desafio consiste em defender as propriedades tempo-
rais da formação democrática de uma vontade política, os seus 
processos de deliberação, de reflexão e de negociação, frente ao 
imperialismo das exigências técnico-económicas e à agitação do 
tempo dos meios de comunicação» (2011; 114). 

Essa, pois, uma responsabilidade indeclinável a assumir pelo cidadão 
em correspondência com o direito que lhe assiste a desenvolver o má-
ximo das suas capacidades com vista a intervir activamente na vida 
pública. 

Daí o papel decisivo a desempenhar pela Educação e pela Escola.

4. Neste tempo de imensos e numerosos desafios, marcado pela com-
plexidade, pela incerteza, pela diversidade e pelo risco, a Educação e 
a Escola surgem-nos, ao mesmo tempo, apontadas como esperança e 
problema.

Perante a complexidade, urge fazer suceder, a uma tradicional «ló-
gica de redução», uma outra, agora de compreensão e integração da  
própria complexidade em toda a sua amplitude e significado. Só assim 
– parece – será possível considerar a diversidade, a incerteza e o ris-
co como sinais saudáveis dos novos tempos, reclamando compromisso 
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e acção concreta capazes de combater a indiferença e afirmando-se 
como manifestações de uma cidadania activa e responsável. 

A realidade, hoje assim aberta e mutável, reclama mais e melhor co-
nhecimento, pressuposto indispensável de uma verdadeira autonomia. 

Entretanto, perante a diversidade e a autonomia do sujeito, que na 
sua projecção política, implicam liberdade e democracia, surge, como 
questão outra, a da exclusão social, como forma de desvio e, com ela, 
o reconhecimento da exigência de solidariedade, como instrumento de 
relação humana, de reconhecimento do outro e de realização social. 
Solidariedade que, uma vez transformada em propósito político, se tra-
duzirá por inclusão universal.

Por aqui será então possível acordar no papel da Educação, dela recla-
mando capacidade e competência para formar, na complexidade e na 
diversidade, para a autonomia e para a solidariedade. 

E, aí, algumas opções é necessário fazer.

Como deixámos já dito noutro local,

«por um lado, entre um modelo funcional, que privilegia a com-
petência para agir ou o saber fazer; e um modelo global, que faz 
depender aquela de uma competência para pensar e de uma 
competência para escolher, só este último parece poder corres-
ponder à exigência de uma educação para a autonomia. 

Por outro lado, entre um modelo que privilegia a inclusão e um 
outro que certifica a exclusão, as novas questões trazidas pela 
«democratização» do ensino não podem fazer hesitar, sendo  
que apenas o primeiro responde às exigências de uma solidarie-
dade imposta pelo cumprimento, por parte do Estado do dever de  
garantia de uma coesão social mínima entre os seus cidadãos» 

(Lúcio, 2021, 13).

Trata-se, pois, de fazer coincidir objectivos, que só a partir da sua con-
vergência, podem definir um perfil de Escola a promover. Uma Escola 
que, não recusando jamais o valor inestimável das competências que 
ensina e faz aprender, não esqueça também a dimensão cognitiva, ética 
e social que cada uma delas pressupõe e sem a qual é a própria Escola 
a negar-se a si mesma. 

Dizendo de outro modo, a acção educativa haverá sempre que con-
ceber-se como um processo de libertação do indivíduo que, «reco-
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nhecendo-o como sujeito, lhe proporcione os instrumentos de pen-
samento e de cultura que lhe permitam agir como autor do seu tempo 
cultural e humano». 

Acompanhamos, por isso, Neil Postman, ao adiantar como razões para 
o ensino, em primeiro lugar, a de

«dar aos nossos jovens o conhecimento e a vontade de partici-
par na grande experiência; ensiná-los a argumentar e ajudá-los  
a descobrir quais as questões sobre as quais vale a pena argu-
mentar; e, como não podia deixar de ser, certificarmo-nos de 
que estes sabem o que acontece quando a argumentação cessa» 
(2002; 93-94).

Ora, este, deverá constituir desígnio comum a todo o percurso escolar, 
desde a base até ao termo do ensino superior. 

O mundo mudou. Já o dissemos. Compreende-se por isso que a distin-
ção Humboldtiana entre «saber» e «saber fazer», como definidora da 
fronteira entre o saber próprio do ensino superior e o saber prático da 
escola profissional ou da «escola da vida», não faça mais sentido, em 
termos absolutos.

Com efeito, não é pensável uma Escola, qualquer que seja o seu lugar 
na hierarquia do «sistema educativo», que prescinda da sua ligação à 
comunidade e que desatenda os apelos vindos da realidade exterior na 
qual se inscreve e de onde se reclama competências próprias do saber 
fazer, não sendo de desprezar o desafio de ligar, com sucesso, o ensino, 
a aprendizagem e a sociedade no seu todo. Todavia, esta não é, nem a 
única, nem sequer a primeira vocação da Escola Pública Democrática, 
sendo que tal inversão de valor, remetendo-se a Escola para a parafer-
nália dos instrumentos, tidos por axiologicamente neutros, de dimen-
são puramente funcional e utilitária, viria negar, no limite, a essência e 
o fundamento da própria relação ensino-aprendizagem.

Este, porém, não é hoje um caminho isento de pedras, ao longo do qual 
não faltam as dúvidas, as interrogações e, pior do que todas estas, as 
certezas de muitos. Peter Sloterdijk, por mera curiosidade em muito 
opositor de Byung-Chul Han, não hesita em carregar o debate à medida 
que desenvolve a sua leitura crítica sobre a escola de hoje. Partindo da 
afirmação de que «a exigência clássica do Estados à escola [é] fornecer 
cidadãos utilizáveis» (2018; 527), defende que:

«o problema do sistema escolar atual tem manifestamente que 
ver não só com o facto de já não ser capaz de cumprir a missão 
de formar cidadãos que lhe foi confiada pelo Estado porque a de-
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finição do objetivo se tornou confusa perante as exigências do 
mundo profissional atual, sendo, todavia ainda mais visível no 
abandono do seu excedente humanista e artístico para se con-
sagrar a uma atividade mais ou menos turva de rotinas didáticas 
fundadas numa pseudociência» (2018; 530). 

Reforçando a ideia de rotina, acusa o sistema que, nas suas palavras, 

«produz docentes que já só lembram docentes; disciplinas que 
já só lembram disciplinas; alunos que já só lembram alunos. […] 
A este sistema [conclui] corresponde o único objetivo externo do 
ensino: o diploma de fim de estudos» (2018; 530). 

Como quer que seja, e numa perspectiva menos pessimista, será sem-
pre possível crer que é à Escola, toda ela, que vem a caber um papel 
fundamental não só enquanto promotora de conhecimento, mas tam-
bém enquanto facilitadora da reflexão, da experimentação, do enri-
quecimento da autonomia individual, de uma melhor consciência do 
valor de si e do outro.

É, porventura, o regresso ao chamado «tempo dos estudos» que se 
impõe como paradigma para o debate necessário, conferindo-lhe 
substância, exigência e dimensão estratégica na aventura, também 
cultural, de ligar realidade e valores, progresso e consciência social, 
liberdade e solidariedade.

Tempo dos estudos, no qual, aos estudos, cabe a função identificadora 
do tempo, e onde, o tempo, assim reabilitado como valor, vem assumir 
o papel principal. Porque é o tempo do convívio, das conversas soltas, 
da procura e do encontro de cada um com o outro, do descobrir e ser 
descoberto, tempo para o espectáculo que não presta, para o filme ou 
para o livro sem interesse. Tempo para gastar. Isto é, tempo de apren-
der. Tempo, então sim, para ligar ao do estudo, para libertar para um 
trabalho exigente e responsável, para a aprendizagem especializada, 
em suma, para criar vontade e ambição. É então, na soma dos tempos, 
que se cria o caldo de cultura do qual brotará, mas só então, a geração 
mais qualificada de sempre. 

Para Bill Readings:

«a Universidade [tomada esta em sentido amplo enquanto Es-
cola] é o sítio onde o pensamento tem lugar ao lado do pensa-
mento, onde pensar é um processo partilhado sem identidade 
ou unidade [… em que] pensar em conjunto é um processo dis-
sensual, que pertence ao dialogismo mais do que ao diálogo» 
(2003; 201). 
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Numa palavra, é a Escola, por sua natureza, e como sempre, a ter de 
afirmar-se enquanto espaço e tempo de cultura. Uma Escola que, para 
dizer com George Steiner e Cécile Ladjali, privilegie a

«lentidão. Lentidão que se oporia à absurda velocidade dos tem-
pos modernos que parece incompatível com os ritmos da criança 
e a necessidade que ela tem de ter o seu tempo… e também de o 
perder» (2003; 69).

Ou seja, um lugar onde, segundo o conhecido pensamento de Paulo 
Freire, germine uma «consciência crítica contra o silêncio». Afinal, um 
espaço e um tempo que habilitem a pensar, a escolher e, claro, a fazer; 
que liguem reflexão crítica, capacidade de opção e competência. Em 
suma, um lugar de encontro entre Educação, Cidadania e Desenvolvi-
mento Humano. Esse lugar onde, perante a ameaça de uma ditadura 
digital, se aprenda e treine a capacidade de decidir a favor do digital 
e contra a ditadura, isto é, decidir sobre a democraticidade do poder.

Concluímos, citando, como começámos, Daniel Innerarity. Na sua re-
cente obra Uma Teoria da Democracia Complexa (2021), depois de co-
meçar por nos despertar com a afirmação de que «a principal ameaça 
à democracia não é a violência nem a corrupção, ou a ineficiência, mas 
sim a simplicidade», deixa-nos, uma última prevenção:

«os três elementos que irão modificar a política deste século são 
os sistemas cada vez mais inteligentes, uma tecnologia mais in-
tegrada e uma sociedade mais quantificada [… sendo que hoje a 
grande questão reside em decidir se as nossas vidas devem ser 
controladas por poderosas máquinas digitais, e em que medida; 
e como articular os benefícios da robotização, automatização e 
digitalização com os princípios de autogoverno que constituem 
o núcleo normativo da organização democrática das sociedades. 
O modo como configurarmos a governança destas tecnologias 
vai ser decisivo para o futuro da democracia; pode implicar a sua 
destruição ou o seu fortalecimento. »

Outubro de 2022
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Ideias claras e distintas – cada 
vez mais caras (& extintas)

ONÉSIMO TEOTÓNIO ALMEIDA
Escritor, Professor Catedrático da Universidade de Brown

1. EM JEITO DE EPÍGRAFE

George Monteiro, um dos académicos mais prolíficos (hoje vejo com 
frequência dizer-se “prolíferos”, mas na verdade prolíferos são os coe-
lhos) que conheci, era um amigo mais velho que desempenhou para 
mim o importante papel de mentor, conceito relevante na pedagogia 
norte-americana. Entre a coleção de ensinamentos que me transmitiu 
estava este: toma cuidado com o que publicas porque em qualquer al-
tura da vida poderás ser perseguido por algo que escreveste e tornaste 
público.

O inesperado convite para colaborar numa revista de Direito vem con-
firmar o vaticínio do meu saudoso amigo. Publiquei há anos um livro 
em que me bati pela importância de uma escrita clara – Despenteando 
Parágrafos. Polémicas Suaves1 – que mereceu pouca atenção da crítica 
académica (na verdade ela hoje quase não existe em Portugal). 

Devo ser mais exato na minha linguagem (a exatidão é fundamental 
para a clareza). Esse livro é uma coletânea de escritos publicados ao 
longo de décadas em que batalhei pela clareza da linguagem. Quer 
isto dizer que se trata de uma preocupação antiga remontando até aos 
meus tempos de estudante. Mesmo assim não deixou de me causar 
surpresa o referido convite que, segundo fui informado, terá sido sido 
inspirado nesse Despenteando Parágrafos.

1 (Lisboa: Quetzal, 2015)
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Porquê então uma introdução nestes moldes? Porque julgava ter já 
dispendido tempo de mais nessa insana luta, não valendo pois a pena 
insistir nela. Continuaria a escrever procurando expressar-me numa 
linguagem clara e desistiria de pugnar declaradamente por uma causa 
perdida. Até porque hoje Eugénio Lisboa, um velho amigo, tem vindo 
a fazê-lo bastante melhor do que eu, em estilo polémico, corajoso e 
contundente, bem mais capaz de provocar as pessoas do que tenho 
conseguido. Para os leitores não familiarizados com os seus escritos, 
transcrevo um exemplo. Neste caso não se refere à escrita ensaística 
mas à do romance, pois também a literatura tem, nas últimas déca-
das, sido vítima do complexo de que nada do que é claro é profundo e, 
portanto, quem quiser revelar (dir-se-ia melhor, exibir) “profundidade” 
tem de escrever em linguagem incompreensível.

Aqui vai então transcrita uma crónica de Eugénio Lisboa:

OS ROMANCES SÃO ESCRITOS PARA SEREM LIDOS

Os que escrevem com clareza têm leitores, 
os que escrevem obscuramente têm comentadores.

Albert Camus

Os romances começaram por ser histórias para serem contadas 
oralmente a uma grande variedade de pessoas que gostavam de 
as ouvir e, para isso, não precisavam de conhecimentos espe-
ciais. Depois, foi evoluindo por aí fora e apareceram duas grandes 
categorias de romancistas: aqueles que, não confundindo com-
plexidade com complicação, escreviam os seus romances para 
serem lidos pelo maior número de pessoas possível (Dickens, 
Charlotte Bronte, Dostoiewsky, Tolstoi, Tcheckov, Balzac, Cami-
lo, Eça, Conrad, Colette, Stendhal, etc.); e aqueles que escreviam 
os seus romances, para serem sobretudo “comentados” ou “es-
tudados” nas universidades, uma das muitas formas de fazer ou 
ajudar a fazer curriculum (Joyce e seus discípulos). 

Quando os docentes universitários começaram a tomar de as-
salto a grande imprensa não académica, para se tornarem os 
críticos sistemáticos com tribuna regular, e, depois, se tornaram 
também poetas e ficcionistas, armados até aos dentes com as 
teorias cada vez mais abundantes, ao seu dispor, teorias muitas 
vezes mal digeridas mas usadas como artilharia terrorista, o uni-



onéSimo tEotónio AlmEiDACULTURAL

199

verso da ficção começou a perverter-se. Muitos não escreviam 
para serem lidos, mas para serem “vistos”, citados e comenta-
dos. Um romance tornava-se uma alínea pimpona do CV. O novo 
Joycinho olhava com desprezo o simplório que contava histórias 
(Simenon, por exemplo, que foi um dos maiores génios do sécu-
lo XX, sem que isso o tornasse universitável). O romancista, para 
poder decentemente exercer a sua profissão e ser levado a sé-
rio, tinha de obter carta de alforria da Ordem dos Romancistas, 
afecta à Universidade. Ajudava muito à obtenção desta carta, se 
o candidato juntasse uma declaração, com assinatura reconhe-
cida pelo notário, de que não achava necessário que o romance 
contasse uma história. Esta necessidade de carteira profissional 
e de bênção universitária começou a aterrar alguns notáveis ro-
mancistas, como Carlos de Oliveira, que confessou ao seu ami-
go Alexandre Pinheiro Torres ter escrito o ilegível FINISTERRA, 
porque andava com medo de não ser levado a sério pela crítica 
universitária (que era mais “científica” do que a outra). Começa-
ram então a aparecer os Joycinhos lusíadas, que eram tão maus 
romancistas como o Joyce original, mas escreviam um português 
muito inferior ao inglês do autor de ULISSES. Grandes escritores, 
que eram também notabilíssimos espíritos críticos, como Jorge 
Luís Borges, George Bernard Shaw ou Virginia Woolf, não medi-
ram as palavras, a demolir o irlandês catapultado aos cornos da 
Lua, nas universidades, que sempre gostaram mais de “comen-
tar” do que de verdadeiramente “ler”. Os Joycinhos escrevem 
uns para os outros, os romancistas propriamente ditos escrevem 
para serem lidos por todo o amante de leitura. Livros como os que 
Joyce escreveu, com excepção da colectânea de contos, DUBLI-
NERS, são mais do domínio da patologia literária do que da lite-
ratura. Escrevem-se romances que estão muito mais preocupa-
dos com o “fazer romance” do que com “ser romance”. Não tem 
mal, pelo contrário, o romance mostrar curiosidade pelo “fazer”, 
desde que se não esqueça de o “ser”. Um Joyce com talento de 
romancista, seria oiro sobre azul. Mas Joyce sem romance dentro 
dá para ser “estudado” mas é intragável para ser lido. Mas só há 
uma coisa pior do que ser Joyce: é ser discípulo de Joyce.

Esta crónica servirá de epígrafe – demasiado longa para esse pa-
pel, dirão alguns leitores, mas os editores pedem-me um texto até  
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12 000 palavras e, por isso, posso dar-me ao luxo de me alargar citando 
um naco de prosa que reputo de exemplar na nossa língua2. 

2. Quando recebi o convite para escrever sobre este tema pensei de 
imediato em decliná-lo, visto achar nada de novo ter a dizer sobre o 
assunto. Todavia, por receio de tal ser tomado como reação negativa a 
um simpático gesto, optei por fazer algo aprendido também com o meu 
amigo e mentor George Monteiro3: começar a registar num ficheiro 
ideias possivelmente utilizáveis na escrita deste texto. Foi assim que, 
na releitura de umas páginas de Albert Camus deparei com a seguinte 
afirmação que logo arquivei:

O mais profundo desejo da mente, mesmo nas mais elaboradas 
operações, faz eco do sentimento inconsciente dos seres huma-
nos face ao universo; trata-se da insistência na familiaridade, 
um apetite pela clareza4.  

Esta citação de Camus acabou passando para segundo plano quando 
mais tarde li a crónica de Eugénio Lisboa. Todavia gostaria de ressal-
var que isso não deve ser interpretado como desconsideração por Ca-
mus, personalidade que sempre estimei como escritor e pensador. Nos 
meus tempos de jovem, quando a escolha era entre ele e Sartre, optei 
por ele precisamente por causa da sua clareza e – atrevo-me a um juízo 
ético – devido também à sua integridade; para além da defesa de outro 
ideal que rima com esse: a liberdade. (Será honesto referir ainda o seu 
gostar de futebol, tendo sido um bom guarda-redes, papel que eu emu-
lava mas fracamente conseguia imitar na minha adolescência)5.

3. Caso o leitor ainda não se tenha apercebido, devo dizer que este 
escrito não vai ser um tratado sobre a importância da clareza da lin-

2 Tomo este número de páginas como um gesto altamente generoso da parte da direção 
da revista. Na verdade, não poderei nunca usar de todo esse espaço. Se o fizesse, in-
correria em repetições cansativas colidindo com o conteúdo do artigo, onde defendo a 
economia de linguagem como fundamental para a clareza de um texto.

3 Entre os muitos escritos meus sobre ele veja-se, por exemplo, “George Monteiro (1932-
2019) – an Autobiography Scattered in Myriad Writings”, Gávea-Brown: A Bilingual 
Journal of Portuguese-American Letters and Studies. Vol. XLI (2019) 5-7. Brown Digital 
Repository. Brown University Library. https://repository.library.brown.edu/studio/item/
bdr:1102288/

4 Albert Camus, Le Mythe de Sysiphe (Paris: Gallimard, 1942), p. 32. Tradução de Leonor 
Simas-Almeida.

5 Aproveito a deixa para sugerir a leitura do excelente livro de Marcello Duarte Mathias 
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guagem, mas um simples potpourri de reflexões, na sequência do que 
sobre esta temática já escrevi. Será assim, pura e simplesmente – e não 
vou escondê-lo – por eu não ter nada inovador a dizer sobre o assunto. 
Não vou de facto ocultar a minha incapacidade de descortinar ideias 
novas sob o véu de um aglutinado de palavras – “léxico” é um vocábulo 
mais poderoso embora significando o mesmo – coladas umas às outras 
para épater e dar ares de profundidade.

A partir daqui, gostaria de deixar claro para o leitor (se não o percebeu 
já) que se vai seguir uma série de notas de rodapé ao atrás referido livro 
Despenteando Parágrafos, onde suponho ter dito o essencial do que 
penso sobre a matéria. O que sobre o assunto eu tinha a dizer ficou dito 
ali. “Será” não é o termo apropriado. Está a ser, pois esta é já a terceira.

4. Esta é uma nota arquivada há muito para um dia desenvolver e – 
admito – poderia constituir o tema central do presente artigo, se não 
fosse o meu receio de tal vir a ser um tiro no pé na medida que à partida 
alienaria os leitores. Tem a ver com duas poderosas figuras da minha 
juventude: S. Tomás de Aquino e Descartes. Quem por aí haverá hoje 
disposto a ler Tomás de Aquino, ou tão só sobre ele? Na adolescên-
cia recebi uma educação escolástica num seminário católico em que  
S. Tomás de Aquino imperava como pensador. A minha rebeldia típi-
ca da idade levava-me a discordar de não poucas das suas teses, mas 
nunca me apercebi de um facto banal: a minha discordância advinha de 
uma realidade insofismável, tão simples como o facto de ele escrever 
numa linguagem absolutamente clara. Todas as suas teses eram esmiu-
çadas em pormenor e expressas de forma rigorosíssima, seca e sucin-
ta, pormenorizada e ao mesmo tempo elegante (tanto quanto o meu 
latim dava para depreender), tornando possível a um fedelho como eu 
entendê-las e, por vezes, delas atrevidamente discordar. Só muitas dé-
cadas mais tarde me apercebi da moderníssima qualidade da prosa de 
Tomás de Aquino, que até Descartes, o grande propagador das “ideias 
claras e distintas”, admirava não propriamente pelo conteúdo mas pela 
qualidade da escrita. Expoente máximo do pensamento medieval, pelo 
menos da Alta Idade Média, era senhor de uma esplendorosa escri-
ta, económica e cristalina, transparente em pleno. Um estudioso da 
Idade Média, Alberto Levi, descreveu o estilo argumentativo de Tomás 
de Aquino como “seco, não-alegórico, repleto de subdivisões e subdis-

sobre Albert Camus – Caminhos e Destinos. A Memória dos Outros II (Lisboa: Edições 
Dom Quixote, 2017).  Faço-o por vir a propósito, pois está escrito numa linguagem ver-
nácula escorreita, clara e ao mesmo tempo elegante, conseguindo abordar temas clás-
sicos num tom contemporâneo, sóbrio e desenvolto. 



202

a  REVISTA - 02

tinções, classificações, economia intelectual e precisão6. Outro autor, 
Alfred Crosby, vindo da área da história da ciência, tem uma opinião 
similar sobre o aquinatense:

O seu raciocínio e linguagem são quase matemáticos: os tradu-
tores atuais por vezes usam letras-símbolos algébricos como a 
melhor maneira de expressar em inglês do século XX o que ele 
escreveu em latim no século XIII, muito embora esses símbolos 
não tenham surgido sequer na matemática até finais da Renas-
cença7. 

Descartes admirou muito Tomás de Aquino8. Apesar de só ter entra-
do em contato direto com a obra dele em 1628, os biógrafos do autor 
do Discurso do Método concordam que este teve uma educação que 
em termos genéricos se pode apodar de “tomista”9. Obviamente que 
há uma profunda diferença entre o pensamento de Descartes, um au-
têntico moderno, e o de Tomás de Aquino, um escolástico medieval. A 
clareza da linguagem, porém, e a preocupação analítica deste último 
marcaram decisivamente a preocupação cartesiana com as pelo pró-
prio Descartes propaladas “ideias claras e distintas”. 

5. Uma vez que trouxe Tomás de Aquino à colação, não posso deixar de 
referir o quase seu contemporâneo William of Occam10. No seu debate 
com os universalistas (defensores da existência de termos universais), 
Occam propôs a sua doutrina nominalista, segundo a qual um nome é 
apenas um nome não havendo por isso necessidade de se criar reali-
dades desnecessárias, como faziam os então apodados de “realistas” ao 
considerarem os próprios nomes de universais (substantivos abstratos) 
como entes reais. Daí o seu princípio que se tornou slogan – entia non 
sunt multiplicanda praeter necessitate (não se deve multiplicar entes 
para além do necessário), princípio que ficou para sempre conhecido 
(metonimicamente) como “a navalha de Occam”. “Navalha” referindo-

6 Albert Levi, Philosophy as Social Expression (Chicago: The University of Chicago Press, 
1974), p. 124. 

7 Alfred Crosby, The Measure of Reality. Quantificaction and Western Society, 1250-
1600 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), p. 65.

8 Veja-se Albert G. A. Balz, Descartes and the Modern Mind (New Haven, Conn.: 1952), p. 26.

9 Stephen Gaukroger, Descartes. An intellectual biography (Oxford: Clarendon Press, 
1995), p. 60.

10 William of Occam (ou Ockham) supõe-se que terá nascido em 1287,  treze anós após o 
falecimento de Tomás de Aquino.
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-se a “navalha de barba” por apelar a que se barbeasse, ou se cortasse 
pela base, tudo o que fosse desnecessário  em termos de conceitos, 
mas também de linguagem. Inglês como era, Occam estava no fundo 
a reagir dentro de um espírito muito de acordo com a tradição da sua 
cultura, a mesma que viria mais tarde a inspirar o empirismo. A língua 
inglesa revela uma atitude cultural que privilegia a simplicidade. Pro-
pensão esta que se manifesta até no léxico mais antigo da língua que 
é maioritariamente monossilábico – get, lot, dog, food, light – e onde 
abundam mesmo dissílabos que se pronunciam como monossílabos: 
life, more, some, since.  Como é sabido, foi com a invasão dos norman-
dos que o léxico de origem latina e grega penetrou nas ilhas Britânicas 
passando a fazer parte do vocabulário inglês (crê-se que atualmente 
constitui pelo menos 60% da língua inglesa)11, mas durante séculos so-
bretudo a poesia reagiu a essa intromissão estrangeira e privilegiou 
os termos monossilábicos tradicionais. Por exemplo, “vocation” e “call” 
são sinónimos, todavia um bom poeta usaria call.

Tão cedo como nos alvores da ciência moderna, em 1667, uma figura 
como Thomas Sprat, no seu clássico The History of the Royal Society of 
London, for the Improving of Natural Knowledge, fazia do estilo sóbrio 
(plain style) um mandato para os membros da famosa sociedade que 
iria marcar o rumo da ciência moderna. Segundo o historiador,

[e]les obtiveram de todos os seus membros um modo de falar 
próximo, natural, despido de artifícios; expressões positivas, 
significados claros, uma facilidade nativa; trazendo tudo o mais 
perto possível da sobriedade matemática e preferindo a lingua-
gem dos artesãos, dos rurais e dos mercadores à dos eruditos e 
dos “beaux esprits”12.

A opção pelo vocabulário mais simples estendeu-se naturalmente à 
preferência pela simplicidade da frase e da linguagem em geral. O clás-
sico The Art of Writing & Speaking the English Language13 abre um dos 
capítulos, intitulado “The power of simplicity”, com a afirmação: We 
have all heard that the simplest style is the strongest. A afirmação de 
que escrever é a arte de cortar palavras tem sido atribuída a vários au-
tores, mas sabemos que foi George Orwell quem, num clássico ensaio 

11 Altamente informativa e instrutiva sobre este tópico é a obra de Robert McCrum, The 
Story of English. New and rev. ed. (New York, NY: Penguin Books, 1993).

12 (London: Printed by T. R. for J. Martin at the Bell, 1667), p. 113.

13 Sherwin Cody, 1868-1959. Rev. Ed. / New York; London: Funk & Wagnalls, 1905.  
Chapter XI.
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intitulado “Politics and the English language” elaborou um conjunto de 
regras para a boa escrita de que destaco esta: “Se é possível eliminar 
uma palavra, elimine-se sempre”14.

Quando em 1972 cheguei aos Estados Unidos, aconteceu conhecer 
Christine Gibson que, com I. A. Richards, o famoso linguista de Har-
vard, tinha publicado English Through Pictures, um método de apren-
dizagem de inglês através de imagens15. Usando apenas 200 termos, 
pressuponha-se que qualquer estrangeiro seria capaz de expressar o 
que lhe aprouvesse. Impossível conseguir um método equivalente em 
português. 

Todo o apreço manifestado acima pela economia do inglês poderá pa-
recer injusto para com o latim, uma língua que prima pelo rigor, onde 
parece que nenhuma palavra está a mais, como é bem sabido. No en-
tanto o inglês antigo é bem mais contido em termos de sílabas. Ainda 
hoje. Em contrapartida, as línguas latinas mantiveram preferência pe-
los termos polissilábicos. Basta sentarmo-nos num avião e olharmos 
para a frase estampada nas costas da cadeira à nossa frente: Life vest 
under your seat. A tradução portuguesa precisa de duas linhas. Essa 
experiência, disponível a qualquer olhar atento, repete-se em muitas 
outras situações.

6. Recordo que o presente texto não passará de um aglomerado de 
fragmentos cuja unidade reside no tema. Não é, pois, um argumento 
desenvolvido de modo estruturado ao longo de várias páginas, mas tão 
só um conjunto de reflexões em torno do tema da importância da cla-
reza da linguagem. Será, no entanto, altura de nos interrogarmos sobre 
o que aconteceu não só às línguas filhas do latim, mas também a algum 
inglês contemporâneo, sobretudo um certo inglês académico que en-
veredou por um jargão convoluto, tornando-se repelente até a espíri-
tos não nados e criados na simplicidade elegante da língua inglesa.

Seria necessário efetuarmos uma longa excursão por vários processos 
transformativos. Aliás, teríamos que seguir filões de história bastante 
distintos. Os trajetos do português e do espanhol foram muito diferen-
tes do seguido pelo francês, por exemplo. Quando Descartes escrevia o 
seu Discurso do Método, onde advogava as tais ideias claras e distintas, 
Portugal entrava no delírio barroco. Na arquitetura, o barroco propor-

14 Uma outra regra do escritor, bem dentro do espírito inglês, é: “Nunca use uma palavra 
comprida quando existe uma curta”. George Orwell, Politics and the English Language 
(London: Penguin, 2013).

15 (Toronto: Pippin Publishing Corporation, 2005).
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cionou-nos floreados espetaculares a lembrar arabescos (que também 
em tempos haviam feito parte da nossa cultura, graças à presença is-
lâmica). Agora, porém, esses floreados eram elevados à sua potência 
máxima, afetando todas as facetas do quotidiano e imprimindo-lhes 
marcas quase indeléveis. Os espetaculares ornamentos dos altares bar-
rocos infestaram a linguagem dominada pela oratória sacra. Estava-se 
na época em que as pessoas tinham tempo para ouvir um sermão de 
duas horas16 e, porque as ideias eram submetidas ao controlo rigoro-
so da autoridade papal e da Inquisição, tornava-se imperativo elaborar 
decorativamente alguns conceitos em discurso inofensivo. Foi então 
que o português desenvolveu uma enorme carga vocabular, desprovida 
de qualquer obrigatoriedade referencial. António Vieira, por mais que 
admiremos a sua genial capacidade verbal e oratória, não deixa de ser 
paradigma dessa dimensão verbosa da língua que espíritos modernos 
como Almeida Garrett, e depois Eça de Queirós, procuraram contro-
lar e suavizar. Operaram desse modo uma transformação da expressão 
verbal que Fernando Pessoa, altamente influenciado pela sua educação 
inglesa, iria aprofundar fazendo-a descer das nuvens e aterrar no mun-
do da Rua dos Douradores. Mas o seu génio, se bem que influente no 
nosso linguajar contemporâneo, não foi bastante para erradicar alguns 
hábitos acumulados ao longo de séculos.

Quer dizer, pois, que a propensão portuguesa para a excessiva verbo-
sidade não coincide com o que aconteceu no mundo francês e inglês. 
Aliás, por estranho que pareça, foi o francês que primeiro se desviou 
do rumo da clareza e sobriedade do discurso, passando depois a sua 
influência ao inglês. 

Nada aqui se disse ainda acerca do alemão que, ao longo dos sécu-
los, foi caminhando quase nos antípodas do inglês no que respeita à 
extensão dos vocábulos. A isso se aliou a complexidade da frase, que 
foi engrossando em conglomerados de termos abstratos mais e mais 
impenetráveis. Hegel ocorre logo à mente como cultor exímio dessa 
tendência que tanto iria influenciar discípulos vários, cada qual fazen-
do o seu percurso. Heidegger figura proeminentemente nesse filão. Os 
autores alemães impressionaram e influenciaram os seus congenéres 
franceses e deixaram a sua marca. Mas foi depois a explosão opera-
da em Paris, convergindo de caminhos diversos, da fenomenologia, do 
existencialismo, do marxismo e do freudianismo – sobretudo ao insta-

16 Esse tipo de tradição oratória estendeu-se de resto ao universo laico e aos séculos pos-
teriores. Quem, da geração contemporânea mais antiga, não se recorda de sessões cul-
turais públicas em que oradores perlecionavam durante uma hora e meia, ou mais? Por 
mim, cheguei a assistir a conferências de duas horas.
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larem-se na universidade com os seus discursos específicos em busca 
de um estatuto científico – que fez a língua francesa entrar num transe 
louco. Entretanto, o português, que há mais de um século vinha sendo 
fortemente colonizado pelo francês, deixou-se penetrar por essa nova 
linguagem académica que acabou dominando nas universidades e na 
comunicação social. De uma forma velada e algo tímida antes do 25 
de abril, mas depois desbragada e descontroladamente. A proclividade 
lusa para a verborreia que Eça tanto vergastara, sentiu-se em casa e 
espraiou-se deliciada. Aos leitores destas linhas que não conheceram 
esse linguajar, ou se esqueceram da escrita desse período, recomenda-
-se uma revisita a um jornal ou revista da época para experimentarem 
o sabor da nossa língua nesses anos. E não será preciso chegar à re-
vista Colóquio-Letras. Um qualquer suplemento literário, ou mesmo os 
escritos de meros colunistas (na altura dizia-se “cronistas”, mas agora 
a tradução do inglês parece ser de rigueur) mais propensos à cultura 
pode servir para o efeito.

O maëlstrom demorou, mas acabou inundando a academia anglo- 
-americana, com os EUA na vanguarda através dos Departamentos de 
Letras, que se foram desdobrando em Estudos Culturais, de Género, 
Étnicos e Rácicos e em subdivisões cruzadas de toda a ordem, absor-
vendo e embebedando-se nesse novo espírito. Devo registar que os 
departamentos de Filosofia e das Ciências Sociais e Humanidades tra-
dicionais se mantiveram alheios à nova vaga, resistindo-lhe silencio-
samente, e mesmo ignorando-a, por sinal em detrimento do papel de 
interventores públicos pois passaram a exercer a sua atividade abaixo 
do radar social que se tornou vocífero e dominador17.  É sobretudo nos 
Departamentos de Literatura, bem como de Cultural Studies e afins, 
que impera a praga da linguagem obscura, ou mesmo hermética, feita 
de uma amálgama de conceitos encadeados em série18.

7. Disse acima que a filosofia anglo-americana se manteve alheia ao 
maëlstrom do novo linguajar. É verdade. A densidade e complexidade 
da escrita dos filósofos anglo-americanos nada têm a ver com o cultivo 
da obscuridade. Os não familiarizados podem consultar um exemplo 

17 O meu atrás referido livro de ensaios Despenteando Parágrafos inclui vários textos so-
bre esta temática, mas também tenho abordado estas questões em crónicas diversas, 
sobretudo narrando histórias prototípicas (ou exemplares, como se dizia antigamente). 
Veja-se, por exemplo, no Livro-me do Desassossego (Lisboa: Temas e Debates, 2006) a 
crónica “O oceano da mancha” (págs. 203-7).

18 Jacques Derrida só excecionalmente foi estudado nos departamentos de Filosofia das 
universidades americanas. A sua influência exerceu-se sobretudo nas áreas da teoria e 
crítica literária e estudos culturais.
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onde alguns dos seus melhores cultores revelam a capacidade de expor 
em linguagem simples e clara, ainda que densa, conceitos profundos. 
Basta consultar-se não importa qual entrada da Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, hoje acessível na Internet a qualquer curioso conhecedor 
da língua inglesa19. A filosofia analítica carateriza-se por uma rigoro-
sa análise da linguagem, seguindo a tradição grega depois desenvol-
vida pelos escolásticos. Chega a ser obsessivamente preocupada com 
a univocidade dos termos, algo que a cultura portuguesa não aprecia 
particularmente, na medida em que nos habituámos a cultivar o lado 
estético da expressão linguística, privilegiando a metáfora e a polis-
semia. Mesmo em relação à metáfora, a cultura inglesa insiste, desde 
o ensino secundário, na importância de se evitar as mixed metaphors, 
algo que em português é do uso corrente e não faz ninguém franzir o 
sobrolho. O resultado é – convenhamos – uma escrita por vezes árida e 
para nós pouco atraente, mas os filósofos têm plena consciência de não 
estarem a fazer literatura, antes a definir conceitos e a interligá-los em 
proposições significativas. Ninguém se inscreve em cursos de Filosofia 
para aprender a fazer Literatura.

Foi para mim uma experiência dura na pós-graduação adaptar-me 
a seminários semanais de duas horas analisando proposições até à 
exaustão. Roderick Chisholm, ao tempo uma das maiores figuras da 
filosofia americana, chegava a dispender uma aula inteira em torno de 
uma proposição de três ou quatro linhas escritas no quadro. Ao fim da 
aula, tínhamos o que poderíamos considerar uma proposição exata e à 
prova de bala.

O debate aberto e democrático que ele estabelecia com os alunos 
constituiu para mim uma aprendizagem inolvidável. 

A crítica feita à filosofia anglo-americana de por vezes parecer irrele-
vante esquece que ela treina alunos para pensarem com rigor as suas 
próprias afirmações. Torna-os além disso conscientes de que muitas 

19 https://www.google.com/search?q=stanford+encyclopedia+of+philosophy&sour-
ce=hp&ei=spJEY5aTKaCfptQP7PiU4A4&iflsig=AJiK0e8AAAAAY0SgwrftwXm5Lr-
51r7jz53_no392ksig&oq=Stanford+Encyclopedia+of+Philoso&gs_lcp=Cgdnd3Mt-
d2l6EAEYADIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCAB-
DIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABB-
CxAxCDARDHARDRAzoICC4QsQMQgwE6CwguEIAEEMcBENEDOhEILhCABBCxAxDHAR-
DRAxDUAjoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CwguEIAEELEDEIMBOggILhCABBCxAzoO-
CAAQgAQQsQMQgwEQyQM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToICC4QgAQQ1AI6D-
gguEIAEELEDEIMBENQCOgsILhCxAxDHARCvAToOCC4QsQMQgwEQxwEQ0QM6Cw-
guEIAEELEDENQCUABYk0BgiusRaABwAHgAgAFqiAHxD5IBBDMwLjKYAQCgAQE&sclien-
t=gws-wiz
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das que circulam nos media, e provocam debates públicos, pecam por 
pouco precisas. Elas acabam por isso destinadas a aumentar a confusão 
de ideias, em vez de contribuirem para um sereno entendimento das 
questões em discussão.

No campo específico do Direito, lembro-me da aplicabilidade dessa 
abordagem analítica. Nos meus anos de pós-graduação, foi-me con-
fiada a tarefa de monitor de uma cadeira de Filosofia do Direito. Vi-me 
então na necessidade de ler autores fora do meu radar, que acabaram 
me ensinando o valor da análise da linguagem para a compreensão do 
que é possível saber-se para distingui-lo do que transcende o nosso 
entendimento. Donald Dworkin (Taking Rights Seriously20, por exem-
plo – note-se a singeleza do título) não é fácil de ler, mas não por não 
escrever claro; é-o pela complexidade das questões que aborda.

8. Passando a reflexões mais próximas do espaço cultural português, 
será altura de narrar algumas experiências que ilustram um pouco o 
substrato de fundo que influenciou as várias reflexões anteriores.  

Sem querer ser injusto nem identificar as pessoas envolvidas, referirei 
dois episódios ocorridos na última década e relacionados com a lingua-
gem do Direito em Portugal. Ambos aconteceram nos Estados Unidos, 
com oradores portugueses expressando-se em inglês.

Quem tem experiência de tradução sabe que grande parte da dificulda-
de desse exercício jaz no entendimento do original. Tradutor que não 
entendeu rigorosamente o sentido de um parágrafo fará naturalmente 
uma tradução deficiente. Os dois casos a que assisti podem ter sido 
provocados por má tradução, todavia a dificuldade de tradução teve 
decerto origem na impenetrabilidade dos textos originais, que devem 
ter infligido sério sofrimento aos tradutores. Para não falar do suplício 
imposto à assistência que de boa vontade tentou seguir a leitura da 
tradução. No primeiro caso, tratava-se de um jurista português fazen-
do uma conferência para um público especializado. Reconheço que a 
tradição portuguesa do Direito se enquadra na francesa, a do Direito 
Civil (oriundo do Direito Romano), enquanto a americana descende da 
inglesa, chamada do Direito Comum – duas bem distintas abordagens 
com raízes culturais específicas e uma nomenclatura correspondente 
que, por vezes, torna intransponíveis os obstáculos à tradução. Todavia 
o que me foi dado presenciar foi deveras embaraçoso. O texto lido era 
de tal modo opaco, inacessível ao público presente que aposto nin-
guém na sala entendeu rigorosamente nada. A princípio ainda duvidei 

20 (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977).
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se a causa da minha perplexidade era a ignorância, mas depois aperce-
bi-me de que era generalizado o sentimento. O autor bem poderia ter 
lido o seu texto no português original, tenho a certeza de que o nível 
de compreensão do público permaneceria inalterado.

De uma outra vez, tratava-se de um académico com obra feita na His-
tória do Direito. O efeito foi semelhante. A incompreensibilidade era 
patente nos rostos do público que polidamente evitou expressar a sua 
incapacidade de destrinçar o encadeado de frases que lhe tinha sido 
oferecido ao longo de uma longa e monótona acrescentada meia-hora.

Não devo nem posso generalizar. Já admiti as dificuldades de tradu-
ção, mas estou também de algum modo familiarizado com um certo 
jargão nacional, o que me permite perceber as raízes de fundo de al-
gumas dificuldades de compreensão: a opacidade funciona como arma 
da parte do orador que, em ambientes onde o benefício da dúvida lhe 
é concedido, acaba saindo com uma áurea de prestígio quando o seu 
texto deixa no auditório a impressão de profundidade acima do comum 
dos mortais. Como ouvi uma vez a Eduardo Lourenço, até os prega-
dores religiosos sabiam usar essa estratégia. Começavam um sermão 
com uma frase latina que ninguém entendia. Dali por diante, tudo o 
que dissessem não era para ser compreendido mas admirado. Daí o 
comentário tradicional: 

- O senhor padre hoje falou muito bem. 

- Disse o quê?

- Não percebi, mas gostei de ouvir.

9. Um outro exemplo da minha experiência portuguesa: conversando 
um dia com um grupo de finalistas de uma das melhores Faculdades de 
Direito do país, perguntei-lhes com que frequência faziam trabalhos 
escritos. Responderam-me que nunca. Estavam a terminar a formatu-
ra, contudo jamais lhes tinha sido pedido qualquer texto escrito.

Ora é de há muito sabido que a escrita é fundamental para o desenvol-
vimento de um pensar rigoroso. Não será necessário envolver-me na 
demonstração deste saber adquirido. Qualquer dos melhores sistemas 
educativos do mundo começa desde cedo a exigir exercícios de escri-
ta desde os primeiros anos escolares. As universidades apenas apro-
fundam essa exigência. Na universidade onde leciono, quase todos as 
cadeiras, exceto nas ciências naturais e mais precisamente nos cursos 
STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) requerem 
o exercício da escrita, mas mesmo os alunos que se especializam nas 
chamadas STEM têm de fazer cursos noutras áreas onde desenvolvem 
a linguagem escrita. Na Brown, nenhum aluno de licenciatura (que de-
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mora quatro anos) pode formar-se sem ter feito pelo menos dois WRIT 
Courses, cursos em que uma substancial quantidade de páginas escri-
tas faz parte do programa. Em média, os alunos fazem uma boa dúzia 
de disciplinas em que a escrita de ensaios é obrigatória.

Os estudantes de Pre-Law (os que depois da licenciatura vão cursar 
Direito numa “Professional School”21) não têm de completar nenhuma 
cadeira propriamente de Direito. Fazem cadeiras de História, Socio-
logia, Ciências Políticas, Lógica (normalmente obrigatória), de Inglês, 
e também de Public Speaking, fundamental na profissão. Além disso, 
costumam envolver-se muito na competição chamada Debate, um 
verdadeiro campeonato nacional em que equipas debatem um tema 
anualmente anunciado e os participantes escolhem tomar posição pró 
ou contra. Todo este treino permite o desenvolvimento da argúcia na 
argumentação, mas também ajuda tremendamente a desenvolver o es-
pírito de clareza pois os juízes valorizam a estrutura dos argumentos, a 
fundamentação deles e a precisão da sua apresentação e defesa.

Quer dizer que o cultivo da língua materna é uma componente funda-
mental do treino dos candidatos à advocacia. Daí a qualidade que até 
no cinema se manifesta, como o testemunham os filmes em que figu-
ram cenas de tribunal.

Em resumo, aprender a escrever é um dos meios de aprender a pensar. 
A lógica devidamente ensinada ajuda muito a pensar melhor, e a es-
crita ensinada na tradição clássica da estruturação rigorosa das ideias 
acentua essa faceta. A linguagem clara evita as ambiguidades e equi-
vocidades (isto porque o uso dos termos em mais do que um sentido, 
algo apreciado na literatura e referido como polissemia, é desastroso 
no discurso analítico).

A escrita portuguesa acumula cargas diversas, muitas delas decorren-
tes dos desvios provocados pela mentalidade barroca. A nossa tradi-

21 Nos EUA, cursos como Medicina e Direito são considerados “profissionais”, isto é, de 
aplicação prática de conhecimentos.  Os alunos que pretendem formar-se em Medicina 
ou Direito têm de fazer os quatro anos de College como todos os demais colegas, onde 
se pretende que obtenham uma educação geral, apenas com uma percentagem (nor-
malmente um terço) de disciplinas na área da sua pretendida especialização (Pre-Law 
ou Pre-Med/icine/). Só depois da licenciatura se matriculam (normalmente vão para ou-
tra universidade) numa Professional School – uma Escola de Medicina ou de Direito. No 
College, os alunos que tencionam candidatar-se depois a uma Escola de Medicina fazem 
durante a licenciatura cadeiras de Biologia, Matemática, Física, por exemplo, juntamen-
te com outras de Humanidades, que incluem algumas especificamente relacionadas 
com o Inglês.  Na maioria dessas cadeiras há obrigação de apresentar trabalhos escritos. 
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ção cultural, alimentada ao longo de séculos no hábito de evitar o dis-
curso confrontacional, beneficiou a institucionalização da linguagem 
floreada, pesada, excessivamente ornamentada, indireta e oblíqua. As 
décadas do salazarismo, quando imperava o receio de se expressar de-
terminadas ideias, também favoreceram o incremento do discurso cir-
cunvoluto, do rodeio, da obfuscação do que verdadeiramente se pensa.

O 25 de abril retirou a tampa da panela de pressão, mas muitos hábitos 
estavam já quase estruturalmente imbricados nas mais variadas formas 
da nossa cultura e da sua expressão linguística. Porque a língua reflete 
a cultura, ela espelha os fundilhos mais recônditos das nossas vivên-
cias, do nosso modo de estar. Daí as suas marcas ainda hoje visíveis na 
nossa linguagem.

10. Esta defesa da linguagem clara e distinta ou, por outras palavras, 
da transparência no discurso oral e escrito, não significa de modo ne-
nhum qualquer apelo à anglicização do português. A nossa língua tem 
um passado latino com idêntica preocupação de rigor que bem pode 
ser emulada (o mesmo acontece, de resto, com o francês clássico, que 
foi durante séculos a nossa matriz cultural). Nem tão pouco significa 
qualquer defesa da mera simplicidade da linguagem, na medida em que 
não implica uma apologia da simplificação ou do simplismo. Foi gra-
ças ao trabalho editorial de várias pessoas que Uma Breve História do 
Tempo, de Stephen Hawking, se tornou um bestseller acessível ao leitor 
medianamente inteligente, como o famoso físico de Cambridge admi-
tiu. Com efeito, na introdução do seu livro Hawking reconhece que, 
não fosse a intervenção crítica dos seus editors22, nunca teria consegui-
do exprimir-se tão claramente de modo a tornar o seu livro um êxito 
de popularidade. Simplificar a linguagem não quer dizer simplificar os 
conceitos ou a realidade. Quem não tem capacidade alguma de enten-
der Física poderá ter chegado ao final do livro, mas entendeu pouco. 
Por isso não podemos também roçar o exagero de exigir aos autores 
que escrevam de modo a entendermos o que de todo desconhecemos. 
Como bem nos avisou Einstein, as coisas devem ser ditas da maneira 
mais simples possível, mas não mais simples.

22 Em Portugal há ainda autores que não admitem que se lhes toque nos textos, quando 
afinal hoje qualquer grande editora impõe isso aos seus melhores autores, e não apenas 
cientistas menos dados às lides da escrita, mas até a escritores de gabarito e nome feito.
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Acórdãos de uniformização  
de jurisprudência (AUJ)
(Junho a Novembro  de 2022)

ACÓRDÃO N.º 6/2022

«I – No caso de quotas de amorti-
zação do capital mutuado pagável 
com juros, a prescrição opera no 
prazo de cinco anos, nos termos 
do artigo 310.º alínea e) do Código 
Civil, em relação ao vencimento 
de cada prestação. II – Ocorren-
do o seu vencimento antecipado, 
designadamente nos termos do 
artigo 781.º daquele mesmo diplo-
ma, o prazo de prescrição man-
tém-se, incidindo o seu termo  
‘a quo’ na data desse vencimen-
to e em relação a todas as quotas  
assim vencidas.».

Vieira e Cunha  (Relator)

DR-184/2022, SÉRIE I 
de 2022-09-26

TEXTO INTEGRAL

DIÁRIO  
DA REPÚBLICA 

BASE DE DADOS 
JURÍDICA

ACÓRDÃO N.º 5/2022

Compete à jurisdição administrati-
va a apreciação dos litígios emer-
gentes de contrato de mandato 
forense celebrado entre um advo-
gado e um contraente público.

Barateiro Martins  (Relator)

DR-118/2022, SÉRIE I 
de 2022-06-21

TEXTO INTEGRAL

DIÁRIO  
DA REPÚBLICA 

BASE DE DADOS 
JURÍDICA
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ACÓRDÃO N.º 7/2022

«Em acção de responsabilidade 
civil extracontratual fundada em 
facto ilícito, a conformidade de-
cisória que caracteriza a dupla 
conforme impeditiva da admissi-
bilidade da revista, nos termos do 
artigo 671.º, nº. 3, do CPC, avalia-
da em função do benefício que o 
apelante retirou do Acórdão da 
Relação, é apreciada, separada-
mente, para cada segmento deci-
sório autónomo e cindível em que 
a pretensão indemnizatória global 
se encontra decomposta.»

Graça Amaral  (Relatora)

DR-201/2022, SÉRIE I  
de 2022-10-18

TEXTO INTEGRAL

DIÁRIO  
DA REPÚBLICA 

BASE DE DADOS 
JURÍDICA

ACÓRDÃO N.º 8/2022

“1. No âmbito da responsabilidade 
civil pré-contratual ou contratual 
do intermediário financeiro, nos 
termos dos artigos 7.º, n.º 1, 312.º 
n.º 1, alínea a), e 314.º do Código 
dos Valores Mobiliários, na reda-
ção anterior à introduzida pelo 
Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 
de outubro, e 342.º, n.º 1, do Có-
digo Civil, incumbe ao investidor, 
mesmo quando seja não qualifi-
cado, o ónus de provar a violação 
pelo intermediário financeiro dos 
deveres de informação que a este 
são legalmente impostos e o nexo 
de causalidade entre a violação do 
dever de informação e o dano.

2. Se o Banco, intermediário finan-
ceiro – que sugeriu a subscrição

de obrigações subordinadas pelo 
prazo de maturidade de 10 anos 
a um cliente que não tinha co-
nhecimentos para avaliar o risco 
daquele produto financeiro nem 
pretendia aplicar o seu dinheiro 
em “produtos de risco” – informou 
apenas o cliente, relativamente ao 
risco do produto, que o “reembol-
so do capital era garantido (por-
quanto não era produto de risco”), 
sem outras explicações, nomea-
damente, o que eram obrigações 
subordinadas, não cumpre o dever 
de informação aludido no artigo 
7.º, n.º 1, do CVM.

3. O nexo de causalidade deve ser 
determinado com base na falta ou 
inexatidão, imputável ao interme-

216



217

DECLARAÇÃO DE 
 RETIFICAÇÃO N.º 31/2022

Declaração de Retificação ao 
Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça n.º 8/2022, Proc. n.º 
1479/16.4T8LRA.C2.S1-A, publica-
do no Diário da República, 1.ª sé-
rie, n.º 212, de 3 de novembro de 
2022

DR-224, SÉRIE I  
de 2022-11-21

TEXTO INTEGRAL

DIÁRIO  
DA REPÚBLICA 

BASE DE DADOS 
JURÍDICA

diário financeiro, da informação 
necessária para a decisão de in-
vestir.

4. Para estabelecer o nexo de cau-
salidade entre a violação dos de-
veres de informação, por parte do 
intermediário financeiro, e o dano 
decorrente da decisão de investir, 
incumbe ao investidor provar que 
a prestação da informação devida 
o levaria a não tomar a decisão de 
investir.“

Pedro de Lima Gonçalves 
(Relator)

DR-212/2022, SÉRIE I 
de 2022-11-03

TEXTO INTEGRAL

DIÁRIO  
DA REPÚBLICA 

BASE DE DADOS 
JURÍDICA
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ACÓRDÃO N.º 9/2022

A cláusula contratual geral inser-
ta em contrato de seguro, mesmo 
facultativo, em que se define o  
sinistro ‘Incêndio’ como ‘combus-
tão acidental’, não cobre, no seu 
âmbito e alcance, o incêndio cau-
sado dolosamente por terceiro, 
ainda que não seja identificado o 
seu autor.

Luís Espírito Santo (Relator)

DR-227/2022, SÉRIE I  
de 2022-11-24

TEXTO INTEGRAL

DIÁRIO  
DA REPÚBLICA 

BASE DE DADOS 
JURÍDICA

ACÓRDÃO N.º 10/2022

A escritura pública declaratória de 
união estável celebrada no Brasil 
não constitui uma decisão reves-
tida de força de caso julgado que 
recaia sobre direitos privados;  
daí que não seja susceptível de re-
visão e confirmação pelos tribu-
nais portugueses, nos termos dos 
arts. 978.º e ss. do Código de Pro-
cesso Civil.

Nuno Pinto Oliveira (Relator)

DR-227/2022, SÉRIE I  
de 2022-11-24

TEXTO INTEGRAL

DIÁRIO  
DA REPÚBLICA 

BASE DE DADOS 
JURÍDICA

218
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