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Palavras de Abertura 

ALBERTO DE SÁ E MELLO * 

 
 

 
Publica-se agora o Número 4 da JURISMAT, a Revista jurídica do Instituto Superior 
Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), em Portimão, em que é leccionado o único Curso 
de Direito acreditado a sul do Tejo. 
 
Dada à estampa pela primeira vez em Novembro de 2012, cumpriu-se a sua periodi-
cidade semestral, graças, sobretudo, ao esforço conjugado de Autores, Editor, e 
Direcção e Administração do ISMAT, que me tenho limitado a coordenar. 
 
Praticamente já todos os Docentes de Direito do ISMAT contribuíram para a Revista 
com textos seus de qualidade. Realiza-se, assim, o primeiro objetivo da JURISMAT: 
acolher e divulgar a criação científica dos Professores de Direito do ISMAT. 
 
Mas a Revista tem concitado também o interesse de muito ilustres Juristas de outras 
Faculdades de Direito. Conta-se um grande número de Professores de Universidades 
portuguesas, entre os Autores de cerca de sessenta artigos já publicados nas nossas 
páginas. E não só de Escolas portuguesas: Juristas de Brasil, Espanha, Itália e Mar-
rocos escreveram já para JURISMAT. 
 
A JURISMAT acolhe também, desde o N.º 3, artigos de Estudantes de Direito do 
Instituto, cujas obras são previamente submetidas à apreciação de Comissão Cientí-
fica da Revista. 
 
Quase em simultâneo com este N.º 4 e cumprindo um outro dos objectivos desta 
Revista jurídica, a divulgação de eventos científicos promovidos regularmente pelo 

 
JURISMAT, Portimão, n.º 4, 2014, pp. 11-12. 
 
* Director da JURISMAT; albsamello@netcabo.pt 
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ISMAT, publicamos agora um Número Especial dedicado às Jornadas Luso-
Marroquinas de Direito Comparado, realizadas em Portimão, em 2013. 
 
Estando já acessíveis on-line os três primeiros números da JURISMAT, podem tam-
bém ser adquiridas edições em papel de todas as edições. 
 
Com o N.º 5 programado para Novembro de 2014, esperamos poder continuar a 
corresponder ao interesse dos que connosco colaboram e nos lêem. Obrigado a 
todos!  
 
 

Maio de 2014  
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O Advogado Penalista 

GERMANO MARQUES DA SILVA * 

 
 

 
Resumo: Introdução. I. Questões comuns ao advogado do ofendido e do arguido: 1. 
O patrocínio forense. A relação de confiança; 2. O advogado e os factos. As investi-
gações privadas; 3. A discussão pública da causa; 4. A função de contenção dos 
crimes e dos processos. II. O advogado do assistente; 5. A protecção dos ofendidos; 
6. O assistente e o seu advogado como colaboradores e subordinados ao Ministério 
Público. III. O Advogado defensor: 7. Toda a causa tem defesa; 8. Postura do argui-
do e direito ao silêncio; 9. Relação de confiança e actividade da defesa; 10. Motiva-
ções dos advogados defensores no crime. Conclusão. 
 
 
Introdução 
  
I. Vamos procurar indicar algumas características do advogado penalista, tendo em 
conta os seus poderes e deveres processuais e deontológicos. Para além das exigên-
cias legais de estatuto, tentaremos apreender as incidências da condição do advogado 
penalista na estratégia e táctica da sua intervenção no processo, ressalvando desde já, 
porém, que no que respeita ao modo de actuação não é possível traçar modelos rígi-
dos, mas tão-só detectar características gerais que as funções de representação do 
ofendido e do arguido recomendam e resultam sobretudo da observação empírica.1 
 

 
JURISMAT, Portimão, n.º 4, 2014, pp. 15-33. 
 
* Professor Catedrático de Direito e Processo Penal, Universidade Católica Portuguesa; Advoga-

do (distinguido com a Medalha de Ouro da Ordem dos Advogados portugueses). 
1  O texto foi inicialmente submetido à apreciação crítica de vários advogados penalistas e recolhe 

os seus contributos. Não é, porém, um texto consensual mas reflecte o sentido da maioria das 
observações. A falta de consenso ficou evidenciada em razão da diversidade de categorias de 
crimes a que cada um se dedica de modo predominante e da personalidade de cada um. 
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Não há um modelo único de actuação processual, quer na veste de advogado de 
acusação quer de defesa,2 tanto mais que não há dois processos iguais nem perfil 
ideal de advogado penalista. Cada advogado tem a sua personalidade e o seu estilo, 
personalidade e estilo que, em regra, condicionam o tipo de intervenções e até das 
acções que patrocinam. De todos é pressuposto possuírem boa formação jurídica 
geral e no direito penal, em especial, razoável cultura geral, serem argutos, intuiti-
vos, corajosos, combativos e espertos no processo penal.3 Acresce que o penalista é 
sempre um sonhador e é guerreiro, sempre pronto para a especulação e para a luta 
processual, mas também sempre atento aos riscos do processo e por isso disponível 
para procurar um bom acordo.4 

 
II. Um processo criminal não tem nada a ver com os “casos práticos” dos exercícios 
universitários. Nestes importa apenas o conhecimento da teoria do direito penal 
porque os factos são dados como indiscutíveis, estilizados e amorfos; é indiferente a 
personalidade do juiz ou jurados, do agente do Ministério Público e dos advogados, 
das testemunhas, do ofendido e do arguido. Introduzidos todos os factos da hipótese, 
o computador daria a solução jurídica, porventura muitas vezes com mais acerto 
teórico do que um mestre no direito penal, mas necessariamente alheia ao pulsar da 
vida. No processo, pelo contrário, antes do direito palpita a vida do ofendido e do 
arguido, os interesses em conflito, a segurança, a paz social e a opinião pública e 
com tudo se constrói na audiência o “facto” judiciário; a lei vem em segundo plano.  
 
O estudante de direito procura a correcta aplicação da lei aos factos pressupostos, 
segundo a teoria, enquanto o advogado busca através do contraditório da prova e 

 2  A doutrina aponta geralmente dois grandes modelos de estrutura da defesa: a ruptura e a coni-
vência. O modelo de ruptura, próprio dos processos de cariz político, não discute os factos, dis-
cute é a legitimidade da perseguição penal; neste tipo de processos destaca-se a função da defe-
sa, sendo irrelevante, em regra inexistente, a intervenção do advogado na veste de acusador 
particular. O modelo de conivência é o próprio dos processos comuns; aceita a legitimidade da 
perseguição penal, discute os factos e o direito, visando a aplicação da lei aos factos apurados a 
final do processo.  

3  A grande maioria dos vícios dos actos processuais constitui mera irregularidade e o vício fica 
sanado se não for arguido pelos interessados no próprio acto ou, se a este não tiverem assistido, 
nos três dias seguintes a contar daquele em que tiverem sido notificados para qualquer termo do 
processo ou intervindo em algum acto nele praticado (art.123º do CPP). Na maior parte das 
vezes não há tempo para ir estudar o caso: ou conhece a lei e argui a irregularidade ou ela fica 
sanada. 

4  O processo penal tradicional não conhecia consensos. A partir da acusação traçavam-se armas 
entre o acusador e o defensor. O processo penal moderno conhece amplas formas consensuais 
(suspensão provisória do processo, processo sumaríssimo, acordos de sentença, etc.). Como o 
guerreiro que só faz a guerra se pela negociação não obtiver a paz que almeja também o advo-
gado penalista só vai para julgamento se não conseguir uma solução de consenso que convenha 
ao seu constituinte. A decisão compete sempre ao constituinte, depois de devidamente esclare-
cido pelo advogado sobre as eventuais vantagens do consenso e riscos do julgamento.  
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demais regras do processo criar uma “verdade judiciária” favorável aos interesses 
que patrocina, vindo depois a lei como consequência.  
 
 
I. Questões comuns ao advogado do ofendido e do arguido 
 
1. O patrocínio forense. A relação de confiança 
 
I. O patrocínio forense é “elemento essencial à administração da justiça” (art. 208º 
da CRP) e o advogado tem como dever deontológico pugnar pela boa aplicação das 
leis e pela rápida administração da justiça, não advogando contra o direito, não 
usando de meios ou expedientes ilegais, nem promovendo diligências reconhecida-
mente dilatórias, inúteis ou prejudiciais para a correcta aplicação da lei ou a des-
coberta da verdade (art. 85º do EOA).  
 
Com efeito, o advogado, quer quando actua como defensor quer como representante 
do assistente, tem sempre por dever o combate pelo aperfeiçoamento da administra-
ção da justiça, combate pela estrita aplicação das regras jurídicas, mesmo das mais 
draconianas. A função do advogado, seja na veste de representante do assistente, seja 
na de defensor, é sempre de combate pelo aperfeiçoamento da administração da 
justiça e é este combate que legitima a sua intervenção e o constitui como «elemento 
essencial à administração da justiça», na expressão constitucional.   
 
Unidos na função e objectivo comum de combate e realização da justiça, defensores 
primeiros da legalidade do procedimento e da prova, as intervenções processuais do 
advogado “acusador” e do advogado “defensor” não se equiparam inteiramente 
porque a função específica de cada um é legalmente condicionada pelo fim mediato 
a atingir no processo: o acusador, como o Ministério Público, a verdade material dos 
factos e a correcção teórica da sentença; o advogado defensor tão-só que o resultado 
prático do processo seja o mais favorável para o seu constituinte sem injusta conde-
nação de terceiro. Aparentemente discrepantes as funções e objectivos comuns com 
fins mediatos e meios de intervenção diferenciados, as actuações processuais con-
vergem para o fim último comum em razão das exigências materiais do processo 
penal democrático: a tutela dos interesses ofendidos, a condenação dos culpados 
(impunitum non relinquí facinus) e a protecção dos inocentes (innocentum non con-
demnari), no escrupuloso respeito dos direitos fundamentais de todos os interve-
nientes, com especial incidência nos direitos do ofendido e do arguido, e submetidos 
aos princípios jurídico-políticos da presunção de inocência e do in dubio pro reo, 
que são valores político-jurídicos da nossa civilização. 
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II. O advogado penalista trabalha geralmente só ou com dois ou três colaboradores 
imediatos, mesmo se integrado num grande escritório.5 É que, pressupondo embora 
o conhecimento pormenorizado dos autos, o que necessariamente implica muito 
trabalho de gabinete, a sua actividade decorre essencialmente na barra do tribunal, 
na produção e contraditório das provas, o que, além da estratégia inicial, exige 
sobretudo uma táctica ajustada a cada acto processual produzido em audiência. Por 
isso é muito difícil que o advogado planeie prévia e rigidamente as suas intervenções 
processuais, porque as surpresas na produção de prova pessoal ocorrem a todo o 
instante, e se possa fazer substituir por um outro advogado que não tenha acompa-
nhado muito de perto o processo e participado nos actos processuais anteriores. 
 
Acresce que a relação de confiança entre advogado e constituinte é essencial ao bom 
desempenho do patrocínio até porque as mais das vezes os constituintes, seja o ofen-
dido ou o arguido, porque não percebem o rito processual não compreendem a razão 
e oportunidade dos actos do advogado, lamentam-se frequentemente da passividade 
do advogado substituto, censurando-lhe a falta de conhecimento ou de empenho no 
processo. Por isso que os constituintes só com relutância compreendem e aceitam a 
substituição do advogado nos actos processuais, sobretudo os mais importantes, o 
que obriga a uma disponibilidade de agenda nem sempre possível.6 

 
III. Uma nota mais, ainda que supérflua, mas que é sempre conveniente recordar aos 
mais novos: as funções, poderes e deveres dos advogados são as mesmas ou se trate 
de advogado constituído ou de patrocínio oficioso dos financeiramente carentes.  

  
 
2. O advogado e os factos. As investigações privadas 
 
I. O advogado não cria factos qualquer que seja a qualidade em que intervém no 
processo. Trabalha o direito com os factos do processo recolhidos pela investigação 
pré-acusatória e pelos que lhe são dados a conhecer pelo seu constituinte ou desco-
bre com a sua própria investigação.  
 

 
5  Evidentemente que não se trata de uma regra, mas apenas de tendência, porque depende muito 

da organização dos escritórios e também do tipo de processos que patrocinam. Assim, por 
exemplo, nos processos por crimes económico-financeiros o trabalho de bastidores é muito 
mais complexo do que nos processos por crimes comuns, a justificarem a colaboração de espe-
cialistas nas diversas áreas envolvidas (v.g., banca, seguros, entidades reguladoras, etc.). Nestes 
processos a prova é as mais das vezes mais documental do que pessoal.  

6  Por isso que seja muito importante a gestão do processo por parte do tribunal e que as audiên-
cias sejam planeadas desde o início para que os advogados possam organizar as suas agendas. É 
que geralmente a substituição do advogado prejudica o constituinte, desde logo no plano psico-
lógico. O tribunal deve fazer os esforços possíveis para que o arguido seja assistido pelo advo-
gado que o patrocina desde o início.  
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Para o advogado do ofendido o ponto de partida é a descrição dos factos que lhe é 
feita pelo cliente, quando tem de promover a instauração do processo; para o defen-
sor é a descrição constante da acusação. Nada impede, porém, que o advogado, da 
acusação ou da defesa, investigue os factos pertinentes e convenientes aos interesses 
que patrocina, respeitados os limites impostos por lei, mas não inventa, não cria 
factos constitutivos, dirimentes ou simplesmente probatórios nem circunstâncias 
agravantes ou atenuantes. Uma das dificuldades com que se depara o penalista é 
precisamente a limitação legal e material para proceder a investigações privadas na 
busca de factos convenientes à tutela dos interesses dos seus constituintes, tendo 
muitas vezes de se limitar à exploração dos factos recolhidos oficialmente na inves-
tigação pré-acusatória, o que não se nos afigura adequado ao processo de estrutura 
acusatória. 
 
É pressuposto que a notitia criminis seja oficialmente investigada em ordem à 
reconstituição da verdade histórica, devendo a investigação ser conduzida à charge 
et à décharge, para que a verdade judiciária corresponda à verdade material que é 
dela pressuposto, mas a realidade é bem diversa da teoria, por incompetência algu-
mas vezes, em que se inclui o excesso de zelo das mentalidades justiceiras, por 
demagógica pressão da opinião pública também, pelo elevado número de processos 
que atravancam os gabinetes das polícias e do Ministério Público, as mais das vezes, 
mas também por imposições legais ditadas pela política criminal prosseguida em 
cada momento.. 

 
II. Por isso que para eficácia da tutela dos interesses dos ofendidos e dos arguidos 
cada vez se torne mais necessária a investigação privada, devendo, porém, reconhe-
cer-se que necessariamente terá de haver limites legais para protecção dos direitos de 
terceiros, e que são inevitáveis as limitações decorrentes da capacidade económica e 
financeira dos constituintes para suportarem os custos das investigações.7 Esta limi-
tação é imediata e mais acentuada nos casos de patrocínio oficioso, mas também o é 
na grande maioria dos processos com patrocínio constituído.8 
 

 
7  Desde pelo menos a 1ª edição do nosso Curso de Processo Penal, em 1992, que pugnamos pela 

regulamentação das investigações privadas por as considerarmos importantes à realização da 
justiça no processo de estrutura acusatória, sem sucesso embora, porventura por falta de empe-
nho dos penalistas. Registamos a companhia nesta reivindicação do Professor e Juiz do Tribu-
nal Europeu dos Direitos do Homem, Paulo Pinto de Albuquerque (Comentário do Código de 
Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 189-190). 

8  Uma questão que em nossa opinião a lei não resolve satisfatoriamente respeita ao número de 
testemunhas que pode ser arrolado pela defesa em confronto com a acusação. Na verdade, 
segundo o entendimento comum da lei, o Ministério Público pode arrolar até 20 testemunhas e 
outras tantas o assistente, mas o arguido só pode arrolar 20 (arts. 283, 284º e 315º). «Igualdade 
de armas?» As armas de que a acusação e a defesa podem utilizar são essencialmente os meios 
de prova que podem produzir no processo! 
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Neste plano das investigações a cargo do advogado, torna-se absolutamente necessá-
rio que tenha a liberdade de contactar com as testemunhas para conhecer o seu perfil 
psicológico e o que sabem com relevância para o processo. Assim o impõe a econo-
mia processual e a eficácia dos depoimentos, impostas desde logo pela limitação 
legal do número de testemunhas que podem ser arroladas (arts. 283º e 315º).9 Não é 
minimamente admissível que o advogado arrole testemunhas para sustentar a sua 
posição processual sem conhecer o que elas sabem sobre o objecto do processo ou 
não conheça o perfil psicológico de cada uma para perceber como interrogá-las. 

 
III. O advogado não pode aceitar acriticamente a narração de factos que lhe faz o 
cliente, ofendido ou acusado, porque é frequente o exagero ou a omissão. Deve, por 
isso, analisá-los criticamente em ordem a comprovar a sua consistência e as suas 
circunstâncias para a partir deles procurar construir a verdade judiciária na perspec-
tiva do interesse da “parte” que patrocina. Relativamente ao ofendido para evitar 
denúncias caluniosas e ao acusado sobretudo para evitar surpresas que podem com-
prometer a defesa.10 Em qualquer caso é absolutamente vedado ao advogado criar 
factos, mesmo que instrumentais, porque além de deontologicamente inaceitável 
constitui gravíssimo risco para o profissional do foro. Desde logo perde o respeito do 
cliente que passa a considerá-lo um aldrabão.  

 
 
3. A discussão pública da causa  
 
I. Neste nosso tempo dominado pela comunicação reveste especial delicadeza a 
pronúncia pública dos advogados sobre a matéria do processo. O Estatuto da Ordem 
é rígido e peremptório: «O Advogado não deve pronunciar-se publicamente, na 
imprensa ou noutros meios de comunicação social, sobre questões profissionais 
pendentes» (art. 88º, nº 1, do EOA). Rígida a lei, mas muito difícil de cumprir e por 
isso também constantemente violada.  
 
Difícil de cumprir porque nos processos mediáticos o advogado é constantemente 
afogado pelos média e a necessária cortesia para com os seus profissionais impede-o 
de permanecer mudo perante a avalanche de perguntas. Difícil também porque o 
advogado se depara frequentemente com comentários sobre a sua postura processual 
e do seu constituinte e relatos distorcidos dos factos relevantes para o processo, 

 
9  Neste domínio reina grande confusão na jurisprudência da Ordem dos Advogados e nos tribu-

nais ao considerarem que o advogado não pode contactar com as testemunhas, quer do rol da 
sua «parte» quer da outra. O que o advogado não pode fazer é instruir as testemunhas, mas não 
pode ser-lhe vedado o direito de com elas conferenciar sob pena de se limitar gravemente os 
deveres de patrocínio. Tenha-se também em conta que o Ministério Público quando elabora o 
seu rol sabe o que as testemunhas conhecem do processo e pode seleccioná-las de entre as mui-
tas mais que tenham sido inquiridas na investigação pré-acusatória. 

10  Em especial sobre a defesa, cf. Infra, nº 10. 
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tendo necessidade para salvaguarda dos interesses do seu cliente de esclarecer atitu-
des ou repor a verdade. A lei permite-lho excepcionalmente (art. 88º, nº 6, do EOA), 
mas é preciso muita atenção e cuidado, além de que a pronúncia do advogado é 
sempre suspeita para o público. O patrocínio faz-se nas audiências porque há sempre 
o perigo de o advogado também se tentar com os microfones ou as luzes da ribalta.   

 
II. Esta questão é muito sensível e difícil sobretudo nos processos mediáticos porque 
frequentemente são os próprios constituintes que não entendem o dever de contenção 
de pronúncia pública a que o advogado está sujeito, reclamando-lhe desesperados 
que em paralelo com o que faz no pretório advogue a sua causa na praça da comuni-
cação onde também é “julgada” e não raras vezes com consequências muito graves 
para a honra, vida familiar e profissional das pessoas envolvidas11. Em regra os 
média não gostam de inocentes nem de ofensas leves ou justificadas porque não têm 
público e por isso a experiência mostra como tantas vezes a realidade é diferente da 
notícia.   

 
III. O advogado tem de ter muito cuidado com o que diz fora da sala de audiências. 
Na sala a sua palavra é livre. Pode dizer o que quiser sem arriscar processos por 
difamação desde que o seu discurso tenha relação com a causa e seja correcto na 
forma, não se afastando «do respeito devido ao tribunal e às instituições vigentes» 
(art. 154º, nº 2, do CPC). Pode criticar todas as pessoas e instituições, a imprensa, os 
políticos, a polícia, os próprios membros do tribunal, e pode até divertir-se com as 
peripécias do processo. Fora da audiência o advogado é um simples cidadão.  
 
 
4. A função de contenção dos crimes e dos processos pelos advogados penalistas 

 
Os advogados penalistas exercem uma importantíssima função, raramente valoriza-
da, na contenção da criminalidade e dos processos, empolando preventivamente a 
gravidade das sanções aplicáveis a determinados comportamentos, por uma parte, ou 
dissuadindo as “vítimas” de promoverem processos, por outra. 
 
A contenção ocorre essencialmente no âmbito das actividades empresariais, domina-
das pelo sucesso económico mas muitas vezes não tanto com a legalidade dos meios. 
O advogado é geralmente considerado um “entrave” porque vê ilegalidade, vê crime, 
onde os comerciais vêm apenas negócios.  
 
Quando o advogado é consultado sobre se determinado facto é ou não ilícito e pode 
ou não constituir crime e qual a pena aplicável – e geralmente só é consultado quan-

 11  Não é raro que os advogados sejam solicitados pelos seus constituintes a falar para a comunica-
ção à porta do tribunal simplesmente porque gostam de o ver na pantalha a defender a sua causa 
e de preferência a atacar a «parte» contrária, as testemunhas e o próprio tribunal.  
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do os comerciais têm consciência de que a conduta é de legalidade pelo menos duvi-
dosa e procuram o conforto do advogado para a execução dos seus propósitos – deve 
ser muito contido, nunca arriscando uma opinião sobre a legalidade do comporta-
mento quando não está inteiramente seguro da resposta.12 
 
O advogado penalista é também frequentemente procurado por pessoas que exercem 
funções empresariais ou públicas de relevo para as patrocinar em processo crime por 
ofensa à honra através dos meios mais diversos: na comunicação social, em reuniões 
públicas, em processos judiciais, em cartas ou mail’s, etc.. As pessoas sentem-se 
gravemente ofendidas na sua honra quando as mais das vezes os factos relatados são 
públicos e os juízos emitidos respeitam à sua competência profissional ou orienta-
ções políticas e frequentemente até a propósito de processos públicos em que directa 
ou indirectamente estão envolvidos. O advogado tem de ter muito cuidado e jeito 
para explicar que aqueles relatos ou juízos não são objectivamente ofensivos ou são 
juridicamente justificados ou desculpados, que cabem no âmbito do exercício do 
direito de informar e de opinar, criticando, naturalmente quando assim é, porque os 
“ofendidos” estão geralmente muito susceptíveis emocionalmente.   
 
Em ambos os casos que são muito frequentes na advocacia penalista, a independên-
cia13 do advogado ajuda muito como ajuda muito a sua competência e o seu reco-
nhecimento por parte do consulente. 
 
 
II. O Advogado do ofendido/assistente 
 
5. A protecção dos ofendidos 
 
I. Merecem igual protecção legal tanto os interesses e direitos do ofendido como os 
do arguido (art.6º da CEDH).14 A intervenção do advogado visa precisamente essa 

 12  Quando há mais de quarenta anos o A. iniciou a sua actividade como advogado penalista ao 
serviço de um banco, foi-lhe recomendado por um velho advogado que quando consultado 
pelos comerciais sobre a ilicitude penal de qualquer facto deveria responder do seguinte modo: 
se tivesse dúvidas diria que era crime; se o crime fosse punível com 3 meses de prisão diria que 
era punível com três anos e se fosse com pena de três anos diria que era de nove ou dez (sempre 
o máximo da pena aplicável e exagerando até!). Se se tratasse simplesmente de multa sem risco 
de pena acessória deveria indicar o valor no seu limite máximo, mas se a pena acessória possí-
vel fosse grave, deveria também exagerar. E acrescentava: se assim não fizer e alguma vez 
quem o consultar se tiver de sentar no banco dos réus, mesmo que venha a ser absolvido ou 
punido levemente, há-de pensar sempre que não foi suficientemente esclarecido ou advertido 
para a gravidade do crime e da pena. Decorridos mais de 40 anos o A. está convencido que esse 
conselho que seguiu fielmente o ajudou a prevenir muitos crimes.   

13  Para o advogado de empresa nem sempre é fácil manter a independência que lhe é reconhecida 
e imposta pelo seu estatuto profissional. Convém que se acautele dando a resposta por escrito. 
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tutela e por isso que em qualquer dos casos lhe está vedado advogar contra o direito; 
os meios processuais do assistente e do arguido é que, tendo como denominador 
comum a lei, não são inteiramente coincidentes porque visam a realização de inte-
resses diversos. Vem de longe a ideia da insuportabilidade da condenação do ino-
cente, traduzida pelo brocardo satius enim esse impunitum relinquí facinus nocentis 
quam innocentem damnare (D.48,19,5), mas ao lado da protecção do inocente tam-
bém o princípio de que se deve procurar a condenação do culpado (impunitum non 
relinquí facinus). Embora parte no processo, diversamente do Ministério Público que 
deve pautar a sua intervenção processual por critérios de estrita objectividade, tam-
bém o advogado do assistente deve buscar a verdade material, pois é deontologica-
mente inadmissível que possa pugnar pela condenação do arguido inocente. O advo-
gado defensor pode omitir factos que sejam prejudiciais ao seu constituinte, desde 
que dessa omissão não possa resultar a condenação de um inocente; o advogado do 
assistente deve colaborar com o Ministério Público e o tribunal na descoberta da 
verdade e por isso lhe é deontologicamente vedado omitir quaisquer factos ou provas 
do seu conhecimento se dessa omissão puder resultar injusta agravação da situação 
do arguido.15  
 
O ofendido tem geralmente muita dificuldade em perceber estes deveres do seu 
advogado porque entende que ele deve ser simplesmente o seu porta voz. É justa-
mente por isso que o assistente não pode intervir pessoalmente no processo, tendo de 
ser necessariamente representado por advogado. A independência do advogado em 
relação ao constituinte é ainda mais importante quando assume a qualidade de repre-
sentante do assistente do que quando é defensor. 

 
IV. O patrocínio do ofendido pelo advogado tem igual dignidade como a sua inter-
venção na qualidade de defensor. 
 
Dir-se-á que a protecção das vítimas é desde logo da competência do Ministério 
Público ao promover o processo, dirigindo a investigação, deduzindo a acusação e 
suportando-a em julgamento, porque o crime ofende primordialmente interesses da 
comunidade, mas não é necessária ou absolutamente assim. Desde logo há crimes 
para cuja perseguição penal é essencial a intervenção do ofendido na qualidade de 
assistente (crimes particulares), mas mesmo em relação à generalidade dos crimes 
semipúblicos e em grande número dos crimes públicos quem primeiro e imediata-
mente sofre o mal do crime são os particulares e, por isso, a sua participação activa 

 14  Albuquerque, Paulo Pinto de, ob. cit., p. 210, entende que «o direito constitucional de protecção 
contra a vitimização primária, repetida e secundária é um direito constitucional de natureza 
análoga, densificado a partir do conteúdo perceptivo do conceito de Estado de Direito, lido à 
luz da Convenção Europeia dos Direitos do Homem». Estamos plenamente de acordo com este 
entendimento. 

15  Tenha-se em atenção que o art. 359º do CP pune como crime as falsas declarações prestadas 
pelo assistente e só pune o arguido por falsas declarações relativas à sua identidade.  
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no processo, na qualidade de assistente, permite dar-lhe satisfação pela ofensa sofri-
da, convencendo-o da realização da justiça no caso.  
 
A intervenção no processo dos particulares ofendidos é considerada por muitos uma 
excelente e democrática instituição, e assim o entendemos também, não só por per-
mitir dar satisfação moral à vítima, permitindo-lhe participar na tarefa do Estado 
para que lhe seja feita justiça pela justa condenação de quem o ofendeu, mas também 
por facilitar a actividade do Ministério Público e concorrer para uma mais eficiente 
fiscalização da administração da justiça 16. No plano da fiscalização da administração 
da justiça é de destacar a admissibilidade de constituição de assistente em crimes em 
que não há ofendido particular, mas são gravemente ofensivos da comunidade ou 
próprios de pessoas que ocupam lugares de relevo no aparelho do Estado [art. 68, nº 
1, al. e), do CPP].17 

 
 
6. O assistente e o seu advogado como colaboradores e subordinados ao Minis-
tério Público 
 
I. O assistente tem a posição processual de colaborador do Ministério Público a cuja 
actividade subordina a sua intervenção. Estas características do estatuto do assistente 
reflectem-se na actividade do advogado através de quem necessariamente intervém 
no processo por não ser admitido a intervir pessoalmente.   
 
A necessária representação judiciária do assistente por advogado, mesmo tratando-se 
de crimes particulares, visa assegurar que a busca da verdade como finalidade do 
processo não seja perturbada pela natural emoção de quem é ou se julga vítima de 
um crime perpetrado pelo arguido. Não se trata de exigência imposta pela necessi-
dade de conhecimento da técnica processual, mas de garantia de objectividade no 
exercício do ius puniendi do Estado. No processo penal democrático exerce-se o 
poder do Estado de condenar o culpado, mas só o culpado, e não resolver um con-
flito intersubjectivo pela satisfação de um dos interesses em confronto, como sucede, 
em geral, nos demais ramos do direito. 
 

 16  É sintomática a admissibilidade de constituição de assistente por qualquer pessoa nos «cr imes 
contra a paz e a humanidade, bem como nos crimes de tráfico de influência, favorecimento pes-
soal praticado por funcionário, denegação de justiça, prevaricação, corrupção, peculato, partici-
pação económica em negócio, abuso de poder e de fraude na obtenção ou desvio de subsídio ou 
subvenção [art. 68º, nº 1, al. e)]. 

17  Crimes contra a paz e a humanidade, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por 
funcionário, denegação de justiça, prevaricação, corrupção, participação económica em negó-
cio, abuso de poder e de fraude na obtenção ou desvio de subsídio ou subvenção.  
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A jurisprudência mais recente tem vindo a entender que se o assistente for advogado 
não necessita de se fazer representar por advogado. Admitimos a correcção desta 
orientação em face dos textos legais pertinentes, mas consideramos uma péssima 
solução pela natural perda de objectividade e serenidade do assistente/advogado e 
pela perturbação e conflitos que a emotividade natural nas vítimas pode causar nas 
instâncias ao arguido e às testemunhas arroladas pela defesa. 

 
II. Há quem entenda que a intervenção do advogado na qualidade de representante 
do assistente é espúria, desde logo em razão da subordinação da sua intervenção à 
actividade do Ministério Público, o que poderia ser considerado incompatível com a 
independência estatutária do advogado (arts. 75º e 84º do EOA). A subordinação do 
assistente ao Ministério Público tem a ver, no plano dos princípios, apenas com a 
finalidade das funções da acusação pública e do assistente: a descoberta da verdade 
material e consequente justa aplicação da lei aos criminosos, e na tramitação proces-
sual pelo domínio dos poderes do Ministério Público, nomeadamente na fase de 
investigação pré-acusatória. 
 
Não nos parece procedente a objecção relativa à subordinação da intervenção do 
assistente à actividade do Ministério Público, como sendo conflituante com a inde-
pendência estatutária do advogado (arts. 75º e 84º do EOA). São muito amplos os 
poderes que o assistente exerce com autonomia relativamente ao Ministério Público 
e a subordinação respeita no plano dos princípios a que só deve pugnar pela conde-
nação dos culpados e que relativamente a alguns actos estruturantes do processo é 
dominante a posição do Ministério Público, como sucede no inquérito e na acusação 
por crimes públicos e semipúblicos. Naquele, o assistente tem uma função de auxi-
liar porque o Ministério Público é o dominus da fase processual, mas o auxílio do 
assistente pode ser muito relevante; na acusação a função é de complemento, quando 
a acusação do assistente não altera substancialmente os factos, ou de colaboração e 
fiscalização para a boa aplicação da lei, quando acusa complementarmente ou requer 
a abertura da instrução por discordar do arquivamento ordenado pelo Ministério 
Público ou, substancialmente, da acusação por ele deduzida. Já na acusação particu-
lar a autonomia do assistente é muitíssimo ampla18. Na audiência de julgamento a 
autonomia do assistente é praticamente total quer nas promoções, quer nos interro-
gatórios, nas alegações e até nos recursos,19 nada impedindo que tome posição con-
trária à do Ministério Público.20 

 
18  Em caso de acusação do Ministério Público a subordinação ocorre também na limitação do 

assistente em não poder requerer a abertura da instrução quando discorde do juízo daquele 
sobre a suficiente indiciação dos factos. Entende-se que neste caso o assistente não tem interes-
se no processo e que a fiscalização será promovida pelo arguido e a comprovação ocorrerá 
sempre pelo tribunal em julgamento. 

19  Em matéria de recursos a jurisprudência é mais restritiva porque só admite o recurso relativa-
mente à medida da pena quando o assistente mostre ter nisso interesse, embora se entenda que o 
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III. O Advogado defensor 
 
7. Toda a causa tem defesa 
 
Para o advogado defensor não há acusação que não possa ser posta em causa, ainda 
quando os factos essenciais pareçam abundantemente indiciados; há sempre um 
detalhe ou uma circunstância que escapa à acusação e pode ser invocada em benefí-
cio do arguido. Por isso que o primeiro reflexo do advogado de defesa consiste em 
nunca aceitar a tese da acusação, por muito simples que aparente ser, porque, estan-
do em causa a liberdade de uma pessoa, nada na vida é simples. Fosse outra a postu-
ra moral do advogado e na maioria das causas limitar-se-ia à estafada “peço justiça”, 
fórmula vazia que significa lavar as mãos como Pilatos, abdicando da função que a 
lei lhe confia e a ética profissional lhe impõe. Não há caso em que não seja possível 
alegar uma circunstância a favor do arguido. Atente-se, porém, que o advogado não 
cria factos; analisa os factos da acusação e traz ao processo novos factos justificati-
vos ou desculpantes e todas as circunstâncias relevantes para o arguido, mas é-lhe 
absolutamente vedado criar factos, directa ou indirectamente, isto é, induzindo o 
arguido ou testemunhas a mentir em tribunal.21 
 
Importa ter sempre presente que para o Direito o que releva é a verdade judiciária 
dos factos e que ninguém é culpado ou inocente sem o ser declarado com a soleni-
dade processual que a lei dispõe para prevenir os erros judiciários. Acresce que na 
reconstituição judiciária dos factos alegados na acusação domina a livre convicção 
do julgador, que há-de assentar na prova em audiência, sendo muito relevante e 
frequentemente decisiva a prova pessoal por declarações. É, porém, da experiência 
comum que a inconstância é apanágio da prova pessoal e, com o decurso do tempo, a 
solenidade e o circo da audiência em que as mais das vezes participam pela primeira 
vez, as testemunhas e declarantes tendem ou a emendar, a omitir ou a acrescentar 
circunstâncias dos factos, muitas vezes em função do modo como são interrogadas, e 
até sem se aperceberem das discrepâncias com declarações anteriores, dando o dito 

 
interesse do assistente pode consistir simplesmente na justa decisão. De qualquer modo, ainda 
que o Ministério Público se conforme com a decisão, o assistente pode recorrer autonomamente 
na grande maioria dos casos. Cf. Albuquerque, Paulo Pinto de, ob. cit., p.224 ss. 

20  Assim, por exemplo, o Ministério Público pode pedir a condenação ou a absolvição por enten-
der verificados os respectivos pressupostos e o assistente defender o contrário por avaliar diver-
samente a prova ou ter outro entendimento da lei. 

21  Para além de constituir grave falta deontológica, a sugestão de factos não reais por parte do 
advogado pode ter consequências graves, mesmo na sua relação com o constituinte. Com efei-
to, se o arguido vier a ser condenado responsabilizará provavelmente o seu advogado por o ter 
aconselhado a mentir ou não ter sido suficientemente inventivo. Mais grave, porém, é que a 
invenção de factos constitui obstrução à justiça, o que, para além de constituir crime (art. 360º 
do CP) desqualifica o advogado que perde então a qualidade de elemento essencial à adminis-
tração da justiça (art. 208º da CRP) e as imunidades inerentes. 
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por não dito ou dizendo de modo diverso o que disseram no inquérito ou na instru-
ção. Sucede que o arguido só presta declarações se quiser, como e quando o quiser e 
não tem o dever de dizer a verdade. Por tudo isso que seja frequente que a melhor 
defesa resulte da exploração das declarações do ofendido e dos depoimentos das 
testemunhas arroladas pela acusação. 
 
Defender o arguido não é pugnar sempre pela sua absolvição e é contraproducente 
pugnar pela absolvição quando a prova produzida manifestamente o não consente e 
perante essa factualidade não o permite a lei. É um equilíbrio difícil porque é natural 
um pouco de exagero por parte da defesa. O advogado deve, porém, ponderar sem-
pre que ao pedir a absolvição quando tem consciência de que essa posição é temerá-
ria perde as mais das vezes a oportunidade para pôr em relevo circunstâncias ate-
nuantes relativas ao facto ou à culpa que podem ser muito relevantes para a medida 
da pena. A estratégia do tudo ou nada é geralmente muito arriscada e é difícil com-
patibilizar o pedido de absolvição com o dar relevância às circunstâncias que favore-
cem o arguido; a estratégia do tudo ou nada tem as mais das vezes como resultado o 
nada. 
 
 
9. Postura do arguido e direito ao silêncio  
 
I. A postura do arguido durante a audiência, desde o modo como se apresenta à for-
ma como reage à produção da prova pessoal e responde às perguntas que lhe são 
feitas, contribui também para a formação da convicção do tribunal e para a sua maior 
ou menor benevolência na determinação da medida da pena. O arguido arrogante, 
que se mostra insensível a factos que geralmente emocionam o comum dos cidadãos, 
que nega e não mostra arrependimento relativamente aos factos que a prova entre-
tanto recolhida no processo evidencia ou que mente manifestamente, contribui para 
agravar a sua situação pela má impressão que causa no espírito do julgador. O advo-
gado de defesa necessita de conhecer bem o seu constituinte e a sua efectiva partici-
pação nos factos – o que também nem sempre acontece porque o arguido, volunta-
riamente ou por insensibilidade, omite ao próprio advogado elementos essenciais do 
caso – para o aconselhar na atitude a tomar na audiência e especialmente no que 
respeita à prestação de declarações e para tanto necessita também de conhecer a 
personalidade e carácter de todos os demais intervenientes no processo para ajustar o 
comportamento do arguido e o jeito das suas próprias intervenções.  
 
II. O arguido tem o direito ao silêncio e diz a lei que o seu silêncio não o pode preju-
dicar; o direito ao silêncio é um princípio fundamental do processo penal.22 O advo-

 22  O silêncio do arguido não pode ser interpretado como presunção de culpa; ele presume-se 
inocente (art. 32º, nº 2, da CRP). Podem ser várias as razões que levem o arguido a preferir 
silenciar e todas dignas de respeito, donde que não possa ser prejudicado pelo exercício do seu 
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gado deve, porém, ter em atenção que a lei não comanda a psique, as emoções de 
cada um, a formação da íntima convicção do juiz, e é normal que não ouvindo a 
explicação do arguido o tribunal mais facilmente aceite a alegação da acusação: 
«quem cala consente», diz o povo. Ensina a experiência comum que o inocente 
raramente se cala, procura por todos os meios, exagerando até, provar a sua inocên-
cia e por isso que aos verdadeiros inocentes, a táctica comum da defesa aconselha 
que o arguido fale, que fale muito! A ocasião em que o arguido deve falar depende 
de muitos factores e só caso a caso decidida em função da natureza do processo, das 
características psicológicas do arguido, da estratégia e táctica adoptadas. Algumas 
vezes é preferível calar – e quase sempre se o arguido estiver psicologicamente per-
turbado ou não tiver o domínio da própria fala em ambientes solenes –, mas o silên-
cio deve então ser justificado e explorado pelo advogado nas suas alegações finais: 
ou é fruto da absoluta ignorância quanto aos factos – o que será raro, mas acontece –
da sua perturbação psicológica, do seu arrependimento ou por outro motivo, nomea-
damente de ordem moral, que possa ser positivamente valorado pelo tribunal! 

 
 
10. Actividade da defesa e relação de confiança 
 
I. A estratégia da defesa é também geralmente diversa da exigida por outros ramos 
do direito. Nestes processos são, em regra, muito menos relevantes as questões de 
facto e a prova é com muito mais frequência constituída por documentos e por isso 
as questões de direito assumem uma importância dominante. As partes nos processos 
não criminais conhecem antes do julgamento a estratégia do adversário e em grande 
parte a prova que suporta as suas alegações. Os factos relevantes a serem objecto de 
prova na audiência estão previamente definidos e por isso que se saiba antecipada-
mente o ónus de prova que recai sobre cada parte porque os factos não impugnados 
são desde logo dados como assentes. Não é assim no processo penal; agora conhe-
cem-se os factos narrados na acusação, mas a defesa pode ser totalmente omissa 
quanto aos factos porque a não contestação não implica aceitação da acusação. No 
processo crime as questões dominantes não são as jurídico-penais, mas as de facto, e 
raramente as mais relevantes correspondem ao modo como são descritas na acusa-
ção. 
 
No passado, quando a contestação era obrigatória, era frequente que o advogado se 
limitasse a “oferecer o merecimento dos autos”, fórmula que significava tão-só que o 

 
direito ao silêncio. O arguido pode não querer falar simplesmente por receio de não ser capaz 
de expor com clareza o que quer dizer ou de ser induzido em erro perante as perguntas frequen-
temente agressivas dos representantes da acusação. A própria solenidade dos actos processuais 
é intimidatória para muitos, sobretudo para aqueles que se vêm envolvidos num processo pela 
primeira vez. 
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acusado reservava a sua defesa para a audiência. O Código vigente não obriga à 
contestação e muitas vezes é aconselhável não a apresentar para evitar que o arguido 
se comprometa com uma tese e possa depois em audiência de julgamento explorar 
com mais liberdade as lacunas, ambiguidades e contradições da prova da acusação, e 
surpreender a acusação e o tribunal com a prova pessoal por si arrolada, criando pelo 
menos a dúvida no julgador. Quando contesta, e salvo sempre casos excepcionais,23 
nomeadamente quando a tese da defesa é firme, assente em prova documental ou 
com grande probabilidade de comprovação em audiência, a contestação dos factos 
deve limitar-se a explorar as omissões e ambiguidades da acusação, sugerindo even-
tualmente outra perspectiva do caso, mas sem se vincular rigidamente.  
 

A imperfeição da acusação alimenta a defesa porque não existe acusação que bem 
examinada não deixe aparecer uma ou várias inverdades ou omissões quanto aos 
factos ou ao direito. A partir de uma verdade real, mas parcelar, o advogado procura 
sugerir uma outra verdade mais conforme aos interesses que patrocina. 
 
O inquérito e a instrução criam quase sempre, por simplificação, uma imagem diver-
sa da realidade. Não obstante a objectividade que é exigida do acusador público, é 
frequente que o Ministério Público omita elementos ou circunstâncias do facto que 
são favoráveis ao acusado. Trata-se, em regra, de actos falhados, porque raramente 
os magistrados estão de má fé, mas naturalmente desejosos de ver triunfar o que 
consideram ser a verdade acabam inconscientemente por se distanciar dela.  
 

Em audiência, o advogado deve saber esperar pela sua vez de intervir, em regra em 
último lugar porque a defesa é sempre a última a falar, sem prejuízo de intervenções 
imediatas para obstar à prática de actos ilegais na produção da prova e sejam preju-
diciais à defesa. O advogado tem de saber esperar o momento apropriado para inter-
vir, aquele que segundo as circunstâncias for mais adequado para surpreender ou 
captar a atenção do tribunal.   
 
In dubio pro reo é um princípio fundamental da prova, mas a dúvida tem de ser 
criada em audiência, na produção e discussão da prova e por isso que muitas vezes a 
actividade da defesa consiste essencialmente em desacreditar a prova da acusação. 
Mas atenção que a dúvida, quando os factos da acusação são reais, graves ou causam 
alarme na opinião pública, e o que está em causa é a imputação subjectiva, implica 

 23  É geralmente o caso da denominada criminalidade económico-financeira em que com muita 
frequência não são os factos objectivos descritos na acusação que são controvertidos, mas a sua 
inserção no contexto da actividade ou a sua significação e relevância jurídico-penal. Nestes 
processos, em razão da frequente complexidade técnica do objecto do processo, torna-se muitas 
vezes necessária uma contestação que procure enquadrar o tribunal na perspectiva da tese da 
defesa. 
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que se apontem alternativas, embora sem imputação definida, porque os tribunais 
são avessos em deixar impunes crimes graves e cuja existência está provada, sobre-
tudo quando a opinião mediatizada reclama a punição exemplar, o que, aliás, cons-
titui a principal causa dos erros judiciários. Acresce que a dúvida é do foro psicoló-
gico e por isso nunca se comprova, sugere-se!    
 
II. A actividade processual24 do advogado de defesa em processo penal é sobretudo 
importante na fase de julgamento, especialmente em Portugal em que o advogado 
raramente tem acesso ao processo, contrariando, aliás, o espírito da lei. Não obstante 
a lei proclamar que o processo é público, admite numerosas excepções e a praxe 
judiciária continua muito arreigada à tradição inquisitória do segredo de justiça. Por 
isso que nesta fase a intervenção do advogado vise sobretudo o estatuto processual 
do arguido e essencialmente a sua liberdade. Este é um dos momentos mais críticos 
porque as mais das vezes o advogado não conhece o essencial do caso, não só por-
que não tem acesso aos autos mas também porque o seu cliente não lhe conta a his-
tória toda e é frequentemente surpreendido com a revelação de factos e provas no 
próprio interrogatório.25 
 
No interrogatório do detido para efeitos de aplicação de medidas de coacção o advo-
gado, desconhecendo a plenitude dos factos principais e probatórios, é confrontado 
com um dilema: deve o arguido prestar declarações ou remeter-se ao silêncio? Se o 
arguido se remete ao silêncio, o que é natural é que a decisão do juiz assente exclu-
sivamente nos factos indiciados nos autos: essa é naturalmente, no momento, a “ver-
dade”, ainda que provisória. Se, pelo contrário, o arguido responde às perguntas e 
confessa ou constrói uma tese de defesa que não corresponde à verdade real pode 
comprometer decisivamente o desenvolvimento do processo até porque essas suas 
declarações constituem prova para o julgamento.   
 

Quando o arguido está preso preventivamente, a principal tarefa do advogado pena-
lista é ir assiduamente visitá-lo à prisão, para o que é constantemente solicitado pelo 
preso e seus familiares, visitas que têm mais por fim manter o moral do preso do que 
para falar do processo pois que de uma visita a outra raramente sucede algo de rele-

 
24  É muito de propósito que nos referimos à actividade processual porque é evidente que quanto 

mais cedo o advogado assumir o patrocínio mais liberdade terá de traçar a estratégia adequada, 
aconselhando o seu constituinte quanto à sua atitude nos actos em que tenha de intervir. A subs-
tituição de advogado no decurso do processo implica com frequência alteração da estratégia e 
isso pode criar dificuldades acrescidas para a defesa. 

25  Certa vez, ao usar da palavra na sequência do interrogatório judicial para efeito de aplicação de 
medida de coacção, o A., traçou o retrato do seu constituinte como sendo um homem pobre que 
vivia da miséria da sua pensão de reforma e por isso tinha participado nos factos por necessida-
de para sustentar a família, tendo sido interrompido pelo juiz para lhe mostrar os extractos de 
várias e avultadas contas bancárias de que o arguido era titular! O arguido tinha-se apresentado 
como sendo muito pobre apenas com o fito de sensibilizar o advogado para os honorários.  
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vo. É uma das tarefas mais ingratas, tanto mais que só muito raramente o cliente 
aceita resignado o seu estatuto e espera novidades que o advogado não tem para lhe 
dar. Os advogados que se dedicam a outros ramos do direito criticam esta função de 
assistente social do advogado penalista, mas que é tarefa essencial: na prisão o moral 
é tudo. 
 

Também a intervenção do advogado na instrução é, em geral, muito limitada. Se os 
autos reúnem fortes indícios da responsabilidade do arguido, a instrução em nada lhe 
aproveita. Mais grave: todos os elementos que o arguido invoque a seu favor voltam-
se contra ele porque a justiça, convencida da sua culpabilidade, não aceita abandonar 
a acusação e tudo fará para a consolidar. Nos processos graves ou complexos, o 
arguido deve guardar para a audiência de julgamento os melhores argumentos de 
facto e de direito. 
 
III. Como referimos já, a relação de confiança profissional entre o advogado e o seu 
constituinte é muito importante e mais ainda na relação entre o defensor e o arguido, 
mas não é fácil, sobretudo quando se trata de defensores não escolhidos pelo argui-
do26 Falamos em relação de confiança e não em relação de amizade que é doutro 
domínio e quando existe pode mesmo ser emocionalmente perturbadora da função 
do advogado na barra. Por isso que do mesmo modo que sói dizer-se que só o burro 
se defende a si mesmo, também o advogado familiar ou amigo é raramente aconse-
lhável.  

 
 

10. Motivações dos advogados defensores no crime 
 
I. Os advogados penalistas são frequentemente interpelados sobre como podem 
defender o cliente quando sabem que ele é culpado27, sobretudo quando se trata de 
crimes graves, tanto mais que outros ramos do direito são geralmente menos absor-
ventes emocionalmente e mais rentáveis profissionalmente, e são por isso muitas 
vezes acusados de serem mercenários ao serviço dos criminosos. A resposta comum 

 
26  Certa vez, ao usar da palavra na sequência do interrogatório judicial para efeito de aplicação de 

medida de coacção, o A., traçou o retrato do seu constituinte como sendo um homem pobre que 
vivia da miséria da sua pensão de reforma e por isso tinha participado nos factos por necessida-
de para sustentar a família, tendo sido interrompido pelo juiz para lhe mostrar os extractos de 
várias e avultadas contas bancárias de que o arguido era titular! O arguido tinha-se apresentado 
como sendo muito pobre apenas com o fito de sensibilizar o advogado para os honorários. É 
também atitude frequente! 

27  Uma avó perguntava ao neto, advogado penalista em início de carreira: «Porque te dedicas a 
essa gente? Não podes antes lidar com pessoas honestas?» Ao que o neto terá respondido sim-
plesmente: «Quais são? Também quase todos os meus clientes, antes de serem condenados, 
eram pessoas tidas por honestas!».   
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é que o advogado não julga, não condena, não inocenta e no que respeita aos honorá-
rios como qualquer profissional também precisa de ganhar a vida.  
 
As motivações podem ser e são as mais diversas, mas importa ter presente que o 
direito de defesa é um direito fundamental, universalmente proclamado e constitu-
cionalmente garantido e o seu exercício imposto por lei como necessário à boa reali-
zação da justiça e à paz social. Acresce que no processo penal o acusado é sempre a 
parte mais fraca, o perseguido pelo poderoso aparelho do Estado que, na perspectiva 
de muitos advogados – de direita ou de esquerda – é a causa maior de muita da cri-
minalidade.28 Mas a motivação maior é a militância pela justiça, o combate pelo 
aperfeiçoamento da justiça penal . É da essência do ideal democrático que a aplica-
ção da lei aos casos da vida se faça sempre com absoluto respeito das regras  e não 
apenas com a preocupação de eficácia29 e a correcta aplicação das regras significa 
quase sempre que além dos factos é necessário olhar aos homens e à razão da sua 
culpa.30 
 
 
IV. Conclusão 
 
O patrocínio forense é elemento essencial à administração da justiça, competindo-lhe 
pugnar pela boa aplicação das leis. O advogado penalista não defende os crimes nem 
os criminosos, combate pelo aperfeiçoamento da administração da justiça, combate 
pela estrita aplicação das regras jurídicas, pela justa aplicação do Direito, exigindo 
do tribunal, sem a mínima tolerância para com os incompetentes, qualquer que seja a 
espécie, que cumpra e faça cumprir rigorosamente a lei. «Uma nulidade que vicia o 
procedimento ou a insuficiência de provas dos factos da acusação significam que o 
processo foi mal conduzido pela autoridade com desrespeito das regras que a lei 
estabelece. Paradoxo: o penalista desconfia do Estado, mas é o garante da estrita 

 
28  Outra característica comum do advogado penalista é a de não ser politicamente correcto; são 

excepção os que fazem carreira política. Na sua militância pelo aperfeiçoamento da justiça tem 
de ter a coragem de ser incómodo. Cf. Silva, Germano Marques da, «Última Aula ao Curso de 
Direito de 19972002: a Coragem de ser Incómodo», Direito e Justiça», Vol. XVI (2002), t.2, p. 
239 ss. 

29   Silva, Germano Marques da, Introdução ao Estudo do Direito, 4ª ed., 2012, p. 85: «O endure-
cimento do direito penal e o cerceamento das garantias pode ser o caminho mais fácil, mas não 
é nem o mais eficaz nem compatível com a cultura dos direitos humanos. Ao terrorismo crimi-
noso, ao aumento da criminalidade organizada e comum não pode responder-se com o terro-
rismo de Estado, não pode responder-se com a substituição do Estado de Direito Democrático 
por um Estado absoluto, porque não há vida digna de ser vivida a não ser onde reina o Direito, 
que é liberdade». 

30  Idem, p. 291: «No juízo de censura que emitimos sobre o outro importa que tomemos consciên-
cia da imperfeição de todo o homem e é necessário termos em conta também qual a nossa res-
ponsabilidade, directa ou indirecta, pelo homem que ele é. O outro é também responsabilidade 
de cada um de nós». 
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aplicação das regras, mesmo das mais draconianas».31 É essencialmente este com-
bate pela boa aplicação das leis que justifica a intervenção do advogado no processo 
ao lado dos acusadores e dos acusados.  
 

Ademais o advogado também sabe e não esquece que a maioria das vítimas de cri-
mes não tem qualquer protecção e que a maioria dos criminosos, e não sempre dos 
menos perigosos, anda por aí à rédea solta, mascarados de honestos e com dema-
siada frequência incensados pela sociedade e apontados aos jovens como exemplo; 
basta escutar e olhar à nossa volta!   

  

SIGLAS: 
 
CEDH – Convenção Europeia dos Direitos do Homem 
CP – Código Penal Português 
CPC – Código de Processo Civil Português 
CPP – Código de Processo Penal Português 
CRP – Constituição da República Portuguesa 
EOA – Estatuto da Ordem dos Advogados  

  

 
31  Inchauspé, Dominique, L’innocence judiciaire, 2001, p. 208. 
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1. Fundamentos teóricos e históricos. Hiperbolicidade de fontes de direito 
 
1.1. Evolução dos sistemas contemporâneos de proteção dos direitos dos meno-
res no plano intergovernamental, universal e regional, e unionista europeu 
 
A partir de meados do século XX, a sociedade internacional, no âmbito de uma evo-
lução geral pelo reconhecimento e proteção universal dos direito humanos, vem 
alterando em geral o paradigma relativamente aos grupos de “pessoas mais vulnerá-
veis”.1 Desde a situação dos Menores, indivíduos incapazes, à discriminação de 
mulheres (1979), defesa das minorias étnicas,2 luta contra discriminações raciais 
(1966), etc.,3 vem-se construindo um sistema jurídico-orgânico de reconhecimento e 
proteção dos Menores, cada vez mais aperfeiçoado, embora nem sempre suficiente-
mente eficaz.  
 
Esta evolução tem sido conatural à afirmação paulatina de valores para a construção 
de um “mundo político-social”.4 As razões de ineficácia não se prendem hoje tanto 

 
1  Tribunal de Justiça da União Euroepia, Acórdão C-200/02), 19.10.2004, Secretary of the State 

for the Home Department v. Catherine Zhu e Lavette Chen. Envolve Chen, uma filha irlandesa 
destes pais chineses. Este Acórdão vem diferenciar claramente, tal como pressuposto na Con-
venção da ONU de 1989, entre a capacidade jurídica dos menores para serem titulares de direi-
tos e as obrigações da capacidade de atuar colocadas nas mãos de terceiros (pais, tutores, etc.). 
Vide, v.g., A. MANGAS –Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: Co-
mentario artículo por artículo. Ed. Fundación BBVA: Madrid, 2009, Pp.446-447. 

2  Inclusive com a alteração mais recente do abandono do histórico dever de não ingerência nos 
assuntos internos dos Estados, comutado radicalmente em dever de ingerência por razoes 
humanitárias, de defesa dos direitos humanos e mesmo já, indiretamente, de um tímido embora 
sinuoso, por razões de segurança internacional, ‘direito à sociedade democrática’. 

3  J. CARDONA LLORENZ –“La Convención sobre los derechos del Niño: significación, al-
cance y nuevos retos”, in Educatio Siglo XXI, vol.30, n.º2, p.49. 

4  Com os gérmenes constatáveis mesmo em princípios consagrados nas Constituições mais 
modernas, do pós-guerra. Embora este mundo de progresso humano esteja hoje em declínio, 
face a conceções de retorno a um capitalismo agressivo e anti-humano, acalentado por forças 
políticas e governos neoconservadores, de novo despidos do medo (reinante após 1917 e a 
década de oitenta passada), de roturas pela força da não resolução minimamente aceitável da 
“questão social” (que levara finalmente à divisão do mundo vintecentista em dois campos geo-
políticos antagónicos e respetivos perigos de contágios); um capitalismo que nas últimas déca-
das venceu a batalha de uma globalização sem preocupações da vertente social e se quer liberto 
em geral de regras que imponham limites à sua ganância, criador novamente de níveis de ren-
dimentos crescentes e de reinos de insegurança de vocação hiperbólica, designadamente para as 
crianças, jovens, mulheres e, em geral, pessoas empobrecidas e desempregadas , sujeitas a 
novas formas de aliciamento, aniquilação e escravatura; tudo alimentado pela reteorização de 
um liberalismo fortemente desinterventor da necessária interferência, normação e fiscalização 
dos poderes públicos (FERNANDO CONDESSO –Europa em Crise: Renegociação. Solução 
federal. Caleidoscópio: Lisboa, 2012; –Portugal em Crise: Pela Reforma Global do Sistema 
Político e das Políticas Públicas. Proposta de Reformas Institucionais em Momento de Debate 
Anticrise situadas no âmbito das conceções do Estado Constitucional Democrático Social de 
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com ausência de normação, princípios e teorizações estruturantes dos diferentes 
ordenamentos jurídicos, quanto por outros obstáculos na construção jurídica, coor-
denação interinstitucional, erosão dos sistemas nacionais e regionais face à globali-
zação e pouca ambição no controlo de novas formas de agressão face aos avanços 
tecnológicos e da internet. 
 
 
1.2. Evolução teórica na década de sessenta passada  
 
Na tarefa de proteção dos Menores, quando e logo que seja conhecida uma situação 
que possa pressupor algum perigo, já considerado existente no momento ou pelo 
menos iminente, para a vida ou para a integridade física, exige-se uma especial atua-
ção e atenção com recetividade a um conjunto de dados e indícios, que relevam 
sobretudo de agressões físicas ou morais à criança ou jovem: os recorrentes maus 
tratos físicos ou psicológicos. A um tempo desprezados, face à ideia de ausência de 
direitos dos menores, quase objetos nas mãos dos seus curadores e “educadores”, 
fossem pais biológicos, pais de acolhimento, tutores legais ou instituições sociais, 
públicas ou privadas, de apoio às crianças e jovens. No século XIX, por força inicial 
de médicos, as coisas começaram a mudar lentamente, até ao reconhecimento do 
fenómeno como anómalo, pelo menos em casos de extrema crueldade. Aparecem 
teses defensoras dos limites ao exercício de poderes sobre os menores. Em causa, 
desde logo, os chamados “síndromes da criança batida”. Este conceito aparece já, no 
plano físico, referido, desde 1961, por HENRY KEMPE, e, em 1963, é complemen-
tado com fatores referentes ao plano dos tratos psicológicos ou emocionais.  
 
Atualmente, a doutrina enuncia mesmo, embora naturalmente a título exemplifica-
tivo, os sintomas e sinais (Síndrome de Münchausen por Procuração) que integram 
este conceito.5 Eles vão desde a criança lesionada com explicação improvável; dis-
crepância entre a história contada pelo cuidador e a realidade observada; demora em 
tratar uma criança lesionada; hematomas com a forma da mão, dedos ou objetos, tais 
como cintos, paus, pedras, ferramentas, chapéu-de-chuva, objetos de louça ou vidro, 
tacos de golfe/bilhar/basebol, utensílios de cozinha; equimoses de diversas colora-
ções (sobretudo nas nádegas, zonas genitais, costas e face dorsal das mãos; áreas de 
alopécia (cabelos partidos ou cabelos de diferentes comprimentos na mesma região); 
laceração do freio lingual superior, laceração de lábios (freio labial), de gengivas, 

 
Direito. Prefácio de Eurico Figueiredo. Lisboa: Ed. Livros do Brasil, 2011; -Derecho de acceso 
de los ciudadanos a la documentación e información. Cuestiones y fundamentos politológicos, 
económico-financieros, comunicacionales y ambientales. Tomo I, EUA, RU, Tubinguen: Lam-
bert Academic Publishing GMBH & CO. KG, 2012; –Derecho a la Información. Crisis del Sis-
tema Político . Transparencia de los Poderes Públicos. Madrid: Dykinson, 2011). 

5  O Síndrome de Münchausen by Proxy reporta-se a casos em que os pais promovem fraudulen-
tamente nos filhos a realização de inúmeras investigações ou tratamentos médicos (mediante a 
simulação de quadros clínicos, para produzir as respetivas sintomatologias). 
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arrancamento de dentes de leite, outras lesões em cavidade oral, provocadas ou por 
negligência na higiene; padrões específicos de queimadura (criança imersa em água 
quente nos pés, mãos, etc.); queimaduras de um forno elétrico, radiador, aquecedor 
ou outros objetos quentes nas mãos ou nádegas da criança; queimaduras de cigarros 
em áreas expostas ou nas genitais; olhos roxos; em bebés, o abaulamento da porção 
amolecida da cabeça (fontanela), suturas separadas, perda inexplicável da consciên-
cia, qualquer fratura num bebé novo demais para caminhar ou engatinhar; marcas de 
mordida humana, de chicote, de estrangulamento no pescoço; marcas circulares em 
volta do punho e tornozelo (torção); hemorragias retinais múltiplas (sangramento na 
parte posterior do olho); dano interno (como sangramento ou rutura) de um órgão 
devido a trauma contundente; evidência de fraturas epifisárias (frequentemente múl-
tiplas) dos ossos longos ou fraturas do tipo espiral, resultado de torções; volume dos 
membros superiores diferentes (suspeita de hemorragia subperióstea, com formação 
subsequente de neo-osso); costelas fraturadas em diferentes fases de consolidação 
(espancamento); evidência de fraturas do crânio (ocasionalmente, fraturas múltiplas 
de diferentes épocas); hematoma subdural (acúmulo de sangue no cérebro, sem 
explicação plausível); transtorno mental na criança ou adolescente (transtornos de 
humor, alimentares, ansiosos, psicóticos, “drogadição”6 (os menores com atraso 
mental costumam ser mais explorados); ideias ou tentativas de suicídio em menores; 
comportamentos de risco em menores, tais como promiscuidade sexual, envolvimen-
to constante em brigas (atitudes parassuicidas) e fugas de casa.7 
 
Se é verdade que, em 1789, a Revolução Francesa veio permitir que os tribunais 
retirassem os filhos aos pais, se ocorresse "embriaguez habitual" ou "maus-tratos", 
pondo em causa a sua saúde ou moralidade, de facto, seria só em 1860 que, no cam-
po da medicina, AUGUSTE AMBROISE TARDIEU, decano dos legistas pari-
sienses, no "Estudo médico-legal sobre sevícias e maus tratos exercidos contra a 
criança", primeiro se refere a maus-tratos.8 E o primeiro caso de uma criança a con-
seguir ser juridicamente protegida, através da invocação de “expediente degradante” 
só ocorreria em 1874, nos EUA. Trata-se do célebre caso de MARY ELLEN, crian-
ça sujeita a negligência, espancamentos regulares e severos, insuficiência alimentar, 
forçada a dormir no chão, sem roupas quentes para usar no frio, frequentemente 
deixada sozinha dentro de uma sala trancada e escura, proibida de ir ao ar livre 

 6  Adição a drogas. 
7  V.g., Ministério da Justiça, Secretaria de Estado dos Direitos Humanos - “Guia de atuação 

frente a maus-tratos na infância e na adolescência: Orientações para pediatras e demais profis-
sionais que trabalham com crianças e adolescentes”. 2ª Edição, Sociedade Brasileira de Pedia-
tria (SBP), Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Carelli (Claves), 
Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), FIOCRUZ: Rio de Janeiro, 2001, 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/MausTratos_SBP.pdf, consultado em outubro de 
2013. 

8   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15917074; http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fas 
e=r003&id_materia=1955. 
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(exceto ida de noite ao quintal) por parte dos seus cuidadores (pais “adotivos”). 
Aqui, os vizinhos pedem ao tribunal que ela fosse protegida, para o que entregaram 
o caso a ELBRIDGE THOMAS GERRY, da American Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals. Este, em 1874, alegou no Supremo Tribunal de Nova Iorque, 
precisamente, que, “se os animais se encontravam legalmente protegidos, e Mary 
Ellen, como humana, pertencia ao reino animal, deveria também ser-lhe garantida 
proteção", recorrendo à Lei de Prevenção de Crueldade Contra Animais.9  
 
Não tem sido fácil definir e concretizar a síndrome da criança maltratada. Em 1946, 
foi o radiologista pediátrico JOHN CAFFEY que começou a apelidar de traumatis-
mos de origem desconhecida as lesões múltiplas encontradas em crianças e adoles-
centes (fraturas associadas a hematomas).10 Mais tarde, em trabalhos de outros médi-
cos refere-se que tais traumatismos resultam de agressão intencional, geralmente 
oriunda do ambiente familiar, passando tal fenómeno a ser referido com Síndrome 
do Traumatismo Desconhecido. Com efeito, SILVERMAN ampliou o estudo, anali-
sando fraturas causadas por traumatismos infligidos às crianças por seus pais. Em 
1962, KEMPE e SILVERMAN propuseram, para denominar esta condição, a 
expressão the battered child syndrome ou síndrome da criança maltratada (mero 
síndrome por espancamento). E coube depois a Vicente Fontana, visando ampliar o 
conceito para além dos maus tratos físicos, redesigná-lo como síndrome dos maus-
tratos infantis. Modernamente, o fenómeno também aprece muitas vezes designado 
por Abuso ou Vitimização de Crianças e Adolescentes. 
 
O autor da expressão “síndrome da criança maltratada” (ou batida) foi KEMPE, em 
1961, o qual, não conseguindo realizar uma comunicação científica sobre o tema dos 
maus tratos (Child Abuse), teve de optar por a publicar, o que fez sob o tema de 
Síndrome da Criança Maltratada". E em que a definiu como a "situação em que 
crianças pequenas receberam agressões físicas graves, geralmente provocadas pelos 
pais ou seus substitutos".11 E, em 1963, FONTANA vem pugnar pela importância de 
ser considerada também como criança maltratada a criança privada de afeto, de 
alimentação, negligenciada ou emocionalmente agredida.12 Embora, já posterior-
mente, em 1989, MEADOW, para tornar mais aceitável a sua aceitação, tenha vindo 
tentar relativizar o fenómeno, em termos de época e cultura, ao definir a criança 

 9  JÚLIA OLIVEIRA FORMOSINHO -“Entre o risco biológico e o risco social: Um estudo de 
caso”. Universidade do Minho e Associação Criança, 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022002000200007; 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mary_Ellen_Wilson. 

10  “Infantile cortical hyperostosis”. In The Journal of Pediatrics, volume 29, Issue 5, November 
1946, Pp. 541–559.  

11  Vide, C. H. KEMPE, FREDERIC N. SILVERMAN, BRANDT F. STEELE, WILLIAM 
DROEGEMULLER, HENRY K. SILVER -"The Battered-Child Syndrome." Journal of the 
American Medical Association, 1962, 181: 17-24. 

12  http://dicionariodesindromes.blogspot.pt/2010/05/sindrome-da-crianca-maltratada.html.  
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maltratada como aquela cujo "tratamento pelo adulto é considerado inaceitável para 
uma determinada cultura numa determinada época". Atualmente, ele aparece desig-
nado como Síndrome da Criança Maltratada, integrando a violência física e mental, 
caracterizando-se como um fenómeno de responsabilidade social, jurídica e, em 
especial, da saúde, englobando outros fenómenos associados, sem prejuízo de apare-
cer muitas vezes com designações específicas, tais como síndrome da criança 
espancada, síndrome do bebé sacudido, síndrome da criança negligenciada, sín-
drome de Silverman ou Síndrome de Caffeyengloba.13  
 
De qualquer modo, deve-se, mais recentemente, em 1994, a DESLANDES, dar a 
definição mais seguida de maus-tratos.14 Consideram-se como maus tratos os fenó-
menos que ocorrem sempre que "um sujeito em condições superiores (idade, força, 
posição social/económica, inteligência, autoridade) comete um dano físico, psicoló-
gico ou sexual, contrariamente à vontade da vítima ou por consentimento obtido, a 
partir de indução ou sedução enganosa". Isto por abuso físico (lesões físicas, sendo 
certo que alguns levam mesmo à invalidez ou à morte), abuso psicológico (que 
inclui qualquer forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança 
ou punição exageradas e uso do menor para satisfazer necessidades psíquicas dos 
adultos); por abuso sexual (participação de menor em atividades sexuais inapropria-
das ao seu desenvolvimento psicossexual, por sedução ou à força, transgredindo o 
que é socialmente aceitável); por negligência (não provisão pelos adultos aos meno-
res, sob sua responsabilidade, de recursos materiais: alimento, higiene, aquecimento, 
segurança, saúde; ou afetivos, o que propicia acidentes e riscos variados).  
 
Numa análise sociológica do fenómeno, o conceito de vítima pode merecer util-
mente uma distinção entre “vitimação” e “vitimização”, relacionando a primeira com 
situações em que os menores são privados de condições essenciais ao seu desenvol-
vimento e crescimento, face às relações sociais desiguais envolventes (classes mar-

 
13  Vide, v.g., o primeiro estudo português, teórico e quantificador, inserido no Relatório “Crianças 

Maltratadas, Negligenciadas ou Praticando a Mendicidade”, Ministério da Justiça, CEJ, 1986, 
da autoria de FAUSTO AMARO, e os estudos do consagrado sociólogo brasileiro Sérgio 
Pinheiro. E, sobre a criança maltratada, v.g., JORGE PAULETE VANRELL -Maus-tratos na 
Infância: Aspectos Bio-Psico-Sociais. http://www.cvdee.org.br/evangelize/pdf/1_0253.pdf 
.Consultado em novembro de 2013; -“Síndrome da Criança Maltratada”. Adam.com, consul-
tado em outubro de 2013; DANIEL DA LUZ BACKES -Indicadores de Maus-Tratos em 
Crianças e Adolescentes para uso na Prática de Enfermagem.1999; KUCZYNSKI, Evelyn ; 
MARCOLIN, M. A. ; ASSUMPÇÃO JUNIOR, F. B. . Atualização sobre o tratamento da 
depressão na infância e adolescência. Psiquiatria Biológica (São Paulo), Brasil, v. 9, n. 2, 2001, 
P p. 47-51; A. F. RUARO et alteri –“Síndrome da Criança Espancada. Revista Brasileira de 
Ortopedia. São Paulo, 1997; DOROTHY STUBBE -Psiquiatria da Infância e da Adolescência. 
Artmed Ed., 2008. 

14  S.F. DESLANDES –Prevenir a violência: um desafio para profissionais de saúde. Rio de 
Janeiro: Flocruz,ENSP,Claves, 1994; -“O atendimento às vítimas de violência na emergência: 
‘prevenção numa hora dessas?’In Ciência e Saúde Coletiva, n.º4 (1), 1999, Pp.81-94. 
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ginalizadas, vítimas do tipo de sociedade mais parassocial ou de políticas mais libe-
rais de manutenção de grandes diferenças de rendimentos), enquanto a vitimização já 
seria um fenómeno microssocial, ou seja, o resultado de relações interpessoais de 
risco, ocorríveis em todas as classes sociais, prejudiciais aos menores, em ambiente 
familiar ou parafamiliar de conflitos e violência, frequentemente sem relações de 
afeto (maus tratos morais) e atenção (negligência). O abuso sexual traduz-se em 
situações em que os menores se tornam objetos afetivos ou sexuais de adultos, inte-
grando desde carícias e manipulação dos órgãos sexuais, mama, ânus, exploração 
sexual, "voyeurismo" e exibicionismo, até ao próprio ato sexual, com ou sem pene-
tração, com ou sem violência. A negligência traduz-se em ato de omissão do respon-
sável pelo menor, podendo fazê-lo, em satisfazer as suas necessidades básicas. Os 
maus tratos físicos traduzem-se no uso da força física, não de modo acidental, mas 
dolosamente, de forma intencional, ou em atos de omissão também intencionais, 
praticados pelos responsáveis dos menores, com o objetivo de o ferir, danificar ou 
destruir, quer deixe ou não marcas evidentes. Os maus tratos psicológicos traduzem-
se na rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito ou qualquer utilização de 
crianças para satisfazer meras necessidades psicológicas de adultos. Em geral, como 
se constata, estamos face a situações que pressupõem a não ocasionalidade (inten-
cionalidade) do ato, o conhecimento científico e uma leitura nas margens de frontei-
ras de dúvida, que não pode desconhecer totalmente os valores sociais e a cultura 
onde o fenómeno ocorre. GARBARINO define mesmo o abuso como sendo os 
comportamentos (ação ou omissão) oriundos dos responsáveis pelos menores, julga-
dos a partir de uma “mistura de valores da comunidade e da experiência profissional, 
como sendo inapropriados ou inadequados" (cultura e sociedade).15 
 

 15  JAMES GARBARINO -Children and the Dark Side of Human Experience: Confronting Glob-
al Realities and Rethinking Child Development, 2009; -"Children and Families in the Social 
Environment". Modern Applications of Social Work, 1992; -"Children in Danger: Coping with 
the Consequences of Community Violence". In Jossey-Bass Social and Behavioral Science Se-
ries, 1998; -"Lost Boys: Why Our Sons Turn Violent and How We Can Save Them" Free 
Press, 1999; -See Jane Hit: Why Girls Are Growing More Violent and What We Can Do About 
It. The Penguin Press: New York, 2006; -Raising Children in a Socially Toxic Environment. 
San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995. E, ainda, em obras coletivas:  JAMES 
GARBARINO, EDNA GUTTMANN, JANIS WILSON SEELEY -"The Psychologically Bat-
tered Child". Jossey Bass Social and Behavioral Science Series, 1986; JAMES GARBARINO, 
FRANCES M. SCOTT –“Interpreting, and Evaluating Information from Children." Jossey-
Bass Social and Behavioral Science Series, 1989; JAMES GARBARINO, JOHN 
ECKENRODE -Understanding Abusive Families: An Ecological Approach to Theory and 
Practice, 1997; JAMES GARBARINO, ELLEN DE LARA -And Words Can Hurt Forever: 
How to Protect Adolescents from Bullying, Harassment, and Emotional Violence , Free Press, 
2001; JAMES GARBARINO, CLAIRE BEDARD -Parents Under Siege: Why You Are the So-
lution, Not the Problem, in Your Child’s Life, Free Press, 2001; JOHN ECKENRODE, JAMES 
GARBARINO  -Por Qué Las Familias Abusan de Sus Hijos, 2001; ELLEN DE LARA, 
JAMES GARBARINO, JAMES M. COOPER -An Educator's Guide to School-Based Interven-
tions, 2003. 
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A partir de vários estudos norte-americanos de 1988, foi-se constatando, para cada 
1000 menores, uma taxa de 5,7% de vitimizados. As cifras de abuso físico, sexual e 
negligência corresponderiam a 3,4%, 0,7% e 5,3%. Nos EUA, em 1992, foram regis-
tados 2.936.000 casos de abuso ou negligência. A taxa de mortalidade varia de 8%, 
nos EUA, a 27%, em Inglaterra. Entre os sobreviventes de maus-tratos cerca de 30% 
ficam com sequelas.16 Veremos mais abaixo a situação atual em Portugal. 
 
Todos os agentes de base do sistema social em contato com menores, mesmo que 
tenham apenas uma suspeita  não confirmada, devem denunciar os casos de maus-
tratos.  
 
Esta é, aliás, uma situação em que os cuidadores de saúde (exames clínicos), desig-
nadamente o médico, devem quebrar o sigilo profissional, tendo em vista a proteção 
preventiva da criança e o respeito da lei. A falta de denúncia deve mesmo ser punida. 
 
 
1.3. Despertar da consciência da especificidade protetiva dos menores 
 
A razão fundamental da importância que a matéria ganhou deriva dos efeitos das 
duas grandes guerras em relação a milhões de crianças.17 Embora do tema, especifi-
camente, só o primeiro Protocolo adicional à Convenção sobre os Direitos das 
Crianças e Jovens de 1989, já em 2000, e, aliás, facultativo,18 trate. Os direitos bási-
cos e sua titularidade, que preocuparam a ONU na década de oitenta, foram definiti-
vamente os ligados à sobrevivência, defesas contra influências perigosas, exploração 
e maus tratos, desenvolvimento integral, plena participação na vida familiar, cultural 
e social, pautados por valores humanos naturais já universalizados, referentes ao 
direito à vida, à não discriminação, respeito pala dignidade e interesses ínsitos à 
pessoa humana.  
 
Quanto aos Protocolos, o que tem especial importância em África e América Latina, 
é o primeiro, em vigor apenas há uma década, 12.2.2002, e sem atingir ainda as 
ratificações esperadas (atualmente, 156 Estados,19 com os EUA aderindo, mas sem 

 
16  MÁRIO SANTORO JR. -Maus-tratos contra crianças e adolescentes. Um fenômeno antigo e 

sempre atual. RBM Revista Brasileira de Medicina, 17.9.2013, Pp. 279-283. 
17  J. OCÓN DOMINGO - “Normativa internacional de protección de la infancia”. In Cuadernos 

de Trabajo Social.UCM:Madrid Vol. 19, 2006, p.114; OIT -“Prevention of child recruitment 
and reintegration of children associated with armed forces and groups: Strategic framework for 
addressing the economic gap”, http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId 
=6965, publicado em agosto de 2007, última consulta em agosto de 2011. 

18  Os três Protocolos são não só facultativos, na medida em que não vinculam automaticamente os 
Estados parte na Convenção, como autónomos, na medida em que se pode aderir a eles sem 
aderir â Convenção, como é o caso dos EUA. 

19  ONU –“Human Rigths”. In Treaty Colletion (Chapter IV), http://treaties.un.org/pages/View 
Details.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en.Última consulta em 
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continuar a aderir à Convenção). Impõe-se uma idade mínima de recrutamento 
voluntário de 15 anos. Cerca de 50% das baixas dos conflitos armados das duas 
últimas décadas, de entre os 90% que são civis são menores; na última década, mais 
de dois milhões de mortos, 6 milhões de feridos graves e incapacitados permanente-
mente20 e 300 mil recrutados à força como soldados. Mais de mil milhões vivem em 
áreas de conflito armado ou em situação de pós-conflito.21 E 20 milhões foram des-
locados e tornaram-se refugiados, muitas vezes separados das famílias.22  
 
O Segundo Protocolo é referente à proteção dos menores face ao fenómeno da sua 
venda, prostituição infantil e utilização na pornografia.23 E o Terceiro trata dos 
mecanismos de exercício de direitos individuais para defesa dos seus direitos.24 

 
novembro de 2013. Portugal ratificou a 19.8. 2003, declarando que, para  efeito do artigo 3º, § 
2, e de acordo com a CRP, são os 18 anos a idade mínima para o recrutamento voluntário nas 
forças armadas: "The Government of Portugal declares, in accordance with article 3, paragraph 
2, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvment of 
Children in Armed Conflict that the minimum age for any recruitment - including voluntary - of 
persons into its national armed forces is 18 years. This age limit is already contained in the Por-
tuguese domestic legisation". 

20  “Los niños y las niñas, principales víctimas del uso de armas explosivas en conflictos”. In Save 
the children, http://www.savethechildren.es/det_notyprensa.php?id=319&seccion=Not, última 
consulta em outubro de  2013. Os 10 países com maior taxa de mortalidade de menores de 5 
anos, 7 sofrem um conflito armado. Estes são afetadas sobretudo por armas explosivas e frag-
mentação de munições em áreas povoadas (relatório "Impacto devastador: armas explos ivas". 
Só em 2010, estas armas causaram a norte e mutilações graves a milhares de menores em 13 de 
17 países, sobretudo no Afeganistão, Iraque, Sri Lanka, Somália, Iémen, Israel e territórios de 
Palestina. Com consequências tanto físicos como psicológicos, diretas e colaterais (v.g., redu-
ção de acesso aos serviços de saúde e educação (no Afeganistão, nos primeiros seis meses de 
2010, deixaram a escola mais de 400.000). 

21  UNICEF -“ Exame estratégico 10 anos depois do Relatório Machel:A infância e os conflictos 
armados num mundo em transformação”, 2009, 
http://www.unicef.org/honduras/Machel_Study_10_Year_Strategic_Review_SP_030909.pdf; 
RUTH M. ABRIL STOFFELS -“El impulso del Secretario General y la implicación del Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el respeto de los derechos de la infancia en los 
conflictos armados: el mecanismo establecido en la Resolución 1261”. In Protección de perso-
nas y grupos vulnerables. Especial referencia al Derecho Internacional y Europeo. Valencia: 
Tirant Monografías, 2008, Pp. 33-82; COALICIÓN ESPAÑOLA PARA ACABAR CON LA 
UTILIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS SOLDADOS -“Niños y niñas soldados”. In Informe 
global 2008, http://bibliotecasolidaria.blogspot.com.es/2011/06/ninos-y-ninas-soldados.html, 
última consulta em abril de 2013. 

22  UNICEF, http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/semana-del-desarme-las-
consecuencias-de-los-conflictos-armados-en- Publicado el 20 de octubre de 2010. Última con-
sulta em maio de 2013.  

23  De 25.5.2000, em vigor desde 18.1.2002: http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src= 
TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en; Reference: C.N.1032.2000.TREATIES-
72 

24  ONU -Resolução 66/138 de 19.12.2011, “Optional Protocol to the Convention on the Rights of 
the Child on a communications procedure”.New York, 19 December 2011, http://treaties.un. 
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Mas um grande caminho foi trilhado na defesa dos atuais 215 milhões de menores 
existentes em todo o mundo,25 desde o fim da década de oitenta, em que a ONU veio 
revolucionar no âmbito internacional o conceito de “criança” com um Tratado uni-
versal, que recolhe todo o acervo dos direitos humanos, mas, reconhecendo que os 
menores têm necessidades específicas para a sua proteção, os adapta para os tornar 
realmente efetivos para eles.  
 
O marco histórico pelo seu conteúdo é a Convenção da ONU sobre os Direitos dos 
Menores de 1989. Mas é também o Tratado mais ratificado da história. No princípio 
de 2012, 193 Estados já tinham ratificado, significando 96% dos menores do mun-
do.26 As exceções são a Somália, o recém-criado Sudão do Sul e os EUA. É o pri-
meiro instrumento jurídico na matéria vinculativo no plano universal. Ele passará a 
influenciar convenções regionais e legislações nacionais. 
 
Ela é um autêntico “Tratado-Quadro”,27 apoiado por um comité fiscalizador, visando 
a proteção dos direitos da infância e juventude28-29 “Um Mundo Adequado para os 
Menores”, definindo quatro elementos axilares inovadores na relação direito-meno-

 
org/pages/showDetails.aspx?objid=0800000280309665. Já conta com oito ratificações, entre as 
quais a portuguesa, mas necessita de 10 para, três meses depois, entrar em vigor.  

25  ONU -“Convenção sobre o direito dos menores”, Resolução 44/24, na AG de 20.11.1989, em 
vigor desde 2.9.1990;–“Un mundo apropiado para los niños y niñas”. Nova York: ONU, 2002.  
http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas.pdf. Última con-
sulta abril 2013); Cardona LLorenz , J.– “La Convención sobre los Derechos del Niño: signifi-
cado, alcance y nuevos retos”. Universitat de Valencia. In Educatio Siglo XXI, Vol. 30 nº 2, 
2012, p.48; - “Trabajo infantil”. http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang-es/index. 
htm, última consulta em abril de 2013. 

26  UNICEF –“Convención sobre los Derechos del Niño” (das Naciones Unidas de 1989), 1999. In 
http://www.unicef.org/spanish/crc, última consulta em maio de 2013; UNICEF.”Estado Mun-
dial de la Infancia”. Edición especial. Conmemoración de los 20 años de la Convención sobre 
Derechos del Niño”, http://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_Spec._Ed._CRC 
_Main_Report_SP_1201009.pdf, última consulta em outubro de 2013. 

27  Sobre a proteção de menores na medida em que comporta orientações para os instrumentos que 
se lhe seguiram [v.g, CÁSTOR M. DÍAZ BARRADO -“Nota introductoria”. In F.M. Mariño 
Menéndez e C. M. Díaz Barrado (coord.), Código sobre protección internacional de la infan-
cia. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales, 1998, p.32), até porque comporta uma definição 
de “criança” (menor) que marcaria o direito internacional contemporâneo (Vide TRINIDAD 
NÚÑEZ, P. -“¿Qué es un niño? Una visión desde el Derecho Internacional Público”. In Re-
vista Española de Educación Comparada, 9, 2003, p.18). 

28  Este órgão, o Comité de Direitos dos Menores, é composto por 18 especialistas e goza do 
estatuto de independência, especialização, competência, disponibilidade, repartição geográfica, 
pluralidade de culturas jurídicas, igualdade de género e multidisciplinariedade. Infelizmente os 
Estados raramente consultam as instituições nacionais de defesa dos direitos humanos e dos 
direitos das crianças (v.g., CARDONA LLOTENZ, oc, 61). 

29  E o prático Plano de Ação Global da AG: ONU -“Un mundo apropiado para los niños y niñas”. 
Nova York: ONU, maio de 2002. http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_ 
los_ninos_y_las_ninas.pdf Última consulta maio 2013. 
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res, posteriormente concretizados por outros instrumentos universais e também inte-
grados nas ordens jurídicas “sub-ordenadas”.  
 
Num primeiro momento, o menor é meramente mencionado em tratados internacio-
nais gerais de direitos humanos. Com a Convenção de 1989, adquire autonomia 
subjetiva, deixando de ser enquadrado como objeto do direito para passar a titular, 
sujeito de direitos, passando portanto de ente meramente na disponibilidade da von-
tade dos progenitores ou tutores, desde logo com a consagração do princípio-guia do 
seu “superior interesse”, quando em confronto com outros interesses que com ele 
conflituem.  
 
Com efeito, além da definição de “criança” para efeitos de proteção jurídica (menor 
de 18 anos, exceto se legalmente antes dessa idade adquirir um estatuto equivalente 
à maioridade: art.º1.º), expressa-se a atribuição da titularidade de direitos próprios 
(já não só mero objeto do direito),30 o princípio orientador da sua proteção assente 
no seu “superior interesse” (art.º3.º) e a dotação de um  direito de participação e 
capacidade de decisão nas questões que diretamente lhe diga respeito.31  
 
Estamos face a um caminho que passa também pelo labor da OIT, com o seu Pro-
grama para a Erradicação do Trabalho Infantil32 e as Convenções 138 e 182.33 Assim 
como, especificamente na Europa, com a Carta Social Europeia,34 de 1961 (conhe-
cida como a Carta de Turim, revista em 1996,35 para substituir a de 1961), e seus três 

 30  I. RABETLLAT -“El interés superior del niño: concepto y delimitación del término”. In Educa-
tio Siglo XXI, Vol. 30 nº 2, 2012, Pp.89-108. 

31  Mas a ideia de participação de menores em ações judiciais que os afetem diretamente vem já de 
1985, com as Regras de Pequim (ONU –“Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores”, Resolução da Assembleia Geral n.º40/33, de 
28.11.1985), http://www2.ohchr.org/spanish/law/reglas_beijing.htm, última consulta abril 
2013.) 

32  OIT -Programa internacional para la erradicación del trabajo infantil. “Trata infantil”. 
http://www.ilo.org/ipec/areas/Traffickingofchildren/lang--es/index.htm. Última consulta julio 
de 2010 e “Trabajo infantil”, http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm. 
Última consulta em abril 2013; DIALO Y., HAGERMANN F., ETIENNE A., GURBUZER Y. 
MEHRAN F. -(OIT):Programa de Erradicación del trabajo infantil (IPEC).“ Global child la-
bour developments: Measuring trends from 2004 to 2008”. http://www.ilo.org/ipecinfo/product/ 
viewProduct.do?productId=13313 Última consulta em maio de 2013. 

33 OIT -“Convenção 138 sobre a idade mínima, 1973”, http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/convds.pl?C138, última consulta em outubro de 2013 e “Convenção 182 sobre as piores 
formas de trabalho infantil. 1999”. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C182, última 
consulta em outubro de 2013.   

34  CONSELHO DA EUROPA -Carta Social Europeia, http://www.coe.int/ pp.; BELORGEY, 
J.M.- “La Charte sociale du Conseil de l'Europe et son organe de régulation (1961-2011): Le 
Comité européen des droits sociaux”. In Revue trimestrielle des droits de l'homme, Année 22, 
nº. 88 (Octobre 2011), 2011, Pp.787-806; ELÍAS MENDEZ C. -“El menor de edad en la Carta 
Social Europea”. In Revista de Derecho de la Universidad de Valencia, nº 2, 2003, p.2. 

35  CONSELHO DA EUROPA –“European Social Charter (Revised)”, 
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Protocolos, o Adicional de 5.4.1998, o de Emenda de 1991 e o Adicional de 
9.11.1995 (em vigor desde 1998) e a Council of Europe Srategy for the Rights of the 
Child (2012.2015), que pugna pelo acesso dos menores não só à informação, como 
às instituições que os podem proteger, caso haja abusos, e à ponderação das suas 
opiniões na esfera pública.36  
 
Finalmente, merece realce a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,37 
incluída no Tratado de Lisboa (art.ºs24.º e 32.º) e a atividade da Agência dos Direitos 
Fundamentais da UE para a Proteção dos Direitos da Infância e a Agenda 2011 pelos 
Direitos da Infância.38 
 
 
2. Análise do direito internacional universal dos Menores 
 
Quanto à alteração do modo de ver a figura jurídica da “criança” ou de infância que 
também aprece em textos internacionais e supranacionais da UE, importa apenas 
referir que estas definições correspondem à agregação das noções de criança e 
jovem, na legislação portuguesa. No entanto, a consagração do princípio da primazia 
da defesa dos direitos do menor e da orientação das soluções segundo o interesse 
superior do menor, merece algumas reflexões. Trata-se de um conceito vago, abs-
trato, podendo, em situações de conflitos de interesses, implicar difíceis exercícios 
aplicativos. 
 
Numa visão omnicompreensiva do conceito, integrando direitos e necessidades dos 
menores, presentes e emergentes ao longo do seu desenvolvimento, em muitos pla-
nos, o conceito revela-se flexível e tendencialmente dinâmico, face à imposição 
principal do objetivo teleológico de sempre se obter esse desenvolvimento e intera-
ção plenos do menor, ao mesmo tempo facilitando a sua transição para a idade adul-
ta. O que na perspetiva da sua proteção exigiria, sem lapsos de descontinuidade, a 

 
  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm, última consulta octubre 2012. Vide  

JIMENEZ GARCÍA, F. -“La Carta Social Europea (Revisada): entre el desconocimiento y su 
revitalización como instrumento de coordinación de las políticas sociales europeas”. In Revista 
electrónica de estudios internacionales (REEI). http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/5830/1/ 
CartaSocialrevisada.pdf, última consulta em outubro de 2013. 

36  http://www.coe.int/t/dg3/children, última consulta em outubro de 2013. 
37  UE, Parlamento Europeo -“Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” 

(2000/C 364/01), 18.12 2000, http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf Última 
consulta. Vide LÓPEZ ESCUDERO M. -Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea: Comentario artículo por artículo. Madrid: Ed. Fundación BBVA, 2009. 

38  Vide, G.VAN BUEREN -The International Law on the Rights of the Child . La Haya: Kluwer 
Law International, 1998, p. 22; UNICEF -”Estado Mundial da Infância. Edição especial. 
Comemoração dos 20 anos da Convenção sobre os Direitos dos Menores”, http:// 
www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_Spec._Ed._CRC_Main_Report_SP_120100
9.pdf , última consulta em outubro de 2013 . 
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coordenação de trabalho das diferentes instituições implicadas. Ou seja, mesmo 
admitindo uma correta transcrição a nível nacional destes princípios, é no domínio 
dos êxitos e dos fracassos da aplicação prática, efeitos e coordenação dos direitos 
reconhecidos que a questão da eficácia se resolve. Algo que a experiência mostra 
problemático. 
 
No plano global, quanto a esta aplicação prática, importa não só passar das defini-
ções normativas de proteção para a sua efetiva concretização, sendo certo que há 
dificuldade em garantir a vigilância sobre a correta aplicação da Convenção através 
do órgão criado para o efeito, o Comité sobre os Direitos dos Menores, como é 
necessário reponderar questões referentes quer aos primeiros seus dois protocolos, 
quer ao terceiro que levanta problemas tais como o do mecanismo concretizador dos 
direitos individuais. 
  
Podemos considerar que existem quatro desafios essenciais ainda por vencer: o da 
insuficiência da densificação da legitimidade procedimental ativa referente às quei-
xas individuais, o da infuncionalidade do Comité, o da dificuldade da entrada em 
vigor do terceiro Protocolo adicional e o da falta de políticas estaduais ou de espa-
ços em integração regional adequadas a criar condições que favoreçam a interioriza-
ção das orientações normativas na matéria. 
 
Questão deficientemente regulada é a das queixas sobre a violação da Convenção ou 
Protocolos (logo que entre em vigor o Protocolo 3) só serem admitidas a indivíduos 
e não a entidades particulares coletivas, afastadas de qualquer intervenção. Não pode 
desconhecer-se a experiência histórica que veio revelar o valor do papel das organi-
zações representativas,39 cuja vantagem aliás está normalmente logo no facto agirem 
habitualmente sem os requisitos de terem de esgotar os recursos dos direitos proces-
suais nacionais, de terem de fazer a demonstração do satus de vítima ou de se sujei-
tarem aos limites temporais na apresentação do pedido. E, sem procedimento de 
comunicação, não é invocável contra Estados da Convenção que o evitem ratificar, o 
que deixa aquela sem eficácia prática, objetivo desta normação adicional material-
mente complementar. Uma coisa, neste aspeto é e bem o seu caráter autónomo, outra 
a natureza facultativa para os Estados aderentes à Convenção-“Quadro”. 
 
No que concerne ao Comité dos Direitos dos menores, ele tem-se revelado sobrecar-
regado com a tarefa de avaliar os pareceres periódicos recebidos dos Estados sobre a 
aplicação da Convenção e em formular as suas recomendações. Tal só poderia ser 
ultrapassado com a criação de uma secção específica só para apreciação dos pedi-
dos-queixas individuais porque tal exigirá investigação por iniciativa do comité, para 

 39  ONG, etc.. SUZANNE EGAN - “The New Complaints Mechanism for the Convention on the 
Rights of the Child: a Mini Step Forward for Children?”. In International Journal of Children’s 
Rights. Brill Online Books and Journals, Janeiro de 2013, p.17. 
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o que também não têm recursos previstos no orçamento. Falta a rápida ratificação 
global do Protocolo 3 para o tornar efetivo e depois colocar a questão das necessá-
rias alterações referidas. A entrada em vigor depende há dois anos apenas de 10 
ratificações, faltando, hoje, ainda duas. Esta questão da entrada em vigor não per-
mite esperar a velocidade dos anteriores textos, em paralelismo com o Protocolo à 
Convenção dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais da ONU, porque se trata de 
integrar um mecanismo de pedidos análogos, que demorou 3 anos a entrar em vigor. 
Os Estados, antes como agora, tendem a evitar ratificações de instrumentos que dão 
poderes a um comité da ONU, para tratar queixas apresentadas por indivíduos que 
agem internamente contra o Estado.40 
 
 
3. Direito internacional referente ao trabalho de menores. Programa para a 
Erradicação do Trabalho Infantil e Convenções 138 e 182 da OIT 
 
Em termos dos direitos dos Menores, no DIP, o seu primeiro objetivo foi protegê-los 
da exploração laboral.41 Por isso, e porque está é em parte uma matéria que toca as 
questões de perigo para a sua saúde e no seu desenvolvimento, dedicamos algumas 
breves notas à atividade da Organização Internacional do Trabalho (OIT), suas Con-
venções (136, de 1973, sobre a idade mínima de admissão ao emprego, substituindo 
gradualmente os instrumentos precedentes de carácter setorial, que começaram a 
existir desde 1919,42 e 182 sobre a interdição das formas piores de trabalho infan-
til43) e seu Programa para a Erradicação do Trabalho Infantil (IPEC). Matéria, mui-
tas vezes, eivada da preocupação de eliminação de formas de violência, pelas idades 
e pelas formas de atividade, perigosas para a sua saúde, integridade e escolaridade. 
Os menores são também vítimas de formas abusivas e extremas de trabalho infantil, 
tais como o trabalho forçado, a escravidão ou práticas análogas, sujeição ao tráfico 
de drogas e a sua produção e a outras atividades prejudiciais para a sua segurança, 
saúde e valores de vida humana. 
 

 40  PAULA GERBER  -“The new optional protocol to the Convention on the Rights of the Child: 
10 things you should know”. Working Paper. Castan Centre for Human Rights Law. Monash 
University. 2012, p.3 (e Alternative Law Journal, 2012, 37(2), Pp. 111-115) 

41  O “trabalho infantil” é definido no Programa da OIT como “o trabalho que não pode ser ace ite 
porque os menores que o realizam são demasiado pequenos e ou deveriam estar na escola 
durante esse tempo ou ainda não tendo alcançado a idade mínima para começar a ter emprego, 
o trabalho que realizam não está adaptado a uma persona menor de 18 anos”. 

42  OIT -“Convenio 138 sobre la edad mínima”. http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/c138.pdf 
Última consulta mayo 2011; -“Antecedentes al Convenio nº 138 de la OIT sobre la Edad 
Mínima”. OIT, http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/c138.pdf Última consulta em outubro 
de 2013. 

43  OIT -“Convenção 182 sobre as piores formas de trabalho infantil. 1999”. http://www.ilo.org/ 
ilolex/cgi-lex/convds.pl?C182, última consulta em outubro de 2011. 
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A OIT criou em 1992 o IPEC (hoje, com atuação em mais de 90 países) e, logo, em 
1998, o “Programa de informação estatística e de seguimento em matéria de trabalho 
infantil” (SIMPOC), o qual permite levantamentos e cálculos sobre a sua situação a 
nível mundial e regional. O principal objetivo desta programação internacional é 
criar uma base de conhecimento empírico, que propicie aos responsáveis tomar deci-
sões e decidir as políticas mais corretas, com a devida compreensão dos seus aspetos 
reais, desde as suas causas profundas, tendências temporais e espaciais, situações de 
especial vulnerabilidade das meninas e dos menores de mais pequena idade e a aná-
lise da relação entre as dinâmicas do trabalho infantil e outros fatores relativos ao 
desenvolvimento económico-social das suas envolventes.  
 
Com efeito, eram muitas as vozes doutrinais que mostravam frequentes preocupa-
ções com a falta de dados que permitissem analisar a natureza, as causas e as conse-
quências do trabalho infantil, tais como PAJA BURGOA, OCHAÍTA, ESPINOSA e 
CALVO (temas recopilados posteriormente por CANO y TRINIDAD). Foi a aplica-
ção do Programa de informação estatística e de seguimento desta problemática per-
mitiu estudos situantes. Segundo os últimos dados (de 2008, publicados em 2010), 
tínhamos recentemente ainda 215 milhões de menores em todo o mundo sofrendo 
situações de trabalho infantil em violação das normas da OIT, a maioria na agricul-
tura (só um em cada cinco menores recebe una remuneração económica pelo seu 
trabalho). No entanto, as estatísticas de SIMPOC mostram alguns dados que apon-
tam para uma tendência decrescente,44 desde 2004, em que ocorre uma diminuição 
de 3% na cifra total. E, sobretudo, vem-se registando a descida do número de Meno-
res realizando trabalhos perigosos, especialmente entre os menores de 15 anos, 
embora ainda haja 115 milhões destes casos, nas estatísticas de 2008. A nível geo-
gráfico, esta melhoria da situação quanto às cifras de trabalho infantil em geral, 
ocorrem na Ásia, Pacífico e América Latina e Caraíbas, mas na África subsaariana 
elas aumentam. Em valores absolutos, o maior número de casos situa-se na Ásia e no 
Pacífico (em 2008, 114 milhões), enquanto, na África Subsaariana, temos 65 
milhões e, na América Latina e Caraíbas, 14 milhões.45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
44  Y. DIALO, F. HAGERMANN, A. ETIENNE, Y. GURBUZER, F. MEHRAN –“(OIT). Pro-

grama de Erradicación del trabajo infantil (IPEC) :“Global child labour develop-
ments:Measuring trends from 2004 to 2008”, Março de 2011, http://www.ilo.org/ ipe-
cinfo/product/viewProduct.do?productId=13313, última consulta em outubro de 2013. 

45  Y. DIALO et alteri –o.c., p.19. 
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Quadro 1: Números a nível regional sobre trabalho infantil em 2008,  
idades de 5 a 7 anos: 

 
Região Total de Crianças e 

Jovens 
Trabalho Infantil Percentagem 

Mundo 1586288 215269 13,6 
Ásia e Pacífico 853895 113607 13.3 
América Latina e 
Caraíbas 141043 14125 10,0 

África Subsaariana 257108 65064 25,3 
Outra Regiões 334242 22473 6,7 

 
Fonte: FERNÁNDEZ TESORO, Cristina –La Protección contemporánea de los dere-
chos de la infancia desde el ámbito universal a su aplicación regional en el continente 
europeo: regulación y práctica propias del consejo de Europa y de la Unión Europea , 
tesis doctoral en la Universidad Carlos III, por cortesía, 2013, p.83. 

 
 

Quadro 2: Idade mínima para a entrada no mercado de trabalho: 
 

 Idade mínima autorizada 
para que as crianças e 

jovens comecem a traba-
lhar 

Exceções para alguns 
países em desenvolvi-

mento 

Trabalho perigoso 
(saúde e moral) 

18 anos 
16 em certas condições 

18 anos 
16 em certas condições 

Idade mínima limite 
(fim da idade da escolari-
dade obrigatória: normal-
mente, 15 anos) 

15 anos (?) 14 anos 

Trabalho ligeiro Entre 13 e 15 anos Entre 12 e 14 anos 
 

Fonte: elaboração própria. 
 
 
Quanto a estimativas mundiais sobre a natureza e a extensão do trabalho infantil, em 
todo o mundo, as novas estimativas apresentadas no Relatório de 2013, sobre a evo-
lução 2000-2012, indicam que 168 milhões de crianças em todo o mundo são crian-
ças trabalhadoras, representando cerca de 11% da totalidade da população infantil. E 
destas, metade, 85 milhões, executam trabalhos perigosos pondo diretamente em 
risco a saúde, segurança e desenvolvimento moral. O risco de trabalho infantil é o 
mais elevado para as crianças na África subsariana (1 em cada 5 crianças). No con-
junto, constata-se que a ambição de um mundo sem trabalho infantil é ainda uma 
realidade muito longínqua. 
 
Quanto às tendências verificáveis, se olharmos os resultados das últimas estimativas, 
temos como resultados das Estimativas Mundiais, uma imagem dinâmica da situação 
do trabalho infantil no mundo para um período de 12 anos iniciado em 2000, que 
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mostra um progresso significativo. Pois, no final deste período, existiam cerca de 78 
milhões a menos de crianças trabalhadoras, em relação ao início do período: uma 
redução de cerca de um terço. A redução do número de meninas no trabalho infantil 
foi particularmente acentuada no período 2000-2012, com uma redução de 40% 
(meninos, redução de 25%). A redução do envolvimento das crianças nas piores 
formas de trabalho infantil constitui o maior desafio da atualidade internacional. O 
número total de crianças com idades de 5-17 anos em situação de trabalho perigoso 
(a maior parcela de crianças envolvidas nas piores formas de trabalho infantil) foi 
reduzido a metade durante este período de 12 anos, de 171 para 85 milhões. A redu-
ção do trabalho infantil foi mais acentuada durante o período mais recente 2008-
2012. O número de crianças trabalhadoras diminuiu 47 milhões, de 215 para 168 
milhões. E o número de crianças em trabalhos perigosos diminuiu 30 milhões, de 
115 para 85 milhões, durante o mesmo período. Este progresso mostra que as difi-
culdades sociais provocadas pela crise económica mundial de 2008-2009 se sentiram 
menos nos países em desenvolvimento, em que o crescimento da economia se pro-
cessou do que nos países da periferia e sul da UE, onde o funcionamento da dinâ-
mica institucional financeiro-monetária e comercial do deficiente sistema unionista 
criaram as condições para o depauperamento destes países, cujas consequências no 
empobrecimento e situação das crianças só mais tarde se poderão medir.46 
 

   
Quadro 3: Envolvimento da criança e jovem (CJ) em atividade económica (AE). 

Trabalho infantil (TI). Trabalho perigoso (TP): 
 

Entre os 5 e 17 anos: 
Mundo.2012 

CJ em AE  CJ em TI CJ em TP 

2000 351900 23,0 245500 16,0 170500 11,1 
2004 322729 20,6 222294 14,2 128381 8,2 
2008 305669 19,3 215209 13,6 115314 7,3 
2012 264427 16,7 167956 10,6 85344 5,4 

 
Fonte: Adaptação de Quadro 1, Departamento de Governança e Tripartismo –Programa 
Internacional para a Eliminaçao do Trabalho: Medir o Progresso na luta contra o tra-
balho infantil. Estimativas e tendências mundiais 2000-2012. Genebra: OIT, 2013, 
p.3.47 

 
 

 
46  Em geral, v.g., FERNANDO CONDESSO -Europa em Crise: Renegociação da dívida, Solu-

ção federal. Caleidoscópio: Lisboa, 2012; -“O governo português e o FMI, BCE e UE: aborda-
gem politológica da anatomia e anomia do desenrolar da crise”. In Eduardo Paz Ferreira 
(coord.) -Troica: Ano II. Almedina, 70: Coimbra, 2013, Pp.203-217. 

47  OIT - Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho, Departamento de Governança e 
Tripartismo: Medir o progresso na Luta contra o Trabalho Infantil Estimativas e tendências 
mundiais 2000-2012. Genebra: OIT, 2013 (também em http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ 
public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_221799.pdf). 
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Quadro 4: Números e percentagens de CJ em trabalho infantil                                              
por região mundial. Entre 5-17 anos. 2012 

 
Africa Subsariana 59031 21,4 
Ásia e Pacífico 77723 9,3 
América Latina e Caraíbas 12505 8,8 
Médio Oriente e Norte de África 9244 8,4 

 
Fonte: Adaptação do gráfico 3: Trabalho infantil por região, grupo etário 5-17, 2012, oc, 
p.17. 

 
 

Quadro 5: Distribuição de CJ em trabalho infantil por grupo etário, 2012 
 

Entre 5 e 11 anos 44% 
Entre 12 e 14 anos 28% 
Entre 15 e 17 anos 28% 

 
Fonte Adaptação do gráfico 4, o.c., p.18.c 

 
 
A Convenção 182 da OIT de 1999,48 sobre as “piores formas de trabalho infantil” 
(menores de 18 anos)49 visa acabar com estas formas de trabalho,50 através da atua-
ção dos Estados e a cooperação internacional, enquanto o problema geral do trabalho 
infantil não fica resolvido.51 Os Estados aderentes52 ficam obrigados em geral a 
efetivar a identificação desses menores53 e, em consequência, a ter uma atuação 
imediata e global para os retirar destas atividades, adotando medidas adequadas 
(inclusive sanções penais), prestando-lhes a assistência direta necessária para a sua 
reabilitação e integração social (atendendo também às necessidades das famílias) e 
garantindo o acesso à educação fundamental gratuita (e, se possível, à formação 
profissional). Consideram-se implicadas por esta Convenção quaisquer formas de 

 
48  http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/emp-conv-oit-182 

.html. 
49  Entrou em vigor a 19 de novembro de 2000. 
50  Complementando a Convenção e a Recomendação sobre Idade Mínima para Admissão a 

Emprego, de 1973, e as disposições anteriores sobre certas formas graves de trabalho infantil 
constantes de outros instrumentos internacionais e, particularmente, da Convenção sobre Tra -
balho Forçado, de 1930, e a Convenção Suplementar das Nações Unidas sobre Abolição da 
Escravidão, do Tráfico de Escravos e de Instituições e Práticas Similares à Escravidão, de 1956. 

51  Resolução sobre a eliminação do trabalho infantil adotada pela Conferência Internacional do 
Trabalho, de 1996 e Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e 
seu Seguimento, de 1998. 

52  Portugal ratificou este tratado logo em 2000 (Decreto do Presidente da República n.º 28/2000, 
de 1.6; D.R., I Série-A, n.º127/2000). 

53  Especialmente, os expostos a riscos, muitos deles, devido, em parte, à pobreza do ambiente 
familiar, face ao deficiente ou desequilibrado desenvolvimento económico-social e à falta de 
sistemas educação universal. 
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escravidão ou práticas análogas à escravidão;54 a utilização, procura e oferta de 
menores para fins de prostituição, produção de pornografia ou atuações pornográfi-
cas e, em geral, para atividades ilícitas.55-56 
 
 
4. Proteção dos menores na Europa. Análise do direito europeu intergoverna-
mental e supranacional 
 
4.1. Intervenção do Conselho da Europa na proteção dos Menores 
 
4.1.1. Considerações gerais 
 
No âmbito europeu, a figura do Menor nos tratados do Conselho da Europa avançou 
com a evolução internacional. Da criança mencionada nos tratados gerais dos direi-
tos do homem, a criança e seus direitos tornam-se protagonistas dos tratados, com 
normas específicas sobre direitos e necessidades, até tratados centrados na proteção 
dos direitos da criança face a formas de violência ou em circunstâncias especifica-
das. Passo importante foi a Carta Social Europeia de 1961, revista em 1996, com 
reconhecimento dos direitos da criança (art.º 7 e 17), à proteção, especialmente na 
educação no plano laboral, e da proteção social e económica das mães e filhos, tra-
duzindo um avanço na conceção da família (definida como a que é formada por pais 
e filhos mesmo sem relação matrimonial, o que amplia a proteção a famílias mono-
parentais). 
 
 
 

 
54  Por exemplo, a venda e tráfico de crianças, a sujeição por dívida, a servidão, o trabalho forçado 

ou compulsório (inclusivamente o recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem 
utilizadas em conflitos armados), etc. 

55  Designadamente, para a produção e tráfico de entorpecentes interditados pelo direito interna-
cional e os trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são 
suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. 

56  Na América Latina diminui muito a exploração laboral desde 2006 sobretudo na área do Mer-
cosul, essencialmente por força de legisladores e políticos nacionais e desenvolvimentos inter-
nos, em aplicação das Convenções OIT 138 (idade mínima), 182 (formas de trabalho). Mas fal-
taram mais políticas eficazes de diminuição da pobreza e ampliação de condições para a fre-
quência do sistema educativo e de combate pela proteção dos direitos humanos. Vide OIT -
“Plano Regional para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no MERCOSUR”, 
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/plan_mercosur_aprobacion_gmc.pdf. Última consulta 
em outubro de 2013. Desde 2006, menos de 1% de Menores entre 5 e 14 anos a trabalhar no 
Mercosul, mas ainda hoje 10% dos 141 milhões são trabalhadores Mercosul entre 5-17 anos (4 
milhões entre 15-17, em trabalhos perigosos); OIT, Programa Internacional para a Erradicação 
do Trabalho Infantil (IPEC) –“Legislação comparada: O trabalho de crianças e adolescentes 
nos países do MERCOSUR”. Brasil, 2007; http://www.oitbrasil.org.br/info/downloadfile.php? 
fileId=440, última consulta mayo 2013. 
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4.1.2. Carta Social Europeia de 1961 e revisão de 1996 
 
A Carta Social Europeia completa-se com a criação de um sistema de pedidos-quei-
xas coletivos no Protocolo Adicional à CSE, de 9.11.1995, abrindo tal mecanismo 
perante o Comité europeu de direitos sociais (controlo do respeito pela CSE, “jul-
gando-se” se os Estados agem de acordo com as suas normas).57 Este mecanismo 
tem alcance limitado porque ainda foi pouco ratificado (em maio de 2013, só 15 
Estados) e porque tem um estatuto menos favorável à ONG face a outros interlocuto-
res sociais. 
 
4.1.3. Convenção de Lanzarote de 2007 sobre a exploração e abuso sexual 
 
A normação dos direitos dos menores conta hoje com tratados de última geração, 
consagrando os princípios fundamentais da prevenção, proteção das vítimas, com-
bate contra a impunidade, mecanismos de cooperação internacional, importante 
reconhecimento de políticas de justiça, de educação, saúde, prestações socais, em 
geral reconhecimento do papel de grande número de agentes sociais defensores dos 
menores, ONG, Comunicação Social, e de meios ligados às novas tecnologias. 
 
Disto é exemplo a Convenção de Lanzarote, para a proteção dos menores contra a 
exploração e abuso sexual, face aos novos riscos criados pela globalização, visando 
o combate ao tráfico de menores58 e o uso da internet para distribuição de pornogra-
fia infantil e assédio. O seu sistema integrado de medidas para efetivar os princípios 
visa não só prevenir e lutar contra o abuso e a exploração sexual, como perseguir os 
criminosos e apoiar as vítimas. 
 
 
4.2. Direito Unionista Europeu 
 
4.2.1.Tratado de Lisboa e Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
 
No âmbito da UE, o atual Tratado de Lisboa inclui normação de proteção de meno-
res através da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, com caráter 
vinculativo. De modo indireto, contém amplo leque de direitos. O art.º24.º trata do 
direito dos menores, na linha da Convenção da ONU de 1989. O art.º 32.º, na linha 
das Convenções 138 e 182 da OIT, regula a interdição do trabalho infantil e a prote-

 57  Não podemos esquecer também a importância na matéria da Convenção europeia para a Prote-
ção dos Direitos Humanos e as Liberdades Fundamentais, de 1950, e a jurisprudência do Tri-
bunal Europeu dos Direitos do Homem relativa à infância, mas vamos debruçar-nos especial-
mente na CSE, por ser um tema menos tratado na doutrina. 

58  Segundo a UNICEF, 1,8 milhões de menores são explorados pelo comércio e indústria do sexo 
e 1,2 milhões são anualmente vítimas de negócios com crianças. 
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ção de jovens no trabalho. E o art.º 53.º impede interpretações da Carta como limita-
tiva ou lesiva dos Direitos do Homem e Liberdades Fundamentais reconhecidos pela 
Declaração de Direitos da UE, em geral pelo direito internacional e todas as conven-
ções internacionais em que a UE ou os seus Estados sejam parte. 
 
4.2.2. Agência Europeia dos Direitos Fundamentais da UE (AEDF). Programas 
 
A AEDF (alargando o estatuto funcional do anterior Observatório Europeu do 
Racismo e da Xenofobia, a que sucede), sediada em Viena, inicia a sua atividade em 
1.3.2007, visando proporcionar às instituições, órgãos comunitários e Estados, quan-
do aplicam direito comunitário,59 ajuda no âmbito dos direitos fundamentais. Poste-
riormente, foi celebrado um tratado entre a UE e o Conselho da Europa, que fica a 
ser o quadro para a cooperação em geral no domínio dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais.60 A Agência está obrigada a atuar tendo em especial conta 
a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e as conclusões, rela-
tórios e atividades dos comités de acompanhamento e dos comités intergoverna-
mentais do Conselho da Europa, além do Comissário para os Direitos Humanos do 
Conselho da Europa. A Decisão  do Conselho (2008) de aplicação do Regulamento 
que criou a Agência, no que concerne à adoção do primeiro quadro plurianual para 
2007-2012,61 deu prevalência aos direitos da criança, além de outros, eventualmente 
relacionáveis.62 A agência pode sair do âmbito destes domínios temáticos a pedido 
do Parlamento Europeu, do Conselho ou da Comissão. 
 
E, neste plano europeu,63 para o período de 2011 a 2014, foi aprovado, em fevereiro 
de 2011, o programa da UE para os direitos da criança,64 visando concretizar efeti-

 59  Foi o Regulamento (CE) n.º 168/2007 do Conselho, de 15 de Fevereiro de 2007 (com entrada 
em vigor a 23.2.2007, JO L 53 de 22.2.2007), que criou a Agência dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia: http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights  
within_european_union/l14169_pt.htm 

60  Considerando as Diretrizes referentes às relações entre o Conselho da Europa e a EU (aprova-
das na Terceira Cimeira de Chefes de Estado e de Governo do Conselho da Europa, realizada 
em Varsóvia, em 16 e 17 de Maio de 2005), e em ordem a intensificar a cooperação com o 
Conselho da Europa e assim se contribuir para uma maior coerência e complementaridade: Jor-
nal Oficial L 186 de 15.7.2008, Pp.7-11. 

61  Jornal Oficial L 63, de 7.3.2008 
62  Compensação das vítimas, asilo, imigração e integração de migrantes, racismo, xenofobia e 

intolerância, discriminações, acesso a uma justiça eficiente e independente, vistos e controlo de 
fronteiras, participação dos cidadãos no funcionamento democrático da EU e sociedade da 
informação. 

63  UE -“Relatório de 2011 sobre a Aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Euro-
peia”: http://www.igfse.pt/upload/docs/2013/Reldireitosfundamentais2011.pdf; http://ec.europa 
.eu/justice/fundamental-rights/ files/annual_report_2010_pt.pdf. 

64  UE -“Comunicação da Comissão: Programa da UE para os direitos da criança, COM(2011) 60 
final, disponível em: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011 
DC0060:pt:NOT. 
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vamente os direitos da criança consagrados na Carta Europeia e na Convenção da 
ONU sobre os Direitos da Criança, através de um programa de ação global. A UE 
adotou novas regras em matéria de luta contra o abuso e a exploração sexual de 
Menores e a pornografia infantil,65 a fim de combater mais facilmente estes crimes. 
Entre elas, temos a criminalização de um extenso conjunto de situações, abrangendo 
novos fenómenos propiciados pela Internet, como o aliciamento, os abusos sexuais 
através de uma webcam ou a visualização de pornografia infantil na Internet.  
 
Em causa está assegurar que o sistema judicial se adapte melhor e o acesso dos 
Menores seja mais facilitado; a proteção das crianças vulneráveis e a proteção dos 
direitos das crianças no quadro da ação externa da UE; a criação de um ponto de 
acesso único em linha para as crianças (Espaço dos Mais Novos,66 que inclui textos, 
jogos e passatempos que informam as crianças sobre os seus direitos); diversas fer-
ramentas para ajudar a encontrar crianças desaparecidas ou raptadas, nomeada-
mente sistemas de alerta específicos; a concertação por parte de Estados para adota-
rem o número de emergência operacional e torná-lo amplamente conhecido em toda 
a UE.  
 
Entretanto, a Convenção da Haia sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de 
Crianças,67 contribuindo também para a proteção das crianças em caso de rapto, 
designadamente no âmbito das relações com países terceiros, veio reforçar os direi-
tos das vítimas e os direitos processuais com novas regras propostas,68-69 desde logo 
das vítimas com necessidades especiais, como as crianças. Além disso, contém 
medidas destinadas a proteger as vítimas de violência (v.g., doméstica), quando se 
deslocam na UE, contra quaisquer novos danos causáveis pelo agressor.70 
 
4.2.3. Análise crítica do direito unionista europeu 
 
No entanto, a Carta de Direitos Fundamentais da UE tem carências limitativas que 
prejudicam a sua aplicação efetiva. Desde logo, o não acesso aos órgãos de jurisdi-
ção da UE, faltando-lhe mecanismos diretos de queixas individuais e coletivas.  

 65  Diretiva relativa à luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil 
e que revoga a Decisão-Quadro 2004/68/JAI do Conselho”, http://register.consilium.europa.eu/ 
pdf/en/11/pe00/pe00051.en11.pdf. 

66  http://europa.eu/kids-corner/index_pt.htm. 
67  “Convenção da Haia, de 25 de outubro de 1980, sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional 

de Crianças”, http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=24. 
68  “Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas mínimas 

relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade, COM(2011) 275”, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0275:FIN:PT:PDF; Comu-
nicação da Comissão: Reforçar os direitos das vítimas na UE, COM(2011) 274 final, disponível 
em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0274:FIN:PT:PDF. 

69  Idem. 
70  Proposta de regulamento sobre o reconhecimento mútuo de medidas de proteção na matéria. 



A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO NO DIREITO CONTEMPORÂNEO 

 
57 

 
Há, apesar de aplicável e todos no território da UE, uma limitação prática em relação 
aos direitos dos Menores estrangeiros, que estejam no território da União, se aten-
tarmos na disciplina da Diretiva 2008/115/CE, do Parlamento e do Conselho. Con-
tém normas e procedimentos comuns nos Estados, para o regresso de nacionais de 
terceiros países em situação irregular, incluindo os Menores não acompanhados. E 
assim legaliza a atuação da UE para os devolver ao seu país de origem ou deportá-
los mesmo para países terceiros em que não têm qualquer rede de apoio.71 Isto, ape-
sar de se reconhecer que esta problemática tende a esbater-se com o posterior Plano 
de Ação sobre Menores Não Acompanhados (2010-2014)72 que, perante os dados 
estatísticos em presença e o alcance desta normação, procura seguir uma linha de 
prevenção da imigração ilegal na origem, conjuntamente com um amplo conjunto de 
medidas para garantir a efetiva proteção dos Menores logo que entrem em território 
da UE. 
 
Além disso, cria-se uma diferenciação na Carta entre os direitos com grande prote-
ção, os artigos-chave da Carta, 24.1 sobre os direitos dos Menores, e 32.º, sobre 
interdição de trabalho infantil, invocáveis perante qualquer entidade, e os “princí-
pios” (referidos nos art.º 25, 26.º e 37.º), a concretizar no futuro, o que pode levar a 
uma limitação na proteção por estes últimos. Alguns aparecem considerados como 
mistos, funcionando como direitos e princípios (art.º 23.º, 33.º e 34.º). Ou seja, colo-
ca-se a questão de saber se os princípios são ou não concebidos como nomas autó-
nomas, o que em geral ocorre na teoria moderna do direito. É que, no preâmbulo diz-
se que “a União reconhece os direitos, liberdades e princípios enunciados a seguir 
(…)” e nas Explicações sobre a Carta inseridas no Diário Oficial da União Europeia 
C 303/02, de 14 de dezembro de 2007,73 e afirma-se que os princípios se aplicarão 
através de atos da União ou dos Estados, em função das suas competências e em 
aplicação do direito da União, mas “não constituem direitos em sentido estrito”, 
mesmo que sejam relevantes para os tribunais ao interpretar os referidos atos”. Ou 
seja, só podem alegar-se perante um órgão jurisdicional na interpretação e controlo 

 
71  Podem ser expulsos para países onde nem sequer tenham família ou tutor se houver aí “estrutu-

ras adequadas de acolhimento”: UE -“Directiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do 
Consellho, de 16.12.2008: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/ 
free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0014_es.htm Última consulta marzo 2013 

72  UE –“Síntesis del ‘Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014)’”. 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_
human_beings/jl0037_es.htm, última consulta em setembro de 2013. 

73  UE -Preâmbulo da “Carta dos Direitos Fundamentais (…)”. In Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas de 18.12.2000 C 364/8; -“Explicaciones sobre la Carta de Derechos Fundamen-
tales” . In DOUE C 303/02,  de 14 de diciembre de 2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUri 
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:ES:PDF. Última consulta em setembro de 
2013. 
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da legalidade de atos e se puderem dar lugar a pedidos diretos de atuação positiva 
das instituições da UE ou das autoridades dos Estados?74  
 
Parece-nos demasiado redutor, sendo certo que o artigo 53.º da mesma Carta (nível 
de proteção), estabelece que: 
 

“Nenhuma disposição da presente Carta deve ser interpretada no sen-
tido de restringir ou lesar os direitos do Homem e as liberdades fun-
damentais reconhecidos, nos respetivos âmbitos de aplicação, pelo 
direito da União, o direito internacional e as Convenções internacio-
nais em que são Partes a União ou todos os Estados-Membros, 
nomeadamente a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais, bem como pelas Constitui-
ções dos Estados-Membros”. 

 
Se a UE está obrigada ao diálogo entre os instrumentos internacionais de proteção de 
Direitos Humanos, desde logo a Convenção de 1989, que inspiraram a Carta de 
Direitos Fundamentais da União, que aliás é também sua concretização, que sentido 
teria um objetivo minorizador dos princípios, tal como o próprio Preâmbulo clari-
fica, dizendo que a Carta “reafirma os direitos que emanam, em particular, das obri-
gações internacionais comuns para os Estados”, etc?. Portanto, face ao artigo 53.º, 
impõe-se sempre a aplicação do nível de proteção máximo. E se disposições con-
cretas da Carta realmente visassem diminuir o âmbito ou nível de proteção dos direi-
tos nela incorporados em comparação ao adquirido, v.g., na Carta Social Europeia, 
defendemos que é o nível de proteção desta que, por imperativo do artigo 53.º, tem 
de se aplicar neste caso concreto.75 
 
 
 
 
 
 

 
74  Vide, a reflexão de A. CHUECA SANCHO -“Los derechos fundamentales en la Constitución 

europea. Tres carencias…y cómo superarlas”. Revista Página Abierta, 2004, Pp.1, 154; ANA 
MANERO SALVADOR -“El cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la crisis económica internacional”. 
In Gobernanza y reforma de las Instituciones económicas internacionales en la crisis econó-
mica. Fundación Alternativas: Madrid, 2013, p. 29; -“El valor jurídico de la Carta de Derechos 
fundamentales”. In VVAA -El Tratado de Lisboa. Análisis y perspectivas. Fernández Liesa y 
Díaz Barrado (coord..).Madrid: Dykinson, 2008. 

75  ANA MANERO SALVADOR e T. FREIXES SANJUÁN -“La justiciabilidad de la de la Carta 
Social Europea”. In Escritos Sobre Derecho Europeo de Los Derechos Sociales .Jimena Que-
sada (Coord), Valencia: Ed. Universidad de Valencia. 2004. Pp. 119-120. 
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5. O regime jurídico e a situação das crianças e jovens em perigo em Portugal 
 
5.1. Atual sistema principiológico sobre a Proteção de Crianças e Jovens em 
Perigo 
 
Sobre a atual legislação referente à PCJR, limitamo-nos a expor os princípios e a 
organização do sistema legal. Como diz o artigo 4.º do Lei n.º147/99, de 1.9.1999, 
“A intervenção para a promoção dos direitos e proteção dos Menores em perigo 
obedece aos seguintes princípios:  
 
1.º-princípio da primazia da prevalência do seu interesse (no “superior interesse da 
criança e do jovem”). Ou seja, a intervenção atenderá “prioritariamente aos interes-
ses e direitos da criança e do jovem”;  
2.º-princípio da prevenção. Quando e logo que surja a situação de perigo, atual ou 
iminente, para a vida ou integridade física (e não só seja conhecida), tal exige uma 
especial atuação e recetividade a um conjunto de dados, em que seguramente se 
destacam os referentes aos “síndromes da criança batida” e da sujeita a “maus tratos 
psicológicos”;  
3.º-princípio do respeito pela vida privada. A intervenção pública deve ser efetuada 
no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada;  
4.º-princípio da intervenção mínima, no sentido orgânico-público. Essa intervenção 
deve ser exercida exclusivamente pelas entidades e instituições cuja ação seja indis-
pensável à efetiva promoção dos seus direitos e proteção;  
5.º-princípios da proporcionalidade (ou interdição de excesso) e da atualidade. A 
intervenção protetora deve ser a estritamente necessária e na medida adequada à 
situação concreta em que a criança ou o jovem se encontram, no momento em que a 
decisão é tomada. E só pode interferir-se na sua vida e na da sua família na medida 
do que for estritamente necessário a essa finalidade;  
6.º-princípios da responsabilidade parental e da prevalência da família. A atuação 
deve ser efetuada de modo a que os pais assumam os seus deveres, dando sempre 
prevalência à família na promoção de direitos e na sua proteção, com adequadas 
providências, para os integrarem na sua família ou de modo a promover a sua ado-
ção;  
7.º-princípio da obrigação de informação plurisubjetiva. A criança e o jovem, os 
pais, o representante legal ou a pessoa que tenha a sua guarda de facto devem sem-
pre ser devidamente informados dos seus direitos, dos motivos que determinam a 
intervenção e da forma como esta se processa;  
8.º-princípios da audição obrigatória e da participação. A criança e o jovem, em 
separado ou na companhia dos pais ou de pessoa por si escolhida, e os pais, repre-
sentante legal ou pessoa que tenha a sua guarda de facto devem ser ouvidos e parti-
cipar nos atos e na definição da providência a adotar ou adotada;  
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9.º-princípio da subsidiariedade. A intervenção deve ser efetuada sucessivamente 
pelas entidades com competência em matéria da infância e juventude, pelas comis-
sões de proteção de crianças e jovens e só em última instância pelos tribunais. 
 
 
5.2. Sistema orgânico da proteção das crianças e jovens em perigo 
 
Com esta Lei de 1999, o sistema orgânico de proteção dos Menores é composto por 
uma Comissão Nacional das Crianças e Jovens em Perigo, cuja função é dar direti-
vas às comissões locais (congregando 4.795 elementos). O Ministério Público (MP) 
e os tribunais intervêm também, normalmente a jusante76. Cada município tem, pelo 
menos, uma comissão (Lisboa tem quatro), somando em Portugal 305.77 Elas são 
compostas por técnicos e pessoas da Comunidade. Funcionam em comissão alar-
gada, com a presença de todos os organismos da área, em representação da socie-
dade, que exerce uma ação preventiva (mesmo que medidas concretas de interesse 
geral, v.g., a de propor passadeiras para peões, etc.), enquanto a comissão restrita 
atua resolvendo em geral ocorrências pessoais concretas. Ou seja, na base do sis-
tema, temos todas as instituições sociais, que lidam quotidianamente com Menores 
(escolas, igrejas, centros de saúde, partidos, etc.). E, a seguir, nesta pirâmide, temos 
as Comissões de PCJR. E, finalmente, na cúpula, o MP e os juízes, ou seja, os tribu-
nais de Menores. Neste modelo em cascata ascendente, se uma instituição de base 
notar qualquer anomalia comportamental, algo que pode estar a correr mal (v.g., que 
o menor saiu da escola, falhou a vacina, está mal alimentado, maltratado), deve 
tentar resolver o assunto em diálogo com a família; se não obtém resultados, então 
comunica à Comissão, desencadeando-se os procedimentos e acompanhamentos 
necessários.  
 
 
 
 
 

 
76  Em geral, hoje temos os denominados Tribunais de Família e Menores, a manter-se enquanto 

não passa a denominar-se Juízo de Família e Menores, enquadrado num tribunal de Comarca. 
Já existe um Juízo misto do Trabalho e de Família e Menores, com sede em Sines, que pertence 
â comarca do Alentejo Litoral. A funcionar também, já há 3 Juízos de Família e Menores, um 
com sede em Aveiro, outro em Estarreja e outro em Oliveira do Bairro, todos pertencentes à 
Comarca do Baixo Vouga. E, na Comarca da Grande Lisboa Noroeste, há 2 Juízos de Família e 
Menores, um com sede na Amadora e outro em Sintra. E, fora destas situações, continuam a 
funcionar os antigos Tribunais de Família e Menores. Vide, em geral, v.g, TOMÉ 
D’ALMEIDA RAMIÃO, no comentário ao art.º 101.º, In Lei de Protecção de Crianças e 
Jovens em Perigo: Anotada e Comentada. 6.ª Ed., Quid Juris, Lisboa, p.201. Fora das áreas 
abrangidas pelos TFM, a jurisdição competente são os tribunais comuns de comarca. 

77  TOMÉ D’ALMEIDA RAMIÃO -“Listagem das CPCJ”. In o.c., p.385-391. 
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5.3. Análise da situação em Portugal. Do Decreto de 1911 ao Relatório de Ava-
liação de 2012 
 
1. Há 102 anos, Portugal deu um passo de gigante ao mudar o modo como a prote-
ção dos menores começou a ser enquadrada. A situação nacional da época vem retra-
tada no preâmbulo do diploma, que em consequência aposta numa visão diferente do 
enquadramento da matéria: 
 
Na linha da evolução que vem, sobretudo, dos finais do século XIX, verifica-se uma 
aproximação entre abordagens diferentes, profilática nas áreas da Medicina mental, 
do Direito Penal e da Pedagogia.78 O que, dentro do espírito mais progressista dos 
revolucionários portugueses de 1911, e designadamente de certos setores mais avan-
çados quer do partido de AFONSO COSTA quer da igreja católica do momento,79 
viria a propiciar a organização de um novo modelo substantivo e judiciário, de juri-
dificação e jurisdicionalização da problemática das crianças e jovens em risco.  
 
Quanto aos seus objetivos, como refere o preâmbulo, através do Decreto pré-consti-
tucional do Governo Provisório, de 27 de maio de 1911,80 e em cumprimento do 
compromisso “formal tomado pelo decreto de 1 de Janeiro”, e para “acudir, na 
medida das suas fôrças, a um mal social cuja previdência ou cuja cura se não deve 
protelar, sem o risco das mais graves consequências”,81 o Decreto da Tutoria da 
Infância de 1911 “visa à educação, à purificação, ao aproveitamento da criança – a 
base das sociedades, a matéria-prima com que hão-de construir-se e cimentar-se os 

 
78  Vide CÂNDIDO MENDES MARTINS DA AGRA –“Projecto da psicologia transdisciplinar do 

comportamento desviante e auto-organizado”. In Análise Psicológica, 3/4 (4), 311-318. Insti-
tuto Superior de Psicologia Aplicada: Porto, 1986; e em http://repositorio.ispa.pt/bitstream/ 
10400.12/2130/1/1986_34_311.pdf 

79  Este modelo e legislação deve-se à pena do Padre António Oliveira, que, reconhecidamente, 
“era uma pessoa experimentada nos problemas que trabalhou no diploma: desde a colocação, 
em 1889, como capelão, da Casa de Correção de Lisboa – as Mónicas – até à instalação da 
Casa de Correção do Porto, em 1902 (Barreto, 1929). A. Oliveira era um conhecedor profundo 
da área em que laborava, tendo sido dos mais influentes pensadores do seu tempo – mas não se 
limitava a refletir, sendo também, e fundamentalmente, um Homem de ação, que revolucionou 
os modelos de educação que se exercitavam nas denominadas casas de correcção, introduzindo 
uma vertente pedagógica até então desconhecida e trazendo para o país algumas ideias inovado-
ras – como foi o caso da ginástica sueca e a fundação das caixas económicas escolares (Oli-
veira, 1920). Uma vez instaurado o sistema republicano, foi designado para diversas funções, 
incluindo as reformas do Instituto de Educação e Trabalho, de Odivelas, e do Colégio Militar, 
para além de Inspetor-geral dos Serviços de Proteção a Menores, em 1919.” (“Edição comemo-
rativa da lei de proteção da infância, 27 maio 1911”, p.12, http://www4.seg-social.pt 
/documents/10152/13326/lei_proteccao_infancia. Consultado em 15 de novembro de 2013, 
p.6). 

80  Diário do Governo de 27.7, p.1318 e ss. 
81  Embora aí sobre a dimensão da realidade social em si se confesse que “O número de crianças 

miseráveis, expostas, abandonadas, é de cálculo difícil, à falta de estatísticas”. 
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alicerces, erguer-se a arquitectura desempenada de uma sociedade nova, sólidamente 
organizada.”  
 
A nova legislação revela perceções fundamentais do legislador da época. Basta citar 
o trecho em que refere as crianças em risco como “Abandonadas a si mesmas, sem 
família, sem parentes, ou com família e parentes, que se resvalam no vício e na per-
versão; entregues a pais ou tutores que, pela sua pobreza, não podem educá-las, ou 
que as transformam em pequeninos mártires inocentes da ferocidade de instintos 
irrefreáveis, maltratando-as, estabelecendo injustas e perigosas diferenças de trata-
mento entre elas e os irmãos, obrigando-as a esmolar, a vadiar”, o que, sem prejuízo 
de não serem “ainda o crime”, ”preparam-se, no ambiente próprio, para o ser, na 
melhor das oportunidades”. E, “Daí a obrigação do Estado, ou de qualquer entidade 
particular, autorizada, e constituída com o mesmo fim, de as arrancar a êsse ambien-
te corruptor e de as tutelar emquanto não estiverem aptas a declararem-se emancipa-
das pelo trabalho e pelas responsabilidades”. O diploma, numa fundamentação mate-
rial da nova reorientação normativa, tem em vista a “criança, deixada ao acaso de si 
mesma ou entregue a pais, tutores e detentores que (…) as descuram por perversão, 
desleixo ou incapacidade educativa; a criança, exposta à mendicidade, à vadiagem, à 
malvadez, à especulação, à gatunice, à prostituição, arrastada por todas as correntes 
de corrupção, numa idade em que, por debilidade, por imprevidência, não pode ter o 
menor movimento de reacção contra essa corrente; a criança, alheia aos mais rudi-
mentares estímulos de perfeição moral, (…)” que “será um factor permanente de 
vício, da maldade, da perversão em todas as suas manifestações desorganizadoras”, 
declara que o que se pretende é “Formar homens que sejam o bom exemplo, a assi-
duidade do bem e do trabalho, eis a aspiração da Tutoria da Infância (…)”. Acontece 
que, como aí se refere, “A criança abandonada ou desprotegida nunca despertou a 
atenção das leis que nos tem regido. E em poucos países, como em Portugal, a 
indústria da exploração infantil se exerce em tam larga escala e tam impunemente. 
Os comprachicos, entidade abominável a que Vítor Hugo consagrou um capítulo 
genial de fulminação e de revolta, abundam por aí, quási como na Espanha do século 
XVII. È frequente chegar-nos aos ouvidos a história dolorida de um pequenino infe-
liz, comprado aos pais, deformado, aleijado, martirizado para ser fonte de receita nas 
mãos cruéis que o torturam e o exploram. Todas as noites, à saída dos teatros, e em 
especial nas noites de frio e chuva, encontramos às esquinas, abatidas no chão, 
mulheres esfarrapadas com cinco ou seis criancinhas em volta de si, que choram e 
pedem esmola – são, na maioria dos casos, crianças alugadas, cuja exibição rende, 
em cada noite, o sustento de duas famílias”.  Por isso, vem proclamar-se que “O 
intuito dêste decreto é (…) furtar a criança desprovida aos ambientes viciados (…), 
que depravam e inutilizam uma parte considerável da nossa população. Só com 
crianças educadas num regime escolar disciplinado, (…) se poderá constituir uma 
sociedade que à salubridade dos costumes reúna as ansiedades fecundas do saber e 
do trabalho”. Há, “nas suas linhas gerais e no seu espírito de justiça, o triplo fim de 
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proteger a fraqueza inerme, de preparar e temperar caracteres, de procurar fomentar 
energias. Proteger, regenerar, tornar útil (…)”.82 
 
A principiologia orientadora da maioria das disposições, “Foi tirada da experiência”, 
pois “Nem uma lei para crianças, num determinado país, poderia ser feita exclusi-
vamente sob o dogmatismo hirto dos princípios scientíficos ou jurídicos estabeleci-
dos em face das condições especiais doutros países. Demais, as crianças, que são a 
vida indecisa, o despertar com a multiplicidade das suas incertezas, que não recebe-
ram ainda a modelagem persistente do meio, da convivência, dos costumes – da qual 
resulta a relativa unidade de conformação íntima que habilita o sociólogo e o legis-
lador a estabelecer regras fixas, preceitos uniformes – não podem estar sujeitas ao 
rigor formulário duma legislação taxativa, mas sim a leis especiais em que a razão 
e o sentimento tenham ampla liberdade de acção”. 
 
Quanto ao nome escolhido para o órgão face ao objetivo (órgão flexível, diferente 
da ideia de mera “tutoria” civilista ou de jurisdição de julgamento e sancionamento, 
diz-se: “É assim que a Tutoria da Infância se define: «um tribunal colectivo especial, 
essencialmente de equidade, que se destina a defender ou proteger as crianças em 
perigo moral, desamparadas ou delinqùentes, sob a divisa: educação e trabalho. § 
único. Êste tribunal julga pela sua consciência, como um bom pai de família, no 
amor pela verdade e justiça, e sempre no interêsse das crianças». (…) tribunal essen-
cialmente de equidade, (…) tem de furtar-se, sob o risco de atraiçoar os fins para que 
é instituído, à inflexibílidade da legislação comum. A designação Tutoria da Infância 
substitui a de Tribunal da Infância que esta instituição tem no estrangeiro, por duas 
razões. A primeira está no nosso sentimento de raça, que não consegue aliviar a ideia 
de tribunal do conceito de corpo destinado a julgar, a castigar – e convém evitar, 
quanto possível, que a criança passe à vida marcada pelo estigma de haver cumprido 
pena. A segunda está nas atribuições que pertencem à entidade organizada em har-
monia com êste projecto. O seu intuito é mais prevenir, curar, do que própriamente o 
de castigar na acepção vulgar da palavra. Ela prescreve um processo de terapêutica 
moral de higiene preventiva contra o crime, antes do crime, e de higiene curativa 
contra o crime consumado, de maneira a evitar a sua repetição. Sobre os três tipos de 
criança e jovens em risco, considera-se que “a Tutoria abrange, na malha das suas 
disposições – e isto basta para se verificar que não poderia chamar-se-lhe com pro-
priedade Tribunal – as crianças em perigo moral, as crianças desamparadas e as 
crianças delinquentes”. Mas registe-se que já se usa com precisão a expressao à 

 
82  Art.º 2.º: “A Tutoria da Infância é um tribunal colectivo especial, essencialmente de equidade, 

que se destina a guardar, defender e proteger os menores em perigo moral, desamparados ou 
delinquentes, sob a divisa: «educação e trabalho». § único. Êste tribunal julga pela sua cons-
ciência como um bom pai de família, no amor pela verdade e justiça, e sempre no interêsse dos 
menores”. 
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volta da qual se vinha fazendo doutrina no estrangeiro, designadamente nos EUA, e 
provocando debates, de “crianças maltratadas”.  
 
No plano das considerações genéricas sobre a nova filosofia dos meios preventivos 
para crianças delinquentes, o legislador é bem claro: “Mesmo para as crianças 
delinqùentes, menores de dezasseis anos, a acção da justiça tem de exercer-se mais 
com o carácter de quem previne, tutelando, guiando, educando, do que de quem 
castiga (…).”  
 
No que concerne às alterações normativas no campo do direito civil tradicional 
(regime de inibição do poder paternal), passa a entender-se que, “Para que a tera-
pêutica estritamente preventiva produzisse resultados apreciáveis, teve o presente 
decreto de procurar formas novas de direito civil O poder paternal, com o aspecto 
que lhe havia assinalado o Código Civil, pondo-lhe como única inibição a precei-
tuada nos artigos 141.º e 168.º, não podia subsistir. Pelo que as causas de inibição 
foram definidas e alargadas, indo até os pais simplesmente pobres. Para estes, claro, 
a inibição é facultativa – mas desde que se dê, aos pais não será permitido reclamar 
os filhos tirados ao seu poder, enquanto não estiverem educados, não só em benefí-
cio do Estado, ou doutra entidade que o substitua, e que pretendem ver aproveitados 
os seus sacrifícios pela criança, mas a favor da própria criança, que só se prejudicará 
desviando-se da influência purificadora dos que a educam. O processo de inibição 
do poder paternal, em qualquer caso, simplificou-se e abreviou-se relativamente ao 
processo seguido pelo Código do Processo Civil.” 
 
No âmbito da política anticriminal, temos a grande revisão de posições face às 
crianças e jovens, com alterações ao direito criminal (inimputabilidade de menores 
de 16 anos): “Para efectuar a parte do projecto meramente curativa, a que se destina 
aos delinquentes, foi preciso ferir a legislação penal, interdizendo-a do julgamento 
de menores até aos dezasseis anos – e até aos dezasseis, emquanto não fôr possível, 
económicamente, interdizê-la mesmo aos de dezoito. Os menores de dezasseis anos 
não devem, legítimamente, ser considerados criminosos vulgares, para quem a lei 
designe correctivos segundo as circunstâncias do crime. (…) actuando livres dos 
ditames disciplinadores da razão amadurecida – o seu julgamento deve ser mais 
ditado pelo espírito ponderado do julgador do que pela letra inflexível dos códigos. 
E nesses julgamentos, sôbre o critério do castigo, tem de prevalecer o critério da 
necessidade de despertar a criança para o cumprimento do bem, (…) mostrando-lhe 
(…) os ensinamentos reabilitadores da justiça”. São formas novas de direito, sem 
dúvida, mas formas novas indispensáveis num organismo novo, e todas elas tenden-
tes a favorecer os menores.” 
 
2. Após toda a evolução verificada com a primeira Organização Tutelar de Menores 
de 1962 (inserida no modelo do Estado Novo, político-autoritário) e a sua revisão 
em 1978 (já no contexto democrático do pós-25 de abril), até à última de 2003 (Lei 
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n.º 31/2003, de 22/08),83 importa sobretudo destacar que, desde 1999, vigora quer a 
Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro (aplicação de medida tutelar educativa a menores 
entre 12 e 16 que pratiquem factos tipificados no direito criminal,84 a complementar 
pelo art.º 81.º e 82.º da LPCJR), quer a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em 
Risco de 1999.  
 
Esta LPCJR, atrás analisada nos seus princípios fundamentais, traduz uma reforma 
do direito dos Menores na linha da Convenção da ONU de 1989, com o sistema 
nacional de comissões de proteção exercendo atuações permanentes, visando o seu 
desenvolvimento integral, a segurança, a educação, a saúde, etc., e uma cúpula do 
modelo com uma jurisdição voluntária, aliás na linha da conceção de 1911.85 
 
Em 2012,86 os casos mais problemáticos em Portugal, por delinquência ou grande 
risco, situam-se no estrato dos jovens entre os 15-21 anos. Mas vejamos alguns 
dados recentes, mais importantes sobre a problemática em causa, resultantes da 
avaliação (dos casos que passaram o “efeito de funil”, entre a amplitude da realidade 
e o registo oficial – as cifras negras dos casos que se perderam sem deteção, acom-
panhamento e solução –, que aqui, como na análise da criminalidade, são “incontor-
náveis” para o analista sociológico87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 83 http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=550&ficha 
=101&pagina=&nversao=. 

84  http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=542&tabela=leis&ficha=1&pagina 
=1. 

85  Em 1986, foi publicado o primeiro estudo português sobre as crianças maltratadas, quantifi-
cando dados de interesse numa abordagem comparativa das situações num espaço de quase 
trinta anos (sobre menores em risco, consta-se 29% de casos de negligência; 0,8 % de abuso 
sexual; 13,2 de maltratados fisicamente; 19,2% de maltratados psicologicamente, etc. 85 

86  RICARDO CARVALHO (Coord.) -Relatório Anual de Avaliação da Atividade das CPCJ – 
2012. Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco: Lisboa, Maio 2013. 

87  FERNANDO CONDESSO –“A Criminologia”. In Política Social 1988 (aula inaugural ao 
Curso de Política Social de 1991). Ed.Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas:Lisboa, 
1988. 
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Quadro 6: Situações de perigo sinalizadas às CPCJP em 2011 e 2012: 
Quadro 7: Situações de perigo, 2012: 

 
Negligência 7771 

Exposição a comportamentos desviantes 5873 

Situações de perigo em que esteja em causa o Direito à 
Educação 

4166 

Mau Trato Psicológico 2385 
OUTR (Outras situações de perigo) 2023 
Criança assume comportamentos que afectam o seu bem 
estar 

1958 

Mau Trato Físico 1738 
Prática de facto qualificado pela lei penal como crime para 
crianças com idade inferior a 12 anos 

681 

Abuso sexual 628 
Criança abandonada ou entregue a si própria 509 
Mendicidade 79 
Exploração do Trabalho Infantil 19 

 
Fonte: Gráfico nº 80 Situações de Perigo detetadas nas crianças e jovens com processos 
instaurados para 2011 nas CPCJ, Relatório cit., p.103. 
 

 
Quadro 7: Situações de perigo, 2012: 

 
Exposição a comportamentos que possam… 7896 

Negligência 7336 
Situações de perigo em que esteja em causa… 4643 
Criança/Jovem assume comportamentos… 3177 
Mau Trato Físico 1777 
Outras situações de perigo 1662 
Mau Trato psicológico ou indiferença afectiva 1005 
Abuso sexual 693 
Criança abandonada ou entregue a si própria 580 
Prática de facto qualificado pela lei penal… 289 
Mendicidade 114 
Exploração do Trabalho Infantil 15 

 

Fonte: Gráfico nº 101 Situações de Perigo detetadas nas crianças e jovens com proces-
sos instaurados para 2012 nas CPCJ, Relatório 2012 cit. p.122. 

 
 
Quanto às situações de perigo sinalizadas às CPCJP em processos abertos em 2012, 
a incidência das principais situações de perigo é bastante distinta da que verificamos 
para a totalidade de processos então acompanhados, o que denota alterações de per-
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fis socioeconómicos marcantes da conjuntura, aparecendo à frente já não casos de 
negligência, mas a “exposição a modelos de comportamento que possam compro-
meter a saúde, segurança, bem-estar e desenvolvimento da criança”, que, pela pri-
meira vez, é a situação de perigo mais sinalizada, ao atingir os 27% (7.896; quando, 
em 2011, ocupava a segunda posição, correspondendo a 18,9%, 5.873 casos). Ou 
seja, mais 2.023, sendo a grande maioria relacionada com situações de violência 
doméstica (93,7%).  
 

Quadro 8: Fatores desencadeantes do perigo 
 

Violência doméstica 93,7% 

Consumo de estupefacientes 8,7% 
Consumo de álcool 7,6% 

 
Fonte: Adaptação do gráfico n.103, relatório 2012, o.c., p.124. 

 
A negligência, com menos 435 casos do que em 2011, passa para segundo lugar, 
sendo que era a situação de perigo mais sinalizada nos últimos anos em Portugal e 
agora diminui de 33,1% (7.771) para 25,1% (7.292). Depois, temos, a aumentar, as 
situações de perigo relacionadas com o direito à educação representam 15,9% 
(4.643; 14,2%, 4.166, em 2011). Quanto àquelas em que a criança ou jovem assume 
comportamentos que afetam o seu bem-estar, representam 10,9% (3177; sendo 
48,6% deles referentes a condutas antissociais ou atos de indisciplina graves e bull-
ying, 12,6%, situando-se sobretudo acima dos 15 anos: 1.542 casos).  
 
A exposição a comportamentos de risco, a mais representativa em 2012, é a proble-
mática mais representativa e que teve um aumento mais significativo nos últimos 3 
anos (>6,3%). Já a negligência diminui a sua expressão percentual no total de situa-
ções de perigo em 2,6%. E, em 2012, à semelhança do ano anterior, regista o seu 
valor mais baixo de sempre (25,1%; < de 2,6%, o que ainda é pouco consistente). As 
situações referentes ao direito à educação mantêm a tendência crescente (mas com 
aumento leve de 2012 para 2012: 0,4%).  Os maus tratos físicos apresentam o mes-
mo valor do ano anterior, representando 6,1% das situações de perigo, num processo 
de evolução lenta e ligeira. Os maus tratos psicológicos ou indiferença afetiva teve 
uma diminuição percentual, com um forte decréscimo (5,2%, de 2011 para 2012), de 
10% no período dos 5 anos, registando assim o fato mais significativo, dominante.  
 
Quanto à prática de facto qualificado crime, há um aumento de 2007 para 2010. Mas 
de 2011, em que começa a descer, para 2012, regista já uma diminuição de 1,6%. O 
abuso sexual, a criança abandonada ou entregue a si própria e a mendicidade têm 
oscilações percentuais, mas pouco significativas, tal como a exploração do trabalho 
infantil, que apresenta um valor igual desde 2008. 
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Quadro 9: Agregados familiares das CJP, 2007-2012: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Gráfico nº 88 -Comparação % do agregado familiar com quem vivem as crianças 
e jovens com processos instaurados de 2007 a 2012, exceto família biológica, Relatório 
citado, p.110. 

 
 

Quadro 10: Tipos de agregado familiar das CJ em perigo: 
 

Família nuclear 42,5% 

Família monoparental 34,9% 
Um dos progenitores integrado numa Família reconsti-
tuída, com crianças e jovens de outras uniões 14,0% 

Família alargada, Avós, etc. 8,6% 

 
Fonte: Adaptação do gráfico 89: Gráfico nº 89 Comparação % do tipo de agregado 
familiar com quem vivem as crianças e jovens com processos acompanhados. In Relató-
rio anual de Avaliação da Atividade das CPCJ-2012, p.111 

 
Como se constata, há uma clara influência benéfica da convivência com os avós, 
pois é nas famílias com várias gerações que surgem menos casos de crianças e 
jovens em risco. Ocorre a maior percentagem, muito alta, de problemas situados em 
famílias nucleares. Mas, em relação às percentagens enunciadas, importa notar, 
comparando com a família monoparental, que tal não abona por si só em relações a 
outras soluções pois resulta também do facto de estarmos sociologicamente perante a 
esmagadora maioria de situações vivenciais na sociedade atual (dois progenitores) e 
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não propriamente porque seja pior esta situação para as crianças do que a da família 
reconstituída ou monoparental, cuja realidade é comparativamente residual no todo 
nacional. 
 

Quadro 11: Números sobre as razões de não prosseguimento dos processos: 
 

Causas de Arquivamento N.º % 

Ausência de Situa-
ção de Perigo 

Não se confirma 3538 
13279 Já não subsiste 9741 

Cessação da Medida 

Decorreu o prazo de duração ou prorrogação da medida e 
a situação de perigo já não subsiste 

1231 

2894 

A situação de perigo já não subsiste 1060 

O jovem atingiu a maioridade ou completou 21 anos 498 

Foi proferida decisão de procedimento cível que assegurou 
o afastamento da criança ou do jovem da situação de 
perigo 

59 

Foi decidida a confiança administrativa ou judicial da 
criança ou jovem 46 

Outras Situações 

O jovem atingiu a maioridade não solicitou a continuação 
da intervenção ou completou 21 anos 

505 

1020 Por ter passado a residir fora do território nacional 466 

Abertura de Processo indevidamente por informação 
incorrecta na sinalização 49 

   17193 
 

Fonte: Causas do Arquivamento pela CPCJ, p.149. 
 
No que diz respeito a processos remetidos a outras entidades (fase de arquivamento 
na CPCJ), em 2012, dos 7.421 processos arquivados por remessa, 1.847 (24,9%) 
foram remetidos durante a fase de avaliação diagnóstica, 1.099 (14,8) durante a fase 
de deliberação contratualização e 4.475 (60,3%), durante a fase de execução e 
acompanhamento da medida. Discriminando por entidades, constata-se que a maio-
ria traduz uma subida aos tribunais, por razões muito diversificadas, como se enun-
cia no quadro abaixo. 
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Quadro 9: Agregados familiares das CJP, 2007-2012: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Gráfico nº 88 -Comparação % do agregado familiar com quem vivem as crianças 
e jovens com processos instaurados de 2007 a 2012, exceto família biológica, Relatório 
citado, p.110. 
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Quadro 12: Números e situações da alteração da entidade gestora do caso: 
 

Processos Remetidos N.º % 

a Tribunal 

Retirada do consentimento para a intervenção 2431 32,8 

Não cumprimento reiterado do acordo de promoção e proteção 1348 18,2 

Oposição da Criança/Jovem com 12 ou mais anos 290 3,9 

Ausência de acordo de promoção e proteção 281 3,8 

Indisponibilidade de meios para aplicar/executar a medida 264 3,6 

Apensação ao Processo Judicial 167 2,3 

Aplicação de Procedimento de Urgência 130 1,8 

Situação em que considerem adequado o encaminhamento para adoção 112 1,5 

Ausência de decisão CPCJ após 6 meses de conhecimento da situação 94 1,3 

Oposição do Ministério Público à decisão da CPCJ 12 0,2 
Alteração da Competência Territorial 3 0,0 

à CPCJ competente 2098 28,3 
às entidades de 1.ª instância (Saúde, Educação, ISS; IPSS, etc.)  191 2,6 

 100 
 

Fonte: Causas do Arquivamento pela CPCJ, p.150. 
 
 
 
5.4. Conclusão final sobre o sistema de PCJP na Europa e em Portugal 
 
Na Europa, já estão reconhecidos os direitos dos Menores, mas ainda não se alcan-
çou o objetivo da sua efetiva proteção, subsistindo muitos desafios a vencer. Falta 
ultrapassar as insuficiências das ordens jurídicas, a coordenação interinstitucional, 
a execução deficiente dos pressupostos condicionantes de ordem económico-social 
transnacional e instituições de acolhimento e técnicos sociais. São incipientes os 
mecanismos de queixas internacionais, individuais e coletivas, quando existem. As 
atuações preventivas e de acompanhamento dos organismos oficiais de proteção por 
vezes processam-se lentamente. Prolifera a atividade criminosa transfronteiriça, 
bloqueando normas nacionais. Temos os efeitos perversos criados pelos avanços 
tecnológicos sem uma resposta adequada através de regulação, que evite expansão 
de novas formas de agressão e delito. Mas isto não pode fazer esquecer os grandes 
avanços, na segunda metade do século XX, na normação jurídica dos direitos dos 
Menores, que urge tornar cada vez mais efetivos. 
 
Está a avançar-se em programas e convenções da nova geração, como a de Lanza-
rote do Conselho da Europa de 2007, que partem de princípios, apontam políticas e 
medidas soft law aos Estados e envolvem atores sociais pertinentes, no sentido da 
criação de estratégias nacionais integrais. É também o caso do programa “ Construir 
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a Europa para e com os menores”, que motorizou recomendações muito importantes, 
sobre menores e a internet, crianças oriundas de instituições de acolhimento, políti-
cas de parentalidade positiva, crianças na cidade, a saúde para as crianças, a justiça 
amiga da crianças, estratégias contra a violência, etc.88 
 
No plano nacional, estamos face a uma área de jurisdição voluntária, enquadrada 
numa abordagem legal, nacional e internacional, centrada na aplicação da Lei 
n.º147/99, de 1.9.1999 (Lei da proteção das crianças e jovens em perigo), em que 
assumem grande relevo os “Princípios orientadores da intervenção” (artigo 4.º), de 
que destacamos alguns excertos, que, mesmo um juiz, e sobretudo um juiz, deve ter 
sempre bem presente, pois eles devem reger toda a atuação de todas autoridades 
públicas.  
 
Nesta área de especial ação jurisdicional, especial preocupação para um juiz de 
menores não pode ser a pressa em resolver o assunto e fechar o processo (o que pode 
ser objetivo especialmente importante noutras áreas de jurisdição, especialmente em 
matéria económica, empresarial e na generalidade dos assuntos submetidos a juízo). 
Deve ser, sobretudo, o respeito por uma lógica, não só substantiva como procedi-
mental-processual, em que ponha o “superior interesse da criança e jovem” como 
valor máximo, a prosseguir com primazia. O que pode não se compaginar com solu-
ções de sabedoria abstrata, de experiências feitas, de atuação por objetivos mera-
mente temporais pressionadores de soluções rápidas a qualquer preço. Cada caso é 
um caso, que pode não se coadunar com a procura de uma solução rápida (tomada 
apenas para abrilhantar estatísticas oficiais nesta área), sem se tentar, mesmo com 
compassos de espera, uma solução de convergência das vontades envolvidas; solu-
ção que pode ser vencedora por imposição do poder público, mas não convencedora 
daqueles que a ela fiquem sujeitos, porque não aceite por vários dos intervenientes 
fundamentais. Portanto, o juiz tem de se pautar pela procura do maior bem alcançá-
vel para a criança e o adolescente, que nem sempre se compadece com pressas juris-
dicionais, sentenças impositivas ou acordos pressionados, a não cumprir posterior-
mente ou impondo reaberturas dos processos ou infuncionalidades prejudiciais para 
os menores. Embora tudo dependa das regiões do país e das culturas implicadas 
nestes processos. Há naturalmente zonas urbanas com uma especial dificuldade e 
com crescente avassalador volume de casos novos, fruto não só da estrutura da 
população como da crise geral que o país atravessa e que se repercute fortemente nas 
famílias mais carenciadas ou desestruturadas. Acima de tudo, neste domínio fre-
quentemente recheado de excessos emocionais iniciais, importa privilegiar a procura 
paciente de soluções consensuais, implicando compromissos, acordos, que são segu-
ramente mais difíceis de obter numa região com fortes minorias culturais, por vezes 

 88  E. MORENO - “La infancia en Europa: La situación de España en el marco europeo en relación 
a la infancia”. In X Congreso Estatal de Infancia Maltratada. Sevilla, noviembre 2010, p.27. 
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fortemente desenraizadas e desadaptadas e sofrendo de escassez de meios de educa-
ção mais adequados. 
 
Como refere a lei, o “acordo de promoção e proteção“ é um compromisso, reduzido 
a escrito, entre as comissões de proteção de crianças e jovens ou o tribunal e os pais, 
representante legal ou quem tenha a guarda de facto e, ainda, a criança e o jovem 
com mais de 12 anos (aos 18/excecionalmente 21), pelo que se estabelece um plano 
contendo medidas de promoção e de proteção (artigo 5.º, al.f). Tudo isto para ter 
êxito exige por vezes tempo e não só. É esta especificidade das normas aplicáveis, 
aliás em cumprimento de direito internacional, universal e europeu, e em termos 
socioculturalmente situados, que tem de estar presente na intervenção das institui-
ções implicadas, desde logo comissões de proteção de menores e juízes desta jurisdi-
ção voluntária. 
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Presença e ausência do arguido no julgamento penal 

JOSÉ ANTÓNIO BARREIROS * 

 
 

 
Resumo: Sobre o direito irrenunciável de presença e o dever de comparência do 
arguido na fase de julgamento em processo criminal muito há a dizer. Este texto 
tenta ser um ensaio reflexivo sobre algumas facetas problemáticas de tal binómio. 
Trata-se de uma crónica. Não se estranhe, por isso, que não haja, como se exigiria se 
estivéssemos diante de uma dissertação académica, nem aparelho bibliográfico, nem 
citação jurisprudencial. O que segue é, controverso que esteja, saber de experiência 
feito, realidade sentida não pelo cotejo com o que se leu mas o que se viveu, essa 
forma de gnoseologia tantas vezes arredada do que se tem por sério neste mundo 
talar do Direito.  
 
 
 
Presença do arguido e razão da justiça penal 
 
Ao contrário do processo civil – de onde dimanaram historicamente alguns dos con-
ceitos do primitivo processo penal – a presença do arguido na audiência de jul-
gamento é um requisito lógico ante a natureza do sistema de justiça de que se trata e 
com ele compatível numa unidade indissociável. 
Várias são as razões que podem ser alinhadas em tal sentido: 
 

(1) Como forma única de o fazer sentir aquele acto processual como coisa sua, 
ante o qual ele haverá de interiorizar os termos em que decorre a 
tramitação, a produção da prova, afinal, o próprio ritual de julgamento, 
criando no seu mundo cognitivo a representação da Justiça em acção, e na 
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sua emotividade, os sentimentos consequentes dos quais resultará a sua 
adesão ao sistema de valores do Estado de Direito; 

 
Creio ser este o ponto nodal do sistema, tantas vezes esquecido por 
alguma da nossa prática judiciária: o julgamento não é uma forma-
lidade em que a presença do arguido seja algo dispensável, sim 
momento formal essencial de um ritual que é – em caso de conde-
nação – o primeiro passo para a interiorização pela sua pessoa dos 
valores basilares do Estado de Direito, das regras de vivência 
comunitária, em suma, o iniciar do caminho para a sua ressociali-
zação. 
 

(2) Como meio adestrado a garantir-lhe a percepção da prova que vai desfilar 
ante o pretório, aquela que o poderá incriminar e aquela de onde poderá 
resultar a sua exculpação, tudo lhe proporcionando a oportunidade de sobre 
isso formar um juízo e, em nome do contraditório, intervir, fazendo 
consignar a sua posição; 

 
Como poderá alguém que não o próprio, cujos actos estão sujeitos 
a julgamento, percepcionar, até ao limite do pormenor relevante, o 
que é dito pelos coarguidos – tantas vezes propensos a exonera-
rem-se sobrecarregando no ausente – pelos ofendidos, pelas teste-
munhas, o que está nos documentos, o que é, em sede de prova 
pericial tida como verdade oponível autoritariamente ao próprio 
poder de julgar (veja-se o artigo 163º)? 
 
Como poderá um defensor consciente sentir-se confortável ante 
factos ou alegados factos que atingem aquele que assiste sem ter 
consigo quem sobre eles possa dar-lhe o arrimo de uma versão, um 
comentário, uma sugestão quanto à forma de os contraditar? 
Acaso não é a percepção de um tribunal prudente que, tendo diante 
de si o próprio arguido, pode fazer funcionar, nos seus rigorosos 
termos, a regra da imediação probatória, que não é um princípio 
atinente à forma do processo, mas meio instrumental essencial para 
se alcançar a íntima convicção, a qual é critério reitor da aferição 
da prova, consoante o artigo 127º do CPP? 
 
Como, sem a presença do próprio, medir a reacção, até fisionó-
mica, que a prova produz naquele contra quem ou a benefício de 
quem é produzida? 
 
Como aferir, com empenhamento e profundidade, da personalidade 
de quem é julgado e assim a culpabilidade – que é o requisito ético 
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de um Direito Penal da culpa – sem ter para julgá-lo a personagem 
do qual se cura? E não se diga que se julgam apenas factos na sua 
dimensão objectiva, sim factos oriundos de seres humanos con-
cretos que na sua possível prática se envolvem com a dimensão 
integral dos seus seres, os quais, julgados em ausência ou com rara 
presença, não são – diga-se – julgados sequer, sim avaliados ape-
nas como um corpo decapitado de ocorrências sem causa. 
 

(3) Como local onde, por estar em causa o apuramento da sua responsabilidade, 
lhe é conferida a oportunidade formal (artigo 61º, n.º 1, b)) de a poder 
reconhecer, através de confissão (artigo 344º), de a negar, ou invocar 
circunstâncias mitigadoras da mesma, prestando declarações, querendo 
fazê-lo, pois que quanto aos factos a tal não é obrigado (artigos 343º, 61º, 
n.º 1, d)). 
 

Estamos ante um sistema em que a confissão é acto pessoal, insus-
ceptível de ser prestada mediante representação, mesmo nos casos 
em que, ausente, o arguido é representado pelo defensor (artigo 
343º, n.º 4 e artigo 344º). 
 
Trata-se daquela pessoalidade que não está coberta pela faceta da 
defesa em que esta, para além de garantir a assistência técnica ao 
arguido, opera como representação do mesmo (artigo 63º, n.º 1). 

 
Toda uma progressiva aculturação que tem vindo a tomar conta do nosso subcons-
ciente colectivo em matéria de justiça penal tem trazido, porém, a representação 
imagética do julgamento criminal com um figurino em que, tal como no processo 
civil, o arguido está como se ao lado do seu defensor, e não sentado na cena de jul-
gamento, como o vértice para onde tudo naquele acto converge; assim é no que 
chega em doses maciças pela cinematografia, pela televisão, dos julgamentos norte-
americanos. 

 
De facto, a arquitectura das nossas salas de audiências para a justiça penal 
traduz bem essa triangulação de que o “banco dos réus” é o vértice, estando 
contidos no interior de tal corpo geométrico, na lateral, o Ministério Públi-
co, a representação forense dos ofendidos e os defensores, o funcionário 
que assiste ao acto e redige a acta e, presidindo, os juízes. É nesse espaço 
geométrico que tudo ocorre; o vértice determina o ponto de convergência, 
simbólica que denota o sentido e significado do que ali se passa. 
 
A própria prova por declarações e testemunhal ocorre dentro dessa espaço e 
diante do arguido, se bem que nem sempre em termos de este poder visio-
nar o rosto de quem é ouvido, construção que é apta a pôr em crise um 
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requisito essencial da defesa, qual seja a plenitude da percepção da prova 
por aquele que sofre os efeitos da mesma. 

 
 
Obrigatoriedade de comparência 
 
A regra geral, enunciada no artigo 332º do CPP, é, em sede de audiência de julga-
mento, a do dever de presença – obrigatoriedade lhe chama a lei – sendo excepcional 
a possibilidade de julgamento na ausência do arguido. Isto o enunciado que, como 
veremos, traduz apenas uma aparência de realidade, tais são as possíveis excepções. 

 
Trata-se de uma decorrência do princípio geral, enunciado na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 61º, onde se clausula como um dos direitos do arguido «estar 
presente aos actos processuais que directamente lhe disserem respeito». Ora 
se há acto processual que revista tal natureza a audiência de julgamento, 
como acto definitivo de produção probatória, integra-a sem qualquer dúvi-
da. 
 
Mas trata-se de dever que não impende apenas sobre o arguido mas por 
igual sobre as autoridades judiciárias e todos aqueles órgãos da administra-
ção da justiça que com eles colaborem.  
 
Assim se compreende que: 
 
(1) Estando o arguido preso em comarca diferente daquela onde deva ser 

julgado, o tribunal o requisite «à entidade que o tiver à sua ordem» (n.º 
2 do artigo 332º); 

 
Esta previsão não pode ser interpretada no sentido de essa requisi-
ção não ser obrigatória quando o arguido for julgado na comarca 
onde se situa o estabelecimento onde se encontre preso, pois a tal 
obsta o disposto no n.º 1 do artigo 114º quando prevê que a notifi-
cação de arguido que se encontre preso é requisitada ao director do 
estabelecimento onde se encontre sob prisão. 
 

(2) O tribunal está vinculado, no caso de ausência do arguido que se ache 
regularmente notificado, a tomar todas as medidas necessárias e 
legalmente admissíveis «para obter a sua comparência» (n.º 1 do artigo 
333º); 

 
As medidas em causa consistem essencialmente na condução coac-
tiva, tal como o preveem os artigos 115 e 116º, n.º 2, o n.º 4 do 
artigo 332º e o n.º 7 do artigo 333º.  
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(3) O tribunal deve proporcionar ao arguido as condições para a sua 
deslocação, quando este o requerer de modo fundamentado (n.º 3 do 
artigo 332º). 

 
Não concretiza o normativo em que consistirá tal «requerimento 
fundamentado», mas resulta da lógica das coisas que se tratará de 
aduzir impossibilidade de meios financeiros para custear a 
deslocação ou desproporcionada onerosidade da mesma. 
 
Também não diz o preceito em que consistirão tais «condições», se 
o adiantamento de verba para a deslocação, se o fornecimento de 
transporte, tudo, afinal, a esvaziar-se na prática quando a norma 
proclama, mas para o vazio, uma generosa intenção. 
 
Num registo complementar poderá incluir-se no oferecimento de 
tais condições as adequadas a garantir a segurança de quem 
pretende comparecer e encontra risco na materialização dessa 
intenção. 

 
Na lógica de que a obrigatoriedade de comparência impende sobre o arguido mas 
também sobre o tribunal, a lei prevê, como meio para determinar a presença do 
arguido, compelindo-o a esta, a contumácia, a qual ocorre (artigo 335º a 337º) quan-
do (i) esgotados estiverem os meios para a efectivação da notificação do arguido 
para comparecer em julgamento (ii) ou não tendo sido obtida a sua detenção ou 
prisão preventiva – tal como as preveem os artigos 116º, n.º 2 e 254º - (iii) ou na 
sequência de uma evasão. 
 
Tal mecanismo opera por pressão psicológica, porquanto é gerador de efeitos lesivos 
para a liberdade ambulatória e de disposição patrimonial do arguido, desde a sujei-
ção imediata a mandados de detenção ou a aplicação da prisão preventiva, a anula-
bilidade de negócios jurídicos que celebre e a proibição de obtenção de certidões, 
documentos ou registos e até o próprio arresto dos seus bens. 
 
Ante essa gestão forçada do risco cabe ao arguido a decisão – tomada já com liber-
dade residual de decidir – de comparecer em audiência ou ficar à mercê do efeito 
destes meios dissuasores, que caducam uma vez obtida a sua presença (artigo 336º). 

 
Cotejando a evolução histórica do sistema, a contumácia estava prevista, na 
primitiva redacção do Código de 1987, como elemento integrante de uma 
lógica da impossibilidade do julgamento à revelia, que o Código de 1929 
admitia, embora segundo figurinos que se foram diferenciando, e aquele 
quis inviabilizar. 
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Hoje, ante as possibilidades que a lei e a prática foram abrindo à eventuali-
dade de julgamento com o arguido ausente, trata-se de uma espécie de ulti-
ma ratio por via da qual o processo fica suspenso a aguardar a comparência 
(artigo 335º, n.º 3). 

 
 
Ausência permitida/Dispensa de comparência 
 
A fórmula legal prevista no n.º 1 do artigo 332º traduz, como se viu, uma aparência 
jurídica, a de que todo o sistema radica em torno de um julgamento que só por 
excepção pode ter lugar na ausência do arguido.  
 
Sucede, porém, que, como veremos (i) não só o elenco de casos em que a ausência é 
permitida tem um âmbito relativamente amplo e fluído (ii) como, para além disso, ao 
ditar as suas previsões, o legislador por mais de uma vez se exprime em termos que 
denotam o seu real sentir, o de que só exige a presença quando o tribunal «conside-
rar indispensável» a presença do arguido (n.º 5º do artigo 332º; n.º 1 do artigo 333º e 
n.º 3 do artigo 334º, neste último caso relaxando o requisito a «absolutamente indis-
pensável»). 
 
Cotejando o citado artigo 332º do CPP verifica-se que as excepções à obrigatorie-
dade de presença em audiência de julgamento se circunscrevem ao previsto (i) nos 
números 1 e 2 do artigo 333º (ii) no artigo 334º. 
 
O enunciado desses três preceitos peca por pouco rigor sistemático, pelo que, para 
melhor percepção há que proceder a um enunciado das circunstâncias em que a 
ausência do arguido pode ocorrer: 
 
- Como facto consumado quando, tendo comparecido à audiência de julgamento, o 
arguido dela se afastar – apesar de caber ao tribunal tomar as providências necessá-
rias para garantir a presença, incluindo a sua detenção – e for entendido pelo tribunal 
que não é indispensável a sua presença (números 4 e 5 do artigo 332º), caso em que 
o julgamento prossegue sendo ele representado pelo seu defensor; 

 
Ao contrário do que sucede ante o estatuído no n.º 1 do artigo 333º do CPP, 
onde se prevê que o indispensável se reporta «à descoberta da verdade 
material», a lei não estabelece aqui qual o critério dessa indispensabilidade. 
Creio que, por paridade de razão, o critério terá de ser o mesmo; além disso, 
como veremos de seguida, não poderá valorar-se exclusivamente o que 
relevar para a descoberta da verdade material sem considerar o que for 
determinante para a defesa do arguido. 
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- Como situação excepcional quando, estando o arguido notificado para comparecer 
em julgamento, faltar e o tribunal considerar que não é absolutamente indispensável 
a sua presença «desde o início da audiência» para o efeito da «descoberta da verdade 
material» (n.º 1 do artigo 333º); 

 
Considero discutível que o único critério legalmente consagrado haja sido o 
da indispensabilidade – reforçada com a fórmula exasperante do «absolu-
tamente indispensável» - para a descoberta da verdade material, porquanto 
relevante haveria de ser por igual o requisito do «absolutamente indispen-
sável» para a defesa do próprio arguido.  
 
Dir-se-á que é a este arguido que caberá ajuizar sobre essa matéria, nomea-
damente se com a sua ausência não estará a fazer perigar tal possibilidade 
de se defender não sendo encargo do tribunal subrogar-se à sua pessoa neste 
particular. Sucede, porém, que a ausência pode ocorrer por razões perante 
as quais não se pode concluir que o arguido tenha renunciado ao direito de 
presença mas esta ocorra simplesmente por impossibilidade, ainda que 
momentânea, de comparecer e, deste modo, ante esta lei, estar-se-á a fazer 
triunfar uma descoberta da verdade com irrelevância da defesa daquele que 
é o primeiro atingido pelo que for considerado como sendo essa verdade 
obtida com ablação da sua pessoa. 

 
- Como ausência consentida nos casos de «idade, doença grave ou ausência no 
estrangeiro» (número 4 do artigo 333º e n.º 2 do artigo 334º). 

 
Ante o enunciado da lei nenhum consentimento releva fora estes casos tipi-
ficados em que o mesmo opera no âmbito de circunstâncias de excepcional 
relevo. 
 
O direito de presença é, deste modo, irrenunciável. 

 
- Como situação especial, no caso de julgamento na forma comum decorrente do 
reenvio do processo a partir da forma sumaríssima quando o arguido (i) não puder 
ser notificado do despacho que designa a data para o julgamento (ii) faltar injustifi-
cadamente a esse julgamento (artigo 334º, n.º 1). 

 
A primeira situação é inadmissível nos termos em que está formulada. Ao 
limite o que a lei pretende clausular é que essa impossibilidade de notifica-
ção ocorra depois de efectivadas todas as diligências adequadas para o efei-
to, mas o modo como o preceito se encontra redigido abre a porta ao abuso 
de o mero facto da não notificação possibilitar o julgamento na ausência. 
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Deixámos para o fim o sistema que veio a coroar uma tortuosa evolução legislativa 
que passou pela admissibilidade da revelia (modelo do Código de 1929), impossibi-
lidade da mesma (sistema primitivo do Código de 1987): a possibilidade de julgar na 
ausência os arguidos sujeitos a termo de identidade de residência em que haja sido 
prevista tal eventualidade. 

 
Escrevendo no domínio do Código de Processo Penal de 1929 o Professor 
Figueiredo Dias enunciava qual era a situação no seu livro Direito Proces-
sual Penal, I, páginas 464-465, publicado em 1974: «Do princípio da res-
ponsabilidade pessoal – como aliás de outros princípios que presidem à 
audiência de julgamento penal, nomeadamente o da imediação – deveria 
ainda resultar a geral impossibilidade de uma audiência de julgamento sem 
a presença do arguido; a geral impossibilidade, i.e. de um verdadeiro pro-
cesso penal de ausentes. Não foi essa todavia a solução seguida pelo nosso 
CPP nos arts. 562º e seguintes, que pelo contrário aceitou o julgamento de 
ausentes dentro de um processo penal especial». 

 
Eis o que resulta do artigo 196º, n.º 3, d): o arguido é sujeito a essa medida coactiva, 
de natureza obrigatória, pela qual lhe é fixado um dever de informação quanto à sua 
domiciliação, sendo que qualquer afastamento por mais de cinco dias do local que 
para o efeito indicou permite (i) a sua notificação dos termos do processo por via 
postal simples, mediante prova de depósito, considerando-se válida e eficaz quando 
feita por essa forma, isto é, mesmo sem a evidência de que a comunicação haja sido 
efectuada (ii) a sua representação subsequente é assumida pelo defensor constituído 
ou nomeado, o qual não pode prestar declarações em seu nome (iii) enfim, para o 
que releva, a possibilidade de o julgamento ter lugar na sua ausência, nos termos do 
artigo 333º. 
 
Trata-se de um sistema que tenho por absolutamente inaceitável, porquanto: 
 

(1) Se bem que assente num dever de domiciliação violado pela ausência, que 
não encontra assento constitucional em momento algum da Lei 
Fundamental, satisfaz-se com uma comunicação para um domicílio de 
subsistência presumida de um acto tão solenemente relevante como a 
convocatória para julgamento penal, isto porque por via postal simples sem 
prova de recepção; 

 
Espanta que haja, com este sistema, julgamento de pessoas já 
falecidas, com o consequente desprestígio para a Justiça? Que se 
julguem casos de pessoas passíveis de um juízo de 
inimputabilidade que não é percepcionada por não estar em 
audiência quem patentemente a evidenciaria? 
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O que espanta é que se tenha rotinizado o sistema a tal ponto que 
um acto com a importância deste seja tido como uma burocracia 
maçadora e o incumprimento do TIR merecer como punição 
consequente – pois que sanção se trata como se fruto de um 
sistema de vindicta pública – a possibilidade da revelia, isto 
qualquer que tenha sido o motivo pelo qual a não notificação não 
tenha operado. 
 
É que, partindo de uma filosofia paroquial – em que os cidadãos 
estão pelo menos todos os cinco dias em contacto com a sua caixa 
postal – negado pela evidência da mobilidade característica da 
sociedade contemporânea, dando como assente a fiabilidade de um 
sistema postal, consabidamente hoje em situação crítica porque em 
reorganização por privatização com a consequente ineficácia e 
incerteza, o sistema de justiça não se tolhe, num acto de 
consciência, quanto à eventualidade de estar a praticar uma 
violência legal e um atentado a, esse sim, um direito 
constitucional, o direito a um processo justo que garanta os 
adequados meios de defesa.  
 
É a prevalência da eficácia, da celeridade à conta da indiferença. 
 

(2) Faz perigar de modo consciente o direito de defesa em nome de critérios 
puramente economicistas, pois que o próprio sistema postal tem a 
possibilidade, através do correio registado e do aviso de recepção - que a 
lei, aliás, releva (veja-se o artigo 113º, n.º 1, b)) – de garantir, claro que por 
meio mais oneroso, a confirmação de que o destinatário foi informado para 
o efeito de comparecer, isto para não falar nos outros meios de notificação, 
nomeadamente por contacto pessoal. 

 
Foi esta a razão maior que levou ao sistema: ser oneroso para os 
serviços de Justiça suportar os custos postais que garantissem – 
usando embora ainda os serviços de Correio como oficiais de Jus-
tiça – a prova da efectiva notificação; poupar no uso de funcioná-
rios de justiça ou órgãos de polícia criminal para tal efeito. 
Triunfando o argentário sobre o humano, o sistema contenta-se 
com uma ficção: pior, em relação ao presuntivo notificado, do que 
o “não está estivesse” é o “dá-se como tendo estado sem saber se 
efectivamente esteve”, o processo, essa realidade em si, esse é que 
não pode esperar para ser “despachado” com ou sem arguido pre-
sente porque ignorante quanto a esse julgamento do seu caso. 
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Comparado com o sistema processual penal que vigorou em Portugal sob a Ditadura, 
em que a sentença proferida à revelia nunca transitava em julgado até à notificação 
pessoal do arguido, porquanto não encontrava no modo como fora alcançada – sem a 
plena possibilidade deste se defender, comparecendo – legitimação suficiente para se 
impor vinculadamente a ele, comprometendo a Justiça, aquele outro que a proclama-
da democracia hoje oferece e que venho criticando fica muito aquém em termos de 
garantia de direitos e de dignidade das instituições: vale a presunção de notificação, 
a ficção de conhecimento, a dispensabilidade da presença, a desconsideração da 
personalização, a degradação do acto de julgar e o sentenciar empurrado para a cate-
goria das rotinas da burocracia repressiva, e tudo válido, eficaz e exequível, tolerado 
em suma. 

 
Escrevia em 1955 o Professor Manuel Cavaleiro de Ferreira relativamente 
ao processo de ausentes: «procura-se, por todos os meios, a comparência do 
arguido, para normalizar o processo; e, falhado este objectivo, tenta-se 
remediar com meticulosa cautela, uma falta que desnatura o próprio pro-
cesso, em razão da presumida diminuição do valor e importância da defesa. 
É por isso que o julgamento é sempre escrito, para que o arguido oportuna-
mente de tudo possa tomar conhecimento e que a decisão condenatória nun-
ca transita em julgado, sem que o arguido compareça, e renuncie ao direito 
que lhe é atribuído de recorrer da decisão ou de requerer novo julgamento 
(Cód. Proc. Penal, artsº 564º a 56º).» 
 
É que – continuava o mesmo Mestre – estávamos ante uma «suspeita de 
deficiente validade, precisamente por nele não ter comparecido pessoal-
mente o réu.» 

 
 
Presença no acto de leitura da sentença 
 
Dispõe com placidez o artigo 373º, n.º 3 que, estando o arguido ausente, a sentença é 
lida ante o seu defensor, considerando-se este assim notificado; do mesmo modo o 
372º, n.º 4 adita que a leitura equivale à notificação dos sujeitos processuais que 
deverem considerar-se presentes. 
 
Quer dizer, um acto que é o momento decisivo em que o tribunal emite o veredicto 
de culpa ou de inocência, determina a responsabilização e seus efeitos, fundamenta o 
porquê do que decidiu e, no limite do qual, consoante o 375º, n.º 2, o juiz, se o 
entender conveniente profere, em caso de condenação, uma breve alocução exor-
tando o arguido a corrigir-se, fica transformado, pela conjugação destes preceitos, 
numa pura rotina, peça processual lida quantas vezes sincopada porque resumida-
mente, se não “por apontamento”, sem que o destinatário essencial do decidido sinta, 



PRESENÇA E AUSÊNCIA DO ARGUIDO NO JULGAMENTO PENAL 

 
89 

afinal, porque ausente, qual a valoração que a Justiça fez do seu caso. Como se nada 
disso fosse com ele e para ele. 
 
A primeira finalidade que a justiça penal visa atingir, a da prevenção especial e o 
propósito ressocializador, afinal um dos pilares da legitimação dos Tribunais Judi-
ciais, é, por esta forma, posta em crise, como se de uma repartição pública adminis-
trativa se tratasse. 
 
 
Presença em fase de recurso 
 
Resta, neste panorama, o que se passa nas instâncias superiores: aí impera uma ideia 
discriminatória segundo a qual já estamos em território privativo aos que têm o 
benefício do “reservado o direito de admissão”, pois que a presença de arguidos é 
ocorrência de tal modo invulgar que se estranhará a sua presença. 
 
Na sua lógica genética, o nosso sistema de recurso consubstanciaria uma verdadeira 
audiência de julgamento, pois que com possibilidade até de renovação da prova e 
com poderes oficiosos de conhecimento da matéria de facto mesmo no caso de o 
recurso ser circunscrito à questão de Direito (artigo 410º, n.º 2). 
 
Trata-se hoje de uma fase da tramitação processual penal em que a audiência passou 
a ser acto para o qual o arguido é, porém, convocado apenas havendo lugar à reno-
vação da prova (n.º 4 do artigo 430º), situação de aparição excepcionalíssima, pois 
de outro modo só o defensor é notificado (artigo 421º, n.º 2), e mesmo este sem que 
a sua falta legitime adiamento, pois em caso de ausência será nomeado outro defen-
sor (n.º 2 do artigo 422º). 
 
Quer dizer: mau grado o estatuído no n.º 5 do artigo 423º, quando determina que se 
aplicam ao julgamento em sede de recurso as disposições previstas em matéria de 
audiência em primeira instância, no que à presença do arguido respeita, tudo é mais 
restrito, este é dispensável, como se de um aliud se tratasse, estranho ao que ali 
decorre, quase ao limite intruso. 
 
E, no entanto, é hoje legalmente permitido que em sede de recurso se converta em 
condenação irrecorrível sentença absolutória de primeira instância. 
 
Terminamos com as palavras de um dos espíritos mais lúcidos do nosso pensamento 
jurídico. 
 
Escrevendo em 1969, ainda sob a vigência do Código de Processo Penal de 1929 
com as modificações de sucessiva legislação, usando pois a terminologia então em 
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uso pela qual se denominava réu ao que hoje designamos como arguido, disse Antó-
nio Castanheira Neves Sumários de Processo Criminal (páginas 168-169): 

 
«O alto interesse processual da presença e participação processual do réu – 
a impor aquele direito [de presença] e a justificar este dever [de comparên-
cia] – tem o seu fundamento no carácter também eminentemente pessoal de 
uma incriminação e de um processo criminais, com as possíveis consequên-
cias morais e jurídicas que lhe são próprias, a tocar a honra e a dignidade do 
réu, e que como tais só podem admitir-se se tudo se passar perante ele, se 
ele for pessoalmente convencido da sua responsabilidade e culpabilidade, 
podendo a todo o momento tomar a iniciativa de esclarecimento, de contra-
dição, de impugnação, etc.; além de que a sua presença, se é sempre factor 
indispensável de verdade e de esclarecimento oficioso, através dos interro-
gatórios que neste sentido lhe faça o juiz, não é menos imprescindível para 
que o tribunal possa ter directo acesso à personalidade do réu, a atender na 
culpabilidade, na medida da pena, na determinação das medidas de segu-
rança, etc.» 

 
Eis o que é o reino dos valores, rebaixados que estão por tanta da nossa realidade 
contemporânea.  
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“Última flor do Lácio, inculta e bela, 

És, a um tempo, esplendor e sepultura: 
Ouro nativo, que na ganga impura 

A bruta mina entre os cascalhos vela… 
 

Amo-te assim, desconhecida e obscura, 
Tuba de alto clangor, lira singela, 

Que tens o trom e o silvo da procela 
E o arrolo da saudade e da ternura! 

 
Amo o teu viço agreste e o teu aroma 
De virgens selvas e de oceano largo! 

Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 
 

Em que da voz materna ouvi: ‘meu filho!’ 
E em que Camões chorou, no exílio amargo, 

O gênio sem ventura e o amor sem brilho” 
 

Olavo Bilac – Língua Portuguesa 

 
 
 

 
JURISMAT, Portimão, n.º 4, 2014, pp. 91-101. 
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I. Língua, Pensamento, Cultura e Política 
 

A Lusofonia implica uma preocupação com os falantes e os países dos falantes da 
nossa Casa comum de pensamento, a Língua, mas também com a própria Língua.  
 
Não é politicamente correto dizer-se, mas quem poderá negar que há uma hegemonia 
linguística pela via da comunicação social, aí avultando a Internet e as notícias e 
programas numa televisão globalizada, e, no plano cultural, especialmente o cinema 
e a canção? 
 
No cinema, os filmes falados em inglês são a moeda corrente. E as empresas distri-
buidoras e importadoras quase não permitem hoje que se veja senão cinema estadu-
nidense. São raras as exceções nas grandes cadeias, supermercados de cinema. É um 
achado ver-se em Portugal um filme europeu, fora dos locais seletos de muito pouca 
frequência. 
 
Convenhamos que a dobragem do filme na língua nacional (como fazem sistemati-
camente os Espanhóis, por exemplo) é uma solução chauvinista, que não permite 
sentir o espírito dos falantes. Nós não iríamos por aí... Até porque é preciso que se 
saibam línguas estrangeiras, sem que a elas fiquemos enfeudados, e à cultura que 
transportam. 
 
Na música, com exceção de casos de revivalismo, em que há um pouco mais de 
variedade linguística, ocorre que mesmo novos autores nacionais de vários países se 
procuram fazer entender (ou não) numa versão próxima da norma estadunidense, por 
imitação dos respetivos modelos. Mais ainda que invasão, há capitulação, há imita-
ção, e muitas vezes sem rasgo nenhum. E quiçá mais relevante (e grave) ainda. 
 
É óbvio que aquelas referidas manifestações culturais têm o seu lugar, e não se retira 
a glória a grandes monstros sagrados da música que, a partir do final da II Guerra 
Mundial, deu novos sons às angústias e aspirações juvenis. Não seríamos quem 
somos sem os Beatles, os Queen, os Roling Stones... Todos eles já fazendo, entre os 
jovens mais vanguardistas, figura de pré-jurássicos. 
 
Mas a uniformização linguística em música (e sobretudo provincianismo e mime-
tismo nesse terreno) ataca a identidade cultural nacional e, além disso, a diversidade 
cultural, e também de pensamento. Cada língua é uma forma mentis, tal como Pes-
soa disse que cada pátria seria “todo o mundo a sós”. De tanto ouvirmos músicas e 
vermos filmes numa língua tenderemos a pensar como os falantes dessa língua. Já 
houve casos anteriores, com o francês. Mas este tinha ainda a matriz latina a ajudar 
um pouco... Ouvir que umas pessoas têm as suas “diferenças” com outra, que se 
deve “implementar” uma política, ou perguntar se o outro está a “realizar” o que 
queremos dizer são abominações, crimes de lesa Português, infelizmente cada vez 
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mais frequentes... e ditas sem culpa, porque decorrendo de uso. Qualquer dia serão 
Português mesmo. 
 
Obviamente que não defendemos a teoria da tia de Fradique Mendes, de um também 
provinciano isolacionismo linguístico.1 Achamos deveras excelente que, desde crian-
ças, os cidadãos aprendam, hoje, o inglês, língua fácil (para ser mal falada e mal 
escrita; para o ser bem, das mais difíceis, pela sua caprichosa gramática, que contudo 
os que a sabem pouco acham fácil...) e universal. Mas, em contrapartida, há sinais de 
globalização linguística empobrecedora e sobretudo de provincianismo linguístico 
que põem em causa o direito à língua materna dos povos, e o direito ao acesso às 
línguas cultas do mundo, e especialmente do quadrante cultural a que se pertence. 
 
Se em organizações brasileiras, timorenses, dos PALOP em geral e portuguesas a 
língua oficial interna passar a ser o inglês, o que acontecerá (admoestação, despedi-
mento ?) se um funcionário invocar a Constituição (formal ou material) e usar ape-
nas a sua própria língua, a língua oficial nacional ? Não estamos a falar de ficções... 
 
E não é de certo modo deprimente ver que em Universidades destes países parece 
haver já aulas obrigatoriamente em inglês, não em cadeiras dessa língua ou cultura 
(o que faz todo o sentido), mas em aulas de outras matérias, sem que, por exemplo, 
haja sequer um único falante desse idioma como língua materna, ou até como língua 
de comunicação ? E para estrangeiros, nos Países lusófonos, não se deveria promo-
ver que falassem o Português, só em casos extremos nos conformando nós com 
outro idioma como língua-veículo ? Sem prejuízo, é claro, de casos excecionais...  
 
No recente Congresso Mundial de Filosofia do Direito, em Belo Horizonte (julho de 
2013),2 das quatro palestras que fizemos apenas a que decorreu no colóquio especifi-
camente brasileiro estava prevista para ser em português. Na verdade, falámos em 
inglês em duas: numa em que a esmagadora maioria dos presentes eram brasileiros e 
de língua castelhana e noutra em que havia na sala apenas uma professora inglesa, 
sendo todos os restantes brasileiros. Permitiram que traduzíssemos para português o 
texto inglês que levávamos (na verdade, fizemos dele um resumo) numa terceira 
sessão, em que todos eram lusófonos ou falantes do castelhano. O Presidente da 
Associação Argentina de Filosofia do Direito, simpático, falou em português na 
variante brasileira, em hora dos anfitriões. Gostei do gesto. 
 

 
1  QUEIROZ, Eça de — A Correspondência de Fradiques Mendes, Lisboa, Livros do Brasil, s.d. 

(l.ª ed., 1900).  
2  XXVI World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy. Human Rights, Rule of 

Law and the Contemporary Social Challenges in Complex Societies, Campus of the Universi-
dade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil, 21 to 26 July 2013. 
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Mas meditemos: quando no Brasil a língua oficial é ainda o inglês, para onde vamos 
nós? 
 
Por outro lado, é culturalmente empobrecedor que a única língua estrangeira que se 
aprenda seja o Inglês. Tal é um claro retrocesso relativamente ao que, por exemplo 
em Portugal e nas suas então “províncias ultramarinas”, ocorria há cinquenta anos 
atrás, e mesmo mais, quando no Liceu e mesmo nas escolas técnicas se aprendia 
tanto o Inglês como o Francês. E mesmo no ensino industrial e comercial não se 
aprendia de “faz de conta”, mas para saber mesmo. Com inspeções a sério e de gran-
des vultos. 
 
 O nosso quadrante linguístico é o latino, e a França a capital do Espírito, como um 
dia proclamou um grande intelectual alemão.3 Por isso, a monomania do inglês está 
a custar-nos já uma questão de identidade e de acesso a um manancial inesgotável de 
cultura (além de negócios, para os que por eles se interessam). Evidentemente que o 
ideal seria conhecer as grandes línguas do mundo. Os lusófonos cultos não precisam 
sequer de estudar para entenderem e se fazerem entender em Castelhano ou em Ita-
liano. Mas ao aprenderem Alemão, é toda uma outra família de línguas que se lhes 
abrem, e depois o Russo, o Árabe, e o Chinês ou o Japonês. Já não falamos na enor-
me importância das línguas antigas, mas não mortas, línguas de cultura essenciais, 
como o Latim, o Grego clássico e o Sânscrito. 
 
De qualquer forma, como nem todos podem ser poliglotas, ao menos não tivéssemos 
culturalmente retrocedido, retirando ao Português o seu lugar, e abolindo o Francês.  
 
Mas quando falamos em Inglês, pergunta-se: mas que Inglês? Esperemos, realmente, 
que o Inglês que se esteja a ensinar sirva não apenas para língua de turista, consu-
mindo fast-food, mas para ir ao encontro da grande Cultura anglo-saxónica, de que 
somos aliás tão devoto que pertencemos a um grupo de leitura de Literatura desse 
idioma, com reuniões periódicas. Porque as línguas, se não forem pontes para as 
culturas respetivas, poderiam com vantagem ser substituídas por um qualquer espe-
ranto sem alma. 
 
A língua nacional (qualquer língua: o caso não é só nosso) precisa, antes de mais, de 
proteção pelos respetivos poderes públicos. Por isso é fundamental uma política 
internacional da Língua. No caso lusófono, deveria haver uma política concertada 
dos vários países que a nossa Língua falam. Que a nossa Língua pensam, e que a 
vivem, afinal. 

 
3  E v. entre nós também o título de TRIGUEIROS, Luís Forjaz — Capital do Espírito, Lisboa, 

Empresa Nacional de Publicidade, 1939. Cf. ainda o nosso livro Lusofilias. Identidade Por-
tuguesa e Relações Internacionais, Porto, Caixotim, 2005. 
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É deprimente ver o que gasta e o que investe (são coisas diferentes) Portugal compa-
rado com outros países (a Espanha e a França, desde logo ; nem falemos da Alema-
nha...) na difusão da sua Língua e Cultura no estrangeiro. Felizmente, a Língua Por-
tuguesa tem o Brasil, que desenvolve políticas de difusão, existindo em São Paulo, 
significativamente, o original e luminoso Museu da Língua Portuguesa, e espalhan-
do-se pelo mundo professores brasileiros de português. No Brasil há também, por 
exemplo, a grande revista « Língua Portuguesa ». 
 
Ainda não há muito o escritor Adelto Gonçalves lançava uma campanha para dádi-
vas de livros portugueses à Rússia, onde brasileiros fomentam o conhecimento da 
« última flor do Lácio ». 
 
Obviamente que na política da Língua, de um lado e do outro do Atlântico não ajuda 
nada a rezinguice com que alguns atacam o Acordo Ortográfico, esquecendo-se que 
o Português é para o Povo e não apenas para elites que saboreiam diferenças como 
frutos exóticos, e que é até vexatório haver três versões em português da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. 
 
Poucos em Portugal sabem, mas a aversão ao Acordo ocorre simetricamente dos dois 
lados do Oceano que nos deveria unir e que, com calúnias, com remoques, com 
acintes, só separa. Longe, muito longe, de ser uma degradação de um Português 
pretensamente “puro”, e de uma subserviência ao colonizado (há em muitos um 
preconceito colonialista tardio), o Acordo é uma fórmula discutível, é certo, mas 
prática, de se uniformizar a escrita, embora com muitas exceções – decerto demasia-
das – ainda. Uma das mais ridículas críticas ao Acordo, em Portugal, é por exemplo 
dizer-se que os Portugueses passariam a escrever “facto” sem “c”. Pura mentira. 
Essa é uma das situações em que cada país mantém a sua ortografia. 
 
 Quando invocam o « abrasileiramento » do Português de Portugal, uns, ou o 
« imperialismo colonialista » lusitano, outros, esquecem que essa unificação (apesar 
de tudo ainda com muitas exceções) é um dos trunfos de afirmação conjunta da 
nossa Língua comum no Mundo. E se cuidassem do que, realmente, se passa com a 
subalternização do português como língua cultural e de comunicação ?  
 
Há regras internacionais estranhas. Há burocracias que chegam a ser desprestigian-
tes, outras espelho da situação a que já se chegou.  
 
Em candidatura a programa patrocinado superiormente, de candidato de país latino 
para instituições de países diferentes com línguas latinas, o conselho é que se escre-
va em inglês ; a menos que todos tenham a mesma língua... A verdade é que, prova-
velmente, se se permitisse a utilização de outra língua, nem todos se entenderiam. 
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E um dia, para recebermos em Portugal livros que publicámos no Brasil, tivemos de 
preencher impressos em Inglês. Quando dois países realmente unidos pela Língua, 
enredados em burocracias entre si, usam uma língua terceira, algo está podre no 
reino da Dinamarca... 
 
 
II. Padronização da Comunicação da Investigação, logo, Padronização da 
Investigação 

 
Um dos exemplos mais notórios de perda de identidade nacional, e de perecimento 
de identidade das instituições académicas dos vários países, é a tendência que faz 
que compitam não consigo mesmas, para se superarem por ideais próprios, mas, pelo 
contrário, lhes inculca padrões e sonhos de alcançar metas alheias. Essas tendências, 
quando interiorizadas e difundidas nas instituições, inevitavelmente as colocam em 
níveis inferiores nas notações internacionais, porque autoavaliando-se e pautando-se 
por metas, conceções e modelos estrangeiros, alguns que lhe são profundamente 
alheios. O que pode começar em horários e calendários escolares, grelhas e regula-
mentos, e acaba na Língua em uso nas aulas e nos trabalhos académicos. Assim 
como nas normas para a sua elaboração. As externas e, ainda pior, as internas, as que 
moldam uma forma mentis. 
 
É óbvio que é raríssimo haver autores que consigam exprimir em língua não materna 
o que o seu espírito dita. Não há tantos Joseph Conrad assim (na verdade, nasceu 
como Józef Teodor Konrad Korzeniowski). Podem traduzir-se, mas nem sequer 
serão eles mesmos. 
 
Admitimos que em ciências muito duras e muito puras a questão linguística tenha 
menos significado, e que a formalização simbólica mais universal da matemática ou 
da química possa suprir o abismo das conotações. Em humanidades, em ciências 
sociais, é muito complicado competir com quem fala a língua bebida no leite mater-
no. Sempre o estrangeiro fará figura de meteco, falará como bárbaro, e será depre-
ciado no seu valor. Basta um sotaque, mesmo no próprio país, para a reputação cair 
uns tantos degraus. Basta o penteado, ou a qualidade da gravata, dos brincos, ou do 
colar... 
 
Quem não se lembra do astrónomo turco do Principezinho / Pequeno Príncipe?4 As 
roupas à la turca o perderam. Com roupas ocidentais, foi placidamente aceite na 
comunidade científica. O problema é que a língua – casa do ser diz Heidegger – é 
muito mais profunda que as roupas. 
 

 
4  SAINT-EXUPÉRY, Antoine de — Le Petit Prince, ed. de Paris, Gallimard, 1987. 
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Impor uma única língua, e para mais uma língua globalizada pode ajudar a comuni-
cação superficial, mas não é de molde a preservar identidades, nem a captar subtile-
zas. A dispersão das línguas no episódio da torre de Babel é por alguns considerado 
um mal. Mas é um bem: permitiu pluralismo cultural também. 
 
O contrário pagar-se-á: pensaremos todos pela mesma cabeça. E já se começam a 
ver os resultados dessa homogeneização. 
 
Quem não escreve ou não publica os resultados das suas pesquisas, e quem não 
pesquisa em absoluto, não sente o problema com que finalizaremos esta breve cha-
mada de atenção ainda muito impressionista e nada sistemática: a formatação da 
escrita científica ou padronização da comunicação da pesquisa. 
 
Os próprios jornais diários já têm livros de estilo, por vezes pesados volumes. Con-
tudo, nunca se escreveu tão mal nos jornais, em geral. Escreve-se pior, tendenciosa-
mente, manipuladoramente, em muitos casos. 
 
Os mecanismos de avaliação, a pessoas e instituições, impõem a formatação do que 
se publica. E as normas já foram por outros denunciadas na sua inaplicabilidade a 
todos os terrenos, a todos os países, etc. 
 
Sempre lembro o exemplo de “Deus”, que seria obviamente muito mal classificado 
como professor ou pesquisador. Não passa um só dos requisitos, que me lembre... 
Escreveu um só livro, sem referees, não foi em inglês, não pode gaver edições real-
mente atualizadas, etc. Também não fez pós-docs.,etc. 
 
Mas há coisas simplesmente de bradar aos céus.5 
 
Como avaliar alguém pelo número de páginas em revistas, esquecendo-se que há 
tamanhos de letra diferentes, espaços diferentes, margens diferentes e mesmo for-
matos de revista diferentes...? E o que interessa, realmente, maior número de pági-
nas? 
 
Como parificar capítulos em livros com livros inteiros? Para fomentar a colaboração 
entre autores? Ou para que se parta o pão em pequenino, e se pulverize a mensagem 

 5  E não é só em Portugal. Cf., recentemente, PEREIRA MENAUT, Antonio-Carlos — La Ética 
Protestante y el Espíritu de Brad Gregory, in "Dereito", n.º 22 (2013), máx. p. 477, onde no-
meadamente se afirma: "Por el camino que va la universidad española, será dificil que produzca 
libros como éste, por falta de tiempo, por sobrecarga docente, por sobrecarga burocrática, por 
forzarnos a perseguir acreditaciones y sexenios, porque se valóran más los artículos de una re-
vista indexada que los libros, por falta de reposo, de ideas, de financiación…". 
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que normal e logicamente caberia num livro em uma dúzia de artigos de um autor, 
misturados com os de outros autores? 
 
Depois há normas mais subtis... A obrigatoriedade de referências bibliográficas, por 
exemplo. É lógico que no geral é estranho um artigo científico sem elas... Mas pode 
haver casos... Alguém que estuda um assunto pela primeira vez, que descobre algo, 
pode ser tentado a colocar uma falsa bibliografia só para preencher o requisito, 
quando o que interessa no seu trabalho é o documento que encontrou, a escavação 
que fez com êxito, a experiência em que descobriu algo. 
 
Há normas que obrigam a que cada artigo de um autor não repita a bibliografia dos 
anteriores, ou que um artigo não tenha intertextualidades mentais sequer (temáticas) 
com as suas teses académicas – com medo de que haja multiplicação dos pães e 
chover no molhado, com publicação de chá fervido. Penalizando-se a revisitação de 
trabalhos anteriores, o progresso é cortado. Não se volta a temas antigos e sempre se 
borleteará de nova flor em nova flor. 
 
Há avaliadores que vão imediatamente ver as datas dos estudos citados, interpre-
tando que, se no trabalho não houver muitas datas modernas, o autor teria estacio-
nado no tempo. Esquece-se que todas as regras admitem subversão. Que pode haver 
necessidade de revisitar estudos anteriores do mesmo autor, ou publicar os mesmos 
para outros públicos (noutras línguas, noutros países). E que certos temas não têm 
sempre cultores que escreveram ontem. Pode mesmo haver escassez real de fontes 
atuais. Ou ainda, sobretudo tratando-se de autores ou temas mais clássicos, pode o 
pesquisador contemporâneo ter querido estudar as obras originais, sem intermedia-
ção de comentadores e epígonos, etc., etc. Obviamente aqui são mais penalizados os 
estudos e seus autores que navegam nas águas das Humanidades. 
 
Outra mania é a da descoberta. Válida para a farmacologia, para a medicina, para a 
arqueologia... Mas não válida para disciplinas que são sobretudo preservadoras, e 
que mais vêem outras conexões dos mesmo objectos (novas interpretações) que 
propriamente objectos novos. E inovar em artes plásticas não é inovar em cirurgia ou 
em engenharia... 
 
Também as formas de citação são propensas a problemas. Citar uma edição de Aris-
tóteles do ano passado resulta, na fórmula de referência intratextual em “(Aristóteles, 
2014)”, não será um anacronismo? E na Grécia deve soar pior ainda... De que Aris-
tóteles de estará a falar? O próprio autor do texto se pode chamar Aristóteles... 
 
Depois, os métodos sintéticos e intratextuais de citação não são fáceis para captar 
matizes. Se quisermos citar uma referência de segunda mão, o “apud” era muito útil. 
Entre parêntesis, dizer que Fulano diz isto, mas quem diz que ele o diz é Beltrano, 
põe problemas. E pior ainda se soubermos tudo das edições de um e outro, e quiser-
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mos, por rigor académico, explicar que não pudemos consultar o original (por ina-
cessibilidade material), embora tenhamos a total e completa notícia das fontes... 
Num rodapé, tudo tem espaço para se explicar. Dentro do texto, encavalitado, sufoca 
e faz perder o leitor. 
 
Mas pior que tudo – temos livros em que experimentámos já os vários métodos, e 
sempre se encontra uma forma de tornear as talas da burocracia: isso é que é liberta-
dor – é outra coisa. 
 
O pior é um clima de funcionalismo, de conformismo, que ameaça a liberdade aca-
démica (libertas docendi, ius docendi) e a criatividade universitárias. É a pessoa que 
quer a babá para toda a vida, e se acolhe às normas cada vez mais rígidas e cons-
trangedoras da Universidade para não ter de viver a vida lá fora.  
 
No sentido de confundir funcionalismo com emprego estável, isso praticamente 
acabou (e muito mal), com o neoliberalismo imperante: em muitos países, o univer-
sitário já tem um emprego muito descartável, inseguro, e com uma carreira perigosa, 
íngreme, traiçoeira, penosíssima, invulgarmente longa... E até há pouco em Portugal 
nem com direito a subsídio em caso de desemprego. Foi das primeiras, se não a 
primeira, inconstitucionalidade por omissão detectada em Lisboa. 
 
O grande problema é que, como bem viu Jean Laund, se pode perfeitamente cumprir 
com escrúpulo (mas obviamente sem brilho) as apertadas e exigentes normas para 
publicar, seguir o manual de estilo de livros e artigos, citar convenientemente, fazer 
resumos e palavras chave, escrever com a estrutura retórica reclamada por extensas 
instruções e advertências aos potenciais autores... e afinal não dizer nada, nem nada 
de novo, nem nada de importante. Nem fazer uma coisa importantíssima que todo o 
trabalho universitário teria que ter: que o autor se colocasse todo no que faz, mos-
trando a sua cultura, a sua sabedoria, a sua subtileza, a sua prudência. É certo que 
para cumprir aquelas regras todas o candidato a autor penou muito. Mas que vão 
sacrifício para tão escasso resultado! 
 
E outro problema gravíssimo é o da censura, do controle do conteúdo sob pretexto 
de controle de qualidade. O que está a acontecer com a “caça aos dicionários”6 
impondo a correção política, e a perseguição por processos ou defenestração mediá-
tica de alguns jornalistas que ousam afastar-se dos preconceitos do nosso tempo é 
perigosíssimo. É a liberdade de opinião e de expressão que estão em causa, e evi-
dentemente a qualidade científica. Porque se o pesquisador ou o professor estiverem 
permanentemente com medo de desagradarem aos inquisidores de turno (ainda que 

 6  PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa — Temporada de Caça ao Dicionário, “Língua Portuguesa”, 
Ano 7, n.º 78, abril de 2012,  p. 38 ss. 
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subtis e tecnocráticos), não farão senão aulas psitacistas, cinzentas e cautelosíssimas, 
e escreverão coisas redondas e inexpressivas: por defesa. 
 
Passará e já se passa a escrever para produzir papel, não como uma exigência que 
venha do fundo da alma.  
 
Para se obter títulos, e nem sempre com estritos fins académicos, também se escreve 
demais.  
 
A partir do momento em que, por exemplo, a reforma de Bolonha impõe que qual-
quer estudante, afinal para a sua (futura) vida profissional de burocrata ou profissio-
nal liberal, ou outra que seja, precisa de fingir que é pesquisador e tem de fazer tese, 
tudo está subvertido.  
 
Mesmo as teses de licenciatura foram abolidas, há décadas, certamente pela medio-
cridade crescente que foram apresentando, com a democratização do ensino. 
 
A verdade é que se se pode aumentar o número de universitários, e se, como de 
algum modo disse Santos Neves, a universidade será algo no séc. XXI como a esco-
laridade primária obrigatória nos sécs. XIX e XX, e se, com uma seara enorme de 
universitários, naturalmente mais vocações de pesquisadores existem, não se pode 
porém subverter a natureza humana e obrigar a que todos sejam exímios sábios e 
fazedores de teses. Esperemos que a moda não pegue no Brasil. Porque as más teses, 
como a má moeda, matam as boas... 
 
E o resultado é o abaixamento imparável do nível, com um turbilhão infernal em que 
certos professores, como aquele menino holandês, tentam ir fazendo as teses aos 
seus orientados, como quem procura travar o rebentamento do dique com um dedo. 

 
 

III. Conclusão 
 

Os exemplos brevemente enunciados correspondem a uma preocupação cultural 
única: a de que se mantenha a identidade dos povos, dos países, das culturas que os 
fazem. Não se trata sequer de invocar o “direito à tradição”, que também existe, e 
que bem foi desenvolvido, por exemplo, por Francisco Puy.7 É apenas do direito à 
cultura, que deve também presidir à política universitária e à política do nosso Idio-
ma.  
 

 7  PUY, Francisco — Derechos Humanos, Santiago de Compostela, Imprenta Paredes, 3 vols., 
1985. 
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Hoje as políticas culturais deixaram já de ser fruto de improvisos e do real arbítrio 
dos mecenas estatais, que beneficiariam estes em vez daqueles. Há cada vez mais 
regras, conceitos, uma ciência das políticas culturais em gestação.8 É nesse contexto 
e em diálogo com vários produtores de sentidos e de expressão cultural, além de com 
os especialistas mais académicos nas várias dimensões da cutura, que se terá que ter 
uma política cultural em união e sintonia com um Direito da Cultura, e, nos casos 
mais específicos, Direitos Linguísticos e Direitos da Universidade. 
 
Em qualquer dos casos, tudo ganha Portugal em articular essas políticas com o mun-
do Lusófono. Mas para isso necessita de mais humildade e mais diálogo com as 
autoridades dos Países respetivos, e também maior compreensão dos fenómenos 
culturais e universitários respetivos.9 Há em alguns universitários e políticos uma 
pose ainda imperial, que pode custar-nos o que custou a nossa inábil política de 
ensino na Abissínia.10 
 
Foi para nós um choque ver o anúncio de que o Brasil não mais privilegiaria a atri-
buição de bolsas de estudantes universitários para Portugal, ao que se disse precisa-
mente por causa de falarmos a mesma Língua... 

 

 8  Cf., v.g., COELHO, Teixeira (org.) — Dicionário Crítico de Política Cultural, 2.ª ed., revista e 
ampliada, São Paulo, Iluminuras, 2012. 

9  Cf., para alguns desenvolvimentos, a nossa conferência Saberes d’Aquém e de Além Mar. Fazer 
a Ponte, conferência no âmbito do colóquio Luso-Brasileiro “A Informação Jurídica na Era 
Digital”, organização conjunta da Universidade do Porto e da Universidade Fluminense, 
proferida na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em 24 de Fevereiro de 2011, 
publicado in A Informação Jurídica na Era Digital, org. de Ricardo Perlingeiro, Fernanda 
Ribeiro, Luísa Neto, Porto, Afrontamento, 2012. 

10  VISCONDE DE SOVERAL — Memoria ácerca dos Portuguezes na Abyssinia, Porto, Typo-
graphia do Comercio do Porto, 1894, p. 6. 
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1 Cursos de direito versus desenvolvimento social 

Nas atuais sociedades democráticas liberais o aprimoramento das instituições decor-
re de uma constante auto-avaliação que persegue a eficiência movida pela liberdade 
dos indivíduos.1 O direito, como peça fundamental do sistema de interação social,2 
se corretamente estabelecido, reconhece as regras de convivência que livram os 
indivíduos das amarras morais e econômicas repressoras, permitindo-lhes realizar 
seus projetos de vida.3 
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1  Já introduzindo este debate com LIPOVETSKY, Gilles, e suas reflexões contidas na obra Os 
tempos hipermodernos, 2004, p. 55, entendemos que o atual paradigma é caracterizado por uma 
modernidade desregulamentadora e globalizada com alicerce em três axiomas: o mercado, a 
eficiência técnica e o indivíduo. 

2  Dos discursos pragmático e moral, para HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez, 6.ª ed., 
2010, p. 174, surge a regra de argumentação como resultado do entendimento de que, nas 
sociedades complexas, a moral só pode ter efetividade no âmbito externo das relações sociais 
quando correspondente ao código jurídico. Este é visto como elemento que perpassa por todas 
as searas do mundo da vida e permite a estabilização social.  

3  Para LIPOVETSKY, Gilles, Os tempos hipermodernos, 2004, p. 117, a dinâmica da individua-
lização fez com que a democracia permanecesse sólida, apegada a seus princípios humanistas e 
pluralistas; embora o autor avalie que o hedonismo não seja mais jubiloso, é fato que ele rege 
todo um conjunto de práticas massificadas. 
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O fundamento do direito nessas sociedades, por alguns denominadas de pós-moder-
nas, é a segurança social garantida por argumentos de direito, ou princípios, discur-
sivamente construídos pela comunidade e garantidos pelas instituições. A emancipa-
ção dos sujeitos de direito não admite regras apenas com base em meros comandos 
de autoridade. Hoje, as decisões precisam ser coerentes, motivadas e públicas. Só 
assim é possível alcançar a confiança no sistema social e, logo, a sua preservação. 
 
Em uma época em que todas as ações e iniciativas são postas, difundidas e comenta-
das na rede mundial de computadores, que se tornou um novel espaço público, nada 
passa desapercebido aos olhares curiosos que logo tratam de refletir e debater o que 
está no mundo, principalmente, se este acontecimento carrega em si um grande 
potencial transformador, capaz de influenciar grupos e comportamentos. 
 
Com efeito, a autonomia crítica e o ativismo social são os elementos-chave para a 
consolidação das sociedades civilizadas e garantistas, que buscam o progresso em 
prol, e por meio, de seus membros. Esta afirmação, apesar de inspiradora, é com-
pletamente vazia de significado sem o conhecimento das complexas relações das 
quais emergem. 
 
John Rawls, em Uma teoria da Justiça, esclarece que é preciso o compartilhamento 
de uma razão social entre os entes, entidades e indivíduos voltada para a difusão da 
informação e para o fomento de compromissos institucionais íntegros.4 Uma socie-
dade orientada pela ética, pela liberdade de expressão e para a promoção do devido 
processo legal evolui de forma equilibrada com base nos sensos de igual oportuni-
dade e igual respeito, noções que permitem o reconhecimento de injustiças. A trans-
parência, a imparcialidade e o comprometimento são características latentes neste 
contexto. 
 
Destarte, não importa se os setores são o público ou o privado. Os princípios da 
dignidade e da reciprocidade permitem o alcance de uma coordenação social efi-
ciente, hábil a concretizar a estabilidade necessária ao desenvolvimento da sociedade 
e das pessoas. E é mais do que evidente que o desenvolvimento social deve se dar de 
forma balanceada entre os diversos setores da sociedade, bem como deve ser cons-
tante o investimento na formação e no aprimoramento dos indivíduos. 
 
Uma precipitação do observador poderia levar à equivocada conclusão de que mui-
tos graduados em direito, por seus conhecimentos adquiridos sobre o “sistema jurí-
dico” e pelo pretenso “domínio de um conjunto de leis”, estariam habilitados a cola-
borar para a consecução de uma sociedade mais livre, justa e solidária. Ledo engano! 
Faculdades de direito, por si só, não possibilitam a instauração ou aperfeiçoamento 

 
4  RAWLS, John, Uma teoria da justiça, 2008, p. 273. 
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das instituições jurídicas ou a realização da justiça.5 
 
Conhecer o direito, especialmente se este for entendido apenas como um corpo de 
leis, não conduz nenhuma comunidade ao respeito e à valorização do indivíduo. Pelo 
contrário, muitas vezes deixa estagnado ou retarda o desenvolvimento humano em 
razão do apego a convenções e a fatos sociais passados, nem sempre favoráveis à 
liberdade individual ou ao desenvolvimento social. O direito não é apenas um sis-
tema cognitivo, é também um sistema de ação.6 E é esta sua característica que cada 
vez mais deve ser provocada e estimulada. 
 
É frustrante ter de reconhecer a realidade do ensino jurídico brasileiro como uma 
descrição distorcida do funcionamento do direito. O Brasil possui uma série de pro-
blemas estruturais graves, como nas áreas de educação, saúde, segurança, transporte, 
apenas para citar alguns. Entretanto, apesar da insuficiência de professores, médicos, 
geógrafos, estatísticos e engenheiros etc., o país forma, aproximadamente, cem mil 
bacharéis em direito todos os anos, por meio de seus mil e trezentos cursos de direi-
to, segundo informações do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). 
 
A situação fica ainda mais grave quando se avalia que o equivalente ao número total 
de advogados da França, sessenta mil, é habilitado anualmente ao exercício da advo-
cacia em acréscimo aos mais de oitocentos mil causídicos já existentes no país. E 
este número só não é maior porque o Exame da OAB reprova, aproximadamente, 
setenta e cinco por cento dos inscritos a cada processo seletivo.7 O que indica que a 
qualidade do ensino jurídico ofertado é bastante precário. 
 
Uma quantidade elevada de bacharéis em direito não significa que a sociedade bra-

 5  Em texto do início da década passada, NOBRE, Marcos, Apontamentos sobre a pesquisa em 
direito no Brasil, 2003, p. 147, denunciou o estado caquético das faculdades de direito no Bra-
sil que, devido ao seu apego ao “princípio da antiguidade”, permaneceram isoladas dos debates 
interdisciplinares, o que resultou no seu baixo desenvolvimento científico e deu ao seu labor 
um aspecto de “produção de parecerista” que pouco, ou nada, diz sobre as inovações jurídicas a 
serem viabilizadas para o crescimento do dinamismo da sociedade brasileira. À época, o citado 
autor mencionou relatório do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) que, já em 1980, afirmava que “numa sociedade em que as faculdades de direito não 
produzem aquilo que transmitem, e o que se transmite não reflete o conhecimento produzido, 
sistematizado ou empiricamente identificado, a pesquisa jurídica científica, se não está inviabi-
lizada, esta comprometida.” Entendemos, desta forma, estar também comprometida a eficiência 
e o desenvolvimento sociais. 

6  HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez, 6.ª ed., 2010, p. 180. 
7  O presidente nacional da OAB, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, declarou essa preocupação 

em entrevista dada à revista Veja em agosto de 2013. Disponível em: http://www.oab.org.br/ 
noticia/25958/oab-nacional-e-destaque-na-veja?argumentoPesquisa=formsof%28inflectional,% 
%20%22exame%22%29%20and%20formsof%28inflectional,%20%22ordem%22%29. Acesso 
em: 8 set. 2013. 
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sileira seja necessariamente mais igual, eficiente ou bem coordenada. Não é preciso 
realizar uma apuração rigorosa para constatar a morosidade e a ineficiência que 
emperra o desenvolvimento nacional, em parte motivado pela má qualidade da legis-
lação e pela baixa capacidade de concretização das decisões dos atores políticos e 
sociais. Obstruem as instâncias administrativa e judicial brasileiras rotinas buro-
cráticas, repetitivas e equivocadas que consomem precioso tempo e recursos em 
longos processos corretivos, o que inviabiliza muitas vezes o atingimento de uma 
cidadania plena e coletiva. 
 
Ausentes uma adequada difusão das informações e clareza das práticas institucio-
nais, com destaque para as jurídicas, a postura crítica e a participação política alhu-
res ressaltadas restam bastante restringidas. Esse déficit irá refletir no potencial de 
evolução de todo o corpo social. 
 
 
2 A crise do direito e o necessário resgate do pensamento crítico 
 
A insuficiência das ordens de direito está diretamente relacionada aos problemas 
estruturais concernentes às instituições sociais, eis que nucleares do modo de organi-
zação e desenvolvimento da comunidade. O motivo de tal insuficiência é, antes de 
mais, a ausência de coordenação por políticas de Estado, que não regulamentaram a 
disponibilidade de oferta de cursos jurídicos e permitiram a ampliação do quantita-
tivo de faculdades em todo o país de duzentas para cerca de mil e trezentas.8 
 
No intuito de promover a ampliação do acesso às instituições de ensino superior, e 
de realizar o objetivo de uma considerável parcela de jovens e de adultos ansiosos 
pela formação em terceiro grau, especialmente como bacharéis em direito, de manei-
ra indiscriminada diversas faculdades tiveram seu funcionamento autorizado com 
posterior reconhecimento. Sem a necessária infraestrutura e expertise para formar 
profissionais capazes de contribuir para o aperfeiçoamento do direito e das demais 
ordens sociais, muitas dessas faculdades são sustentadas com base no antigo tripé 
“quadro, professor e biblioteca [quase sempre precárias]” e prezam pela repetição de 
doutrinas tradicionais, leituras de códigos e análise jurisprudencial, bem como ten-
tam sobreviver da avaliação do mercado pautada no percentual de aprovação de seus 

 
8  Preocupação esta que não é afeta apenas à OAB, mas também objeto de manifestação no Docu-

mento de Área (do Direito) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), em 2009, o qual registra que “a política da Área do Direito, e da CAPES, nos últimos 
anos tem sido a de buscar a ampliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu em Direito 
sem, no entanto, abrir mão dos critérios e exigências formulados pelo Sistema Nacional de Pós-
Graduação, buscando evitar que esta necessária ampliação ocorra de forma descontrolada e sem 
fundamento, como o que, infelizmente, ocorreu durante anos com os cursos de graduação em 
Direito no país”.  
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egressos no exame de aptidão profissional da OAB.9 
 
Salvo poucas exceções,10 esses centros de ensino jurídico não desenvolvem estudos 
integrais, não possuem grupos de pesquisa, não estimulam nenhuma forma de publi-
cação de trabalhos acadêmicos, não fomentam a iniciação científica e a extensão, 
atividades essas que visam modificar a realidade jurídica da comunidade na qual tais 
instituições de ensino superior encontram-se inseridas. A maior parte dos alunos de 
direito passa alheia a essas atividades de crescimento e amadurecimento profissional 
durante o seu período de formação. Ao longo de quase todo o curso, suas principais 
preocupações são com as notas e/ou com os estágios profissionalizantes.11 Antes 
mesmo de formarem, voltam suas preocupações para o exame da OAB e/ou rendem-
se à ideologia dos concursos públicos, restando pois cooptados pela rotina do sis-
tema, como meros operadores jurídicos.12 
 
A prática absorvida ao longo de semestres de estágios lhes garantirá incorporar 
facilmente os padrões jurídicos e a visualizar as principais implicações da aplicação 
do direito. Contudo, nem sempre terão condições de romper com a formação que 
receberam e serem hábeis a propor soluções criativas suficientes para melhorar sua 
atuação profissional. Tão logo terminam a graduação são “diagnosticados” como 
míopes e incapazes de desenvolver uma crítica coerente acerca do direito e do pen-
samento jurídico.13   

 9  Este ponto também é discutido de forma muito interessante no texto de NOBRE, Marcos, 
Apontamentos sobre a pesquisa em direito no Brasil, 2003, p. 148, para quem a questão que 
vem sendo sistematicamente identificada nas análises sobre o assunto é “o fato de o ensino jurí-
dico estar fundamentalmente baseado na transmissão dos resultados da prática jurídica de 
advogados, juízes, promotores e procuradores, e não em uma produção acadêmica desenvolvida 
segundo critérios de pesquisa científica. O que, por sua vez, já parece mostrar que não se pode 
separar o problema do isolamento do direito em relação às demais disciplinas de ciências 
humanas da peculiar confusão entre prática profissional e elaboração teórica, que entendo ser 
responsável pela concepção estreita de teoria jurídica que vigora na produção nacional”.  

10  De acordo com a Avaliação Trienal da CAPES 2013, apesar dos mil e trezentos cursos de 
graduação existem apenas cento e treze programas de pós-graduação na área do direito em fun-
cionamento. Disponível em: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal 
/Docs_de_area/Direito_doc_area_e_comissao_ATUALIZADO.pdf. Acesso em: 8 set. 2013. 

11   NOBRE, Marcos, Apontamentos sobre a pesquisa em direito no Brasil, 2003, p. 149: “A meu 
juízo, nos melhores cursos de direito do país - que devem se constituir no parâmetro de nossas 
avaliações – os alunos saíam sim preparados para enfrentar o mercado de trabalho e para 
desempenhar funções no Judiciário.” 

12  NEVES, A. Castanheira, Digesta, 2010, v. 1, p. 46: “Eis aqui, creio eu, as duas instituições de 
que depende vir ou não o direito a afirmar-se no nosso mundo humano, através da mediação 
indispensável do jurista: a função judicial e a Universidade. Mas para isso é, evidentemente, 
decisivo que ambas não queiram ser apenas ancillae imperii, e sim a consciência ética da 
comunidade - com a independência, a responsabilidade, a coragem e o risco que os compromis-
sos vitais sempre implicam”. 

13  ACCA, Thiago; SCABIN, Flávio, Clínica de direito, 2009, p. 13. Deste modo, não há de deixar 
de destacar que é relevante para o aluno saber como lidar com as situações novas não estrutura-
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Devido à enorme saturação do mercado jurídico, cada vez mais competitivo, com 
poucas oportunidades e salários nada atraentes para o exercício da advocacia, muitos 
desses profissionais acabam por vislumbrar no magistério superior uma alternativa 
aos concursos públicos. Porém, ao decidirem por este caminho o fazem, no mais das 
vezes, sem a devida vocação e preparo. 
 
Toda essa discussão nos permite resgatar o pensamento de Herbert Hart, para quem 
os indivíduos, sob o aspecto interno do fenômeno jurídico, são capazes de critica-
mente aceitar ou rejeitar os padrões estabelecidos. Ele tinha inteira consciência da 
importância de sujeitos críticos e bem formados para o reconhecimento das normas 
do universo jurídico.14 Se os cursos de direito não introduzem o viés reflexivo, não 
há como padrões adequados serem construídos e respeitados. A crítica pela crítica, 
ou seja, a manifestação sem a devida fundamentação, ocasiona anomalia, paraliza-
ção, e obstaculiza a atividade social e a efetividade dos direitos. 
 
A solução para este quadro não é só melhorar a qualidade do ensino jurídico, mas 
fazer com que ele promova ações efetivas na comunidade. E aqui reside o maior 
problema do ensino jurídico brasileiro, que ao mesmo tempo ressalta o desafio que 
têm a pesquisa e a extensão pela frente, bem como evidencia o papel crucial do 
compartilhamento do conhecimento produzido pelas escolas de direito com a comu-
nidade, a cada dia mais e mais conectada às redes de difusão de informações.15 
 
 
3 Rediscutindo o sentido do direito na sociedade de massas 
 
Um dos mais festejados pensadores da atualidade, Gilles Lipovetsky,16 ressalta que o 
poder das atuais democracias repousa na sua capacidade auto-fundante que decorre 
do discernimento crítico dos indivíduos que a promovem. Como bem colocava Ilya 
Prigogine,17 a democracia é um sistema político que preza pela liberdade dos indiví-
duos, em especial a liberdade de expressão, que permite o fomento do sistema por 
meio de sofisticados mecanismos de correção hábeis a aperfeiçoar a coordenação 

 
das cotidianamente apresentadas pela prática jurídica. Quando o profissional do direito está à 
frente de um caso, ele não sabe com certeza quais são as regras jurídicas que se aplicam ou 
quais são os fatos de maior destaque etc. Daí a importância do profissional do direito desenvol-
ver métodos de análise para enfrentar situações não estruturadas e não serem meros reproduto-
res do texto da lei ou de jurisprudência pacificada. 

14  MACCORMICK, Neil, H. L. HART, 2010, p. 26. 
15  As estatísticas do PNAD apontam um crescimento de 253% de crescimento do acesso à internet 

no Brasil entre os anos de 2003 e 2013. Disponível em: <http://saladeimprensa.ibge.gov.br/ 
noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2476>. Acesso em: 8 set. 2013. 

16  LIPOVETSKY, Gilles, Os tempos hipermodernos, 2004, p. 100. 
17  PRIGOGINE, Ilya, O fim das certezas, 1996, p. 14. 
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necessária ao estabelecimento dos vínculos sociais. 
 
Desse modo, o que nessas comunidades importa é o convencimento por meio do 
discurso, capaz de gerar o argumento dotado de capacidade normativa que estabiliza 
expectativas e é detentor das diretivas comportamentais diante dos fatos.18 Assim, 
pode-se afirmar que a sociedade hodierna não é marcada pelo consenso quanto ao 
conteúdo em si, mas pelo processo de construção continuada de novos entendimen-
tos e saberes que permite a realização de atividades e da convivência social.   
 
Logo, conduzir trabalhos que resultem em inovações jurídicas capazes de provocar 
mudanças estruturais que conciliem a proteção a direitos e o desenvolvimento 
socioeconômico é o desafio que mais se destaca no ensino jurídico. No Brasil, país 
carente de decisões voltadas à superação das diversas deficiências que impedem o 
seu progresso social e econômico,19 otimizar o funcionamento das ordens sociais 
perpassa por reinventar as ordens de direito e por colmatar as disfunções antes retra-
tadas. 
 
Isso porque, a sociedade brasileira já percebeu que a articulação e a coordenação 
exigidas ao estabelecimento do Estado de bem-estar e ao desenvolvimento socioeco-
nômico duradouro requerem não somente bacharéis em direito, mas instrumentais 
eficientes que permitam a operacionalização dos campos político e econômico. 
Construir um direito coerente e funcional é demanda que exige: 1) permanente estí-
mulo à autonomia e à criatividade dos atores sociais; 2) sólido e contínuo esforço de 
fortalecimento de uma produção jurídica transdisciplinar; 3) setores sociais com-
prometidos com a inovação e o desenvolvimento; e 4) difusão do conhecimento para 
toda a comunidade.  
 
Todavia, não há como ignorar que existe no Brasil uma enorme desvantagem na 
produção de pesquisa e de conhecimento em relação aos países de economias mais 
competitivas: há também uma clara e forte submissão do ensino aos paradigmas 
postos e sedimentados. Sobre a ação dos pesquisadores em ciências sociais no Bra-
sil, Renato Janine Ribeiro20 aponta para a orientação das universidades brasileiras 

 
18  Nas trilhas do pensamento de GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fon-

seca, (Re)pensando a pesquisa jurídica, 4.ª ed., 2013, p. 11, a noção de “Ciência do Direito” foi 
construída a partir da ideia de complexidade das relações sociais, sendo as suas características 
hoje a razoabilidade, a atenção ao conhecimento crítico e a reconceituação do justo. A forma de 
produção do conhecimento pela “Ciência do Direito” é discursiva e seu conjunto de complexos 
argumentativos trabalha com a validade dos argumentos por sua relevância prática e sua capa-
cidade de emancipação dos grupos sociais e dos indivíduos.  

19  Indica o último Censo Demográfico (2010)  que a população brasileira em situação de extrema 
pobreza está em um total de 16.267.197 pessoas. http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ 
METRO/metro_ds.php?p_id=442 

20  RIBEIRO, Renato Janine, Não há pior inimigo do conhecimento que a terra firme, 1999, p. 
192. 
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em serem pouco críticas e a estimularem a formação de profissionais presos ao feti-
che do discurso de autoridade. Mesmo as melhores faculdades do Brasil são avessas 
ao risco e à inovação.21 
 
Desde o início, os jovens acadêmicos são estimulados a se conformarem ao sistema, 
destituindo-se da autonomia criadora para serem “promovidos” à carreira jurídica. 
Uma vocação transformadora, se algum dia existiu, é rapidamente substituída pela 
reprodução de convicções dominantes e discursos convenientes. Ela não é orientada 
à produção e à defesa de argumentos de convicção que deveria ser a base do desen-
volvimento humano e social em uma comunidade comprometida com o bem comum 
e com a justiça social. Esta subserviência faz parte de um programa de “promoção” 
acadêmica cujo mérito é, ao invés da realização, a obediência cômoda aos padrões 
previamente estabelecidos. Ainda segundo a opinião do citado autor,22 no Brasil, 
formam-se mestres e doutores destituídos da “libido de conhecer”, vazios da cora-
gem de assumirem posições frente aos desafios que comprometem a concretização 
do projeto social delineado a partir do texto constitucional.23 
 
Interromper esse círculo vicioso importaria atuar em prol do incentivo à pesquisa e à 
extensão no ensino jurídico brasileiro. E realizá-las de forma transdisciplinar, autô-
noma e independente. Como pensar o direito é dedicar-se à análise do estudo do 
mundo da vida, as inovações jurídicas devem estar consoantes com as principais 
conquistas sociais e tecnológicas que impactam nas relações e no modo como a 
comunidade enxerga a si mesma. O ensino, a pesquisa e a extensão jurídicos formam 
uma estrutura transformadora suficiente para contribuir com a compreensão do sis-
tema social; e também do homem e das suas contingências, quando contextualizados 
com as principais questões que envolvem o viver humano. O conhecimento será, 
então, autoconhecimento.24  
 
Como salienta Marcos Nobre25 a produção do conhecimento jurídico precisa se 
desentrincheirar e dialogar com as outras perspectivas culturais, como a história, a 
economia, a política, a antropologia e a filosofia, a fim de desenvolver seus modelos 
e de avançar rumo a interpretações aptas a perceber o câmbio de paradigma social 

 
21  NEVES, A. Castanheira, Digesta, 2010, v. 3, p. 72: “[...] na sua missão reflexivamente explici-

tante e crítica do mesmo direito - não concebo a universidade reduzida a uma didáctica profis-
sionalizante, alheia, pela mediação decerto da ciência e da cultura, à vocação ético-comunitá-
ria”. 

22  RIBEIRO, Renato Janine, Não há pior inimigo do conhecimento que a terra firme, 1999, p. 
190. 

23  NEVES, A. Castanheira, Digesta, 2010, v. 1, p. 43-44: “Ora esta é justamente - cremo-lo bem - 
a verdadeira função do jurista: a de assumir criticamente a ideia de direito e de a realizar histó-
rico-concretamente, na explicitação constituinte do próprio direito”. 

24  GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca, (Re)pensando a pesquisa 
jurídica, 4.ª ed., 2013, p. 13. 

25  NOBRE, Marcos, Apontamentos sobre a pesquisa em direito no Brasil, 2003, p. 147. 
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emergente. 
 
Nas sociedades complexas o conhecer humano deve ser horizontal e acessível às 
várias inteligências que logo tratam de submetê-lo a questionamentos considerando 
inúmeras variáveis. Cada vez mais pessoas e grupos estão se desenvolvendo por 
meio da produção e do compartilhamento de informações. Com efeito, a credibili-
dade do conhecimento decorre da sua capacidade de adequação testada por variadas 
racionalidades e técnicas, em especial aquelas elaboradas por instrumentos de pes-
quisa e/ou implementadas em atividades de extensão.  
 
Por isso, o comprometimento com as formas de aprendizado jurídico contribui para a 
formação de indivíduos capazes de realizar o questionamento propulsor do contínuo 
processo de construção e desconstrução do saber orientado para a integração social. 
Mais do que quantidade de profissionais, o que o campo jurídico requer hoje é saber 
lidar com a qualidade da informação e orientar esforços na implementação de práti-
cas jurídicas focadas e resistentes aos inúmeros procedimentos de julgamento e de 
justificação aos quais são submetidas o tempo todo.26  
 
Os atores jurídicos, por meio do compartilhamento em escala global dos conheci-
mentos difundidos pelas múltiplas mídias disponíveis, podem agora trabalhar em 
intensa colaboração e refletir em conjunto sobre a realidade própria de cada socie-
dade. Em um momento de intenso reconhecimento de valores e de reafirmação de 
relevantes conquistas sociais, estes participantes do auditório jurídico estão conti-
nuamente a refundar o sentido do direito. Daí o chamamento aos pesquisadores para 
assumirem o papel que lhes cabe.27 Nesse sentido, Boaventura de Sousa Santos28 
destaca que a produção do conhecimento no direito precisa consubstanciar um pro-
cesso de autoconhecimento e de assunção pelos indivíduos e pela comunidade. 
Também Ilya Prigogine29 reforçava que orientar-se por um espírito democrático é 
sempre manter-se aberto à produção do conhecimento e a aceitar a exigência por 
mudanças com tendência a solucionar a tensão existente entre os indivíduos convi-
ventes. 
 
É incontestável que o conhecimento no mundo contemporâneo transita inexoravel-
mente pela internet, com modificações no modo de ensinar e de aprender, e no modo 
de pesquisar e de interagir. Com a facilidade de acesso às instituições e às fontes de 
pesquisa, de potencial são as ações proporcionadas pela rede mundial de computado-

 26  GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca, (Re)pensando a pesquisa 
jurídica, 4.ª ed., 2013, p. 11. 

27  RIBEIRO, Renato Janine, Não há pior inimigo do conhecimento que a terra firme, 1999, p. 
191. 

28  SANTOS, Boaventura de Sousa, Um discurso sobre as ciências, 1995, p. 50. 
29  PRIGOGINE, Ilya, O fim das certezas, 1996, p. 14. 
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res, compreendidas como movimentos de uma poderosa iniciativa de cooperação 
social.30 Nela, todos são parte ativa e passiva de um processo cumulativo e contínuo 
de construção da cultura jurídica local e global, sendo certo que o que mais importa 
não é a forma da produção do conhecimento e sim o seu significado: a força que 
representa o seu argumento. Os agentes jurídicos não podem quedar expectadores 
nessa quadra histórica, sob pena de exclusão do movimento de reconstituição do 
sentido do direito e de afirmação das práticas sociais democráticas. 
 
 
4 Uma experiência de futuro e a expectativa de sua expansão no Brasil 
 
É cediço que o espaço cibernético alcança bilhões de pessoas simultânea e cotidia-
namente em todo o planeta, em progressão a cada dia crescente. Em estágio inicial, o 
ensino via internet estava em regra vinculado a atividades contra-prestacionadas, 
mas ao longo dos últimos anos constatou-se um considerável aumento no número de 
conteúdos educacionais disponibilizados gratuitamente por instituições públicas e 
privadas com o propósito de permitir o autodesenvolvimento dos interessados. A 
internet deixou, nesse contexto, de ser utilizada apenas como ferramenta econômica, 
sendo agora empregada na difusão de diversos saberes adequados às especificidades 
do ambiente da rede mundial de computadores, o qual é tido como proposta social 
das mais eficientes. 
 
Sob o ponto de vista da inovação, o ensino jurídico pela internet deve ser analisado 
com bastante cautela, pois ao introduzir novas técnicas a par das tradicionais formas 
de transmissão do conhecimento, naturalmente implementa muitos elementos pro-
missores e outros deveras  preocupantes. O aspecto mais saliente desse “aconteci-
mento pedagógico” é a sua alta capacidade de penetração de materiais didáticos, 
bem como a divulgação de resultados de pesquisas e de atividades de extensão e de 
submetê-los às mais diversas análises, realizadas por educadores e estudantes de 
todo o mundo comprometidos com o desenvolvimento do, e por meio do, ensino 
jurídico. Estrategicamente, tão vasto intercâmbio e diversidade cultural permitem 
aos “acadêmicos globalizados” conhecer e experimentar novas fórmulas de ensi-
no/aprendizagem e antecipar as incongruências de seus vigentes padrões e escolhas e 
quiçá reformá-los antes mesmo de constatada sua ineficiência e necessária rejeição. 
 
Os países mais competitivos já estão se permitindo reinventar o seu (e o dos outros!) 

 
30  SHAPIRO, Schott, Massively shared agency, 2011, p. 1, com lastro no pensamento de 

Michel Bratman, aponta para a intensa movimentação da vida social, destacando a quantidade 
de inciativas coletivamente desenvolvidas (massively shared agency) por uma sociedade de lar-
ga escala, ou de “massas”, que empreende negócios interdependentes, cooperativas e uniões 
para a criação de informação (como a comunidade wiki), de serviços (jogos online e compras 
coletivas) e de produtos (programação de softwares livres e abertos), realizados de forma com-
partilhada por meio da internet. 
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ensino jurídico utilizando dessa metodologia que ultrapassa os limites institucionais 
físicos e demonstra potencial para adentrar indeterminados domicílios e instituições 
ao redor do globo. Conectado à rede mundial de computadores, tem-se acesso às 
publicações de estudiosos de ponta e também aos cursos por ele ministrados e dispo-
nibilizados por meio das plataformas MOOCS (Massive Open Online Courses). 
 
Os assistentes desses cursos percebem claramente que eles não estão focados em um 
determinado perfil, pois aceitam as mais variadas formações (interdisciplinaridade) e 
faixas etárias. A única exigência para matricular-se é, em regra, estar interessado em 
seu conteúdo e em participar das atividades previamente agendadas. Mais de 1.600 
alunos em todo o mundo, por exemplo, através do MOOC estruturado pelo MIT e 
por Harvard, o EDX,31 já assistiram pela internet as aulas gratuitas do curso Justiça, 
ministrado pelo professor Michael Sandel, diretamente de Harvard.32 A última edi-
ção deste curso contou com aulas globais (global classroom) com a participação de 
alunos em São Paulo, Tóquio, Bangladesh e Xangai abordando discussões sobre 
questões jurídicas relacionadas a situações morais que afetam todas as comunidades 
atuais. 
 
Em um sistema em que se mesclam leituras semanalmente preparadas, aulas grava-
das (que às vezes contam com a participação de alunos presenciais), videoconferên-
cias com os professores, fóruns de discussões, exercícios avaliativos periódicos e 
exame final, os MOOCs têm se revelado um grande sucesso.  
 
Mas o EDX não é a única plataforma MOOC que vem se expandindo e ganhando 
adeptos mundo afora, em especial no Brasil. Outra plataforma de sucesso é a Cour-
sera,33 com mais de 426 cursos promovidos por 84 parceiros mundiais. É importante 
destacar que desses cursos 394 são disponibilizados no idioma inglês, 12 no espa-
nhol, 10 no francês, 5 em mandarim e apenas 1 em alemão, italiano e árabe. Até a 
presente data não há nenhum curso disponibilizado em português, em nenhuma área 
do conhecimento. 
 
A proposta dos MOOCs amplia a abrangência do conhecimento produzido em todos 
os lugares, de forma aberta e disponível àqueles que dispõem de acesso à internet. É 
de causar espanto que nenhuma universidade brasileira tenha se empenhado em 
oferecer um curso sequer em alguma dessas plataformas mundiais. Afastados, pois, 
desses principais centros de propagação de ideias, os casos brasileiros de maior êxito 
relativamente a essas iniciativas estrangeiras são o da Universidade de São Paulo 
(USP), que dispõe de diversas vídeo-aulas online transmitidas pela Univesptv,34 e o 

 
31  https://www.edx.org/ 
32  http://www.justiceharvard.org/ 
33  https://www.coursera.org/ 
34  http://univesptv.cmais.com.br/ 
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da Fundação Getúlio Vargas,35 que disponibiliza cursos on-line com conteúdo escri-
to em seu site. Outra fonte difusora de informação em larga escala pela internet no 
Brasil é a plataforma VEduca,36 uma importante iniciativa brasileira que se dispõe a 
hospedar os mais famosos cursos on-line das principais instituições de ensino mun-
dial traduzidos para o português. Mas assim como nas duas primeiras, a VEduca 
também não apresenta o grau de interação e avaliação do aprendizado que se verifica 
nas demais entidades mencionadas. 
 
Quanto à difusão pela internet de informações sobre a atividade jurídica no Brasil, 
também de forma muito tímida e não sistematizada vem sendo protagonizada por 
instituições públicas ou por entidades de classe, tais como o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), o Senado Federal (SF), o Supremo Tribunal Federal (STF) e a OAB,37 
que apenas por vídeos postados em seus websites ou no Youtube divulgam temas 
jurídicos relevantes. Destarte, resta claro que as instituições de ensino superior bra-
sileiras têm um longo trabalho pela frente. E, para nossa especial reflexão, aquelas 
que se responsabilizaram pela educação jurídica. 
 
 
5 Conclusões 
 
A globalização e a hiperconectividade aproximam rapidamente pessoas e institui-
ções, impondo o paradigma da sociedade de massas entronizado em indivíduos e 
entidades cada vez mais autodesenvolvidos e independentes, que em função do 
potencial de realização que possuem irão demandar cada vez mais dos sistemas 
sociais na consecução de práticas eficientes, prontas a lhes proporcionar a condução 
de seus projetos pessoais e institucionais. 
 
Lamentavelmente, o que se pode constatar é a timidez das instituições nacionais, 
quando não sua ausência, na produção e na difusão de padrões de qualidade de 
informação e de conhecimento, o que acaba por limitar a própria evolução da cultura 
jurídica, política, econômica e social do país. Em virtude dessa lentidão ou inoperân-
cia, um rico e vasto território está sendo ocupado por ideologias apoiadas por insti-
tuições estrangeiras dotadas de recursos tecnológicos mais numerosos e avançados. 
 
São as instituições transnacionais altamente competitivas, que recrutam os talentos 
de todas as partes do mundo e fazem sobrepor os seus valores através do convenci-
mento pautados em argumentos pragmáticos de eficiência. Pelo que se observa, a 

 
35  http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos 
36  http://www.veduca.com.br/browse/subjects 
37  http://www12.senado.gov.br/senado/ilb/ead/cursos/cursos-a-distancia; http://www.oab.org.br/vi 

deos; http://www.tvjustica.jus.br/index/ver-detalhe-programa/idPrograma/212876; ou http:// 
www.youtube.com/user/SaberDireito/videos. 
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internet é o novo território a ser conquistado no século XXI, e o seu controle permite 
a realização da nova colonização: a das ideias. As consequências políticas, econômi-
cas, sociais, culturais e, finalmente, jurídicas, podem desde já ser percebidas junto 
com um movimento de aproximação e integração global das sociedades cada vez 
mais acentuado. 
 
Isso é por demais sério, sobretudo quando se pensa em termos de sistema social e de 
defesa dos valores compartidos por uma dada comunidade. Mas ao menos nesse 
primeiro momento o diferencial propalado por este modelo liberal de educação 
poderia até ser visto de maneira positiva. Isso porque, desestabiliza as acomodadas 
estruturas das instituições de ensino superior nacionais, no caso em tela as de direito, 
enviesadas por uma postura hegemônica, conservadora e historicamente superada. 
 
Toda ruptura sistêmica, apesar das perdas iniciais, tende a executar uma seleção dos 
sujeitos e das instituições mais apropriados, e a melhorar o desempenho dos mais 
produtivos, à nova realidade. Isso significa que nossos juristas e nossas faculdades 
de direito, atentas a este desafio, terão uma renovada oportunidade de se consolida-
rem como referências ético-culturais não apenas para a sociedade brasileira, mas 
igualmente em âmbito internacional. 
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O Futuro do Direito 

JOSÉ MATOS PEREIRA * 

 
 

 
Resumo: Este artigo sobre o futuro do direito é uma versão, condensada e limitada 
pela dimensão sugerida, de escritos multifacetados e multidimensionais sobre ten-
dências da ordem jurídica, que interessa também ao futuro das profissões jurídicas e 
do ensino do direito na sociedade da informação e do conhecimento.  
 
Abstract: This article is a condensed version of diferent articles about multidimen-
sional trends of the law interesting to the future of law professions and law learning 
in the information and knowledge society 
 
 
 
 
1 – Um pouco de história, do presente e dos futuros 
 
A História do direito português ensina-nos que o direito é uma realidade mutável, 
quer no dia-a-dia, quer ao longo de décadas, séculos e milénios.  
 
1.1 – No dia-a-dia, a mudança de alguns sistemas e as alterações do conteúdo do 
direito são correntes. Quem não estiver atento ao que se publica no Diário da Repú-
blica Electrónico, ao Diário da Assembleia da República, aos jornais oficiais das 
R.A. dos Açores e da Madeira e da União Europeia, ao Boletim do Trabalho e do 
Emprego, ao Boletim da Propriedade Industrial e aos sítios do Ministério da Justiça 
dos actos societários e do Banco de Portugal sobre as contas das Instituições super-
visionadas ou da Bolsa do Emprego Público e às páginas electrónicas de reguladores 
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e entidades independentes e aos restantes sítios e publicações em que o direito e os 
direitos se manifestam, e pensa que sabe direito, em poucos segundos estará iludido 
e, nalguns dias, estará desactualizado. 
 
Não nos interessa, de momento, esta dimensão imediata da história, do presente e do 
futuro do direito. 
 
1.2 – Numa visão mais alargada ao período de séculos, a mudança dos sistemas de 
direito é uma evidência.   
 
No território delimitado grosso modo pelas nossas actuais fronteiras, já vigorou o 
direito primitivo, o direito romano, o direito visigótico, o muçulmano, vários siste-
mas feudais, a vontade do rei em versões codificadas nas Ordenações Afonsinas, 
Manuelinas, Filipinas, até às constituições liberais e republicanas e codificações dos 
séculos XIX, XX e XXI. 
 
Este é o passado do direito que nos assegura que ele muda, umas vezes devagar, 
devagarinho, com lentas transformações, outras vezes, por saltos rápidos, por revo-
luções, mudanças de sistemas políticos, mudanças de paradigmas e ideologias domi-
nantes e, ultimamente, por galopantes tendências de aceleração tecnológica no 
domínio das tecnologias da informação. 
 
1.3 – Quanto à especialização do direito e incorporação de outros sistemas normati-
vos, o direito que aspira a tudo regular, conseguiu, nas últimas décadas, de especiali-
zação e de globalização explodir em novos ramos de direito, o direito do espaço, o 
direito da informática, da biomédica, da biodiversidade, do ambiente, das telecomu-
nicações, da internet, e muitos outros.  
 
1.4 – Quanto ao espaço do direito, no século XXI, há uma forte tendência para a 
globalização. No século XIX, a criação de uma unidade e de um direito nacional foi 
conseguida pela supressão dos forais, dos estatutos locais, regionais, corporativos e 
de classe. O espaço do direito foi-se alargando. Nos séculos XIX e XX, assinaram-se 
diversos tratados internacionais entre as “potências” mas, a partir da segunda metade 
do século XX, celebraram-se centenas ou milhares de tratados internacionais multi-
laterais, foram criadas centenas ou milhares de organizações internacionais ou agên-
cias, cujo direito é recebido na ordem jurídica portuguesa por força e nos termos do 
Artº 8º da Constituição da República Portuguesa, com especial relevo para o direito 
europeu, ainda por força dos Tratados da União Europeia e sobre o Funcionamento 
da União Europeia. 
 
1.5 – Quanto à legitimidade de fontes de direito, desenvolveu-se também uma inten-
sa auto-regulação multinacional privada. A crescente importância dos negócios, ou 
dos “mercados” a nível mundial, e da progressiva supremacia do paradigma econó-
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mico, muitas vezes invocado como técnico, sobre o paradigma político e jurídico, 
encontrou, a nível mundial, múltiplas formas de exercer o poder de facto, técnico ou 
económico, antes que o poder político ou jurídico disso se aperceba (PEREIRA 
2001). Hoje, há centenas de organismos privados a criar normas técnicas internacio-
nais, que os estados recebem por força da utilização de tecnologias, recebidas no 
ordenamento jurídico português em variadas leis específicas que regulam o cartão do 
cidadão, o passaporte electrónico português, as relações com o fisco e com quase 
todos os serviços que já estão no governo electrónico, ou na administração electróni-
ca, nas cidades e regiões digitais, nos portais do cidadão, da empresa, balcão único, 
portal das finanças, diário da república electrónico, ou em leis gerais de recepção de 
normas técnicas internacionais de origem, actualização, alteração e manutenção por 
organismos privados. em que campeia o lóbi técnico e económico. Por vezes, a 
recepção no direito parece quase anedótica, por exemplo, quando uma Portaria sobre 
mergulho desportivo adopta todo o conteúdo de normas técnicas ISO (International 
Standards Organisation) ou normas portuguesas equivalentes a europeias NP EN, 
oriundas da CEN (Comissão Europeia de Normalização), deixando em aberto a 
actualização destas normas às entidades que as criaram e sobre as quais o estado 
português não tem autoridade.  
 
Mesmo quando a intenção do legislador é a de neutralizar os poderosos lóbis inter-
nacionais, a solução técnica normativa para os contrariar é, na mesma, a imposição 
da recepção no nosso direito de normas técnicas internacionais abertas, objectivo da 
Lei nº 36/2011, de 21 de Junho, que estabelece a adopção de normas abertas nos 
sistemas informáticos do Estado. 
 
O mesmo acontece com a adopção por Portugal dos STANAGS, Standard Agree-
ments da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e de muitas outras 
normas de segurança alimentar, ferroviária, aérea, marítima, de saúde, de agricul-
tura, etc, produzidas por organismos privados e outras adoptadas por organismos 
públicos que são recebidas no nosso direito, muitas vezes por mero despacho.  
 
Para além disso, assistimos a uma proliferação de códigos, leis e, sobretudo, leis 
efémeras, chegando alguns códigos a transpor dezenas de directivas europeias e a ter 
dezenas de alterações (ex: o Código do Trabalho) ou a ter 130 alterações no espaço 
de duas décadas (ex: o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colecti-
vas IRC).  
 
São várias as dimensões sobre que podemos debruçar-nos quanto ao futuro do direi-
to. 
  
1.6 – Sobre a organização da informação jurídica, nas últimas décadas as bases de 
dados jurídicas vieram organizar transversalmente e disponibilizar a informação 
jurídica normativa, e mesmo a sistematização que códigos, títulos, capítulos, sec-



JOSÉ MATOS PEREIRA 120 

ções, artigos, números e alíneas e remições para normas técnicas, códigos de conduta 
e outros, já não conseguem realizar com eficácia. 
 
A informação dos registos de direitos subjectivos que o estado reconhece beneficiou 
ainda mais com as novas tecnologias da informação, permitindo a ubiquidade da 
obtenção de certidões instantâneas dos registos civil, comercial, criminal, automóvel 
e… predial, quando existe. 
 
A previsão do sentido das sentenças dos tribunais da common law, baseado no pre-
cedente e na “cultura jurídica” do juiz, é objecto de sistemas periciais em que os 
modelos de inteligência artificial ditam o “direito” antes de o juiz o ditar.  
 
1.7 – O direito positivo “positivou-se ainda mais” e, no dizer de TEUBNER, “É 
direito aquilo que o direito diz que é direito”, mas, ao dizer o que é direito, o direito 
remete abundantemente para uma vasta “nuvem” de normas jurídicas de organiza-
ções internacionais, europeias, normas técnicas produzidas por centenas de organis-
mos privados internacionais e estrangeiros, multinacionais e sistemas de auto-regu-
lação e de auto-jurisdição de grupos de interesse. A informática e as comunicações 
facilitaram a globalização e a harmonização dos sistemas jurídicos mas, mais recen-
temente, já não é a informática nem as telecomunicações nas suas formas mais pri-
mitivas, que aceleram o turbilhão do direito. 
 
 
2 – Como são afectados os profissionais e o ensino do direito 
 
Este texto, orientado para uma divulgação da importância das mudanças, começa por 
sensibilizar os destinatários principais – os juristas – lembrando realidades já exis-
tentes no nosso dia-a-dia.  
 
2.1 – O futuro de advogados, juízes, notários, conservadores de registos, de vigários 
judiciais e mais de uma centena de outras profissões e funções jurídicas, e não 
essencialmente jurídicas, está em causa pelas galopantes transformações da socie-
dade, das tecnologias da informação e da globalização. O presente e o futuro do 
direito e das profissões jurídicas, são condicionados pela extensão da nuvem (cloud), 
são condicionados, operacionalmente, pela inteligência artificial, pelos sistemas 
periciais que julgam os conflitos nas redes e na “cloud”, a robótica material e a 
internet das coisas, bem como a robótica virtual e inteligência artificial dos motores 
de busca e da sistematização de perfis, de classificações, de enquadramentos, de 
agrupamentos, de avaliações, de “rates” e a desmaterialização de todos os actores, 
processadores e armazenadores da informação na “cloud”, na “nuvem” que desafiam 
as fronteiras do estado e o futuro do direito que nele se baseia. 
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2.2 – Naturalmente, o ensino das profissões jurídicas, tal como o conhecemos, terá 
de ser repensado para antecipar as necessidades dos novos perfis de profissões 
actuais e das profissões futuras, da aquisição rápida de novas competências, da aqui-
sição, transmissão e aplicação de novos conhecimentos e das escolas ou meios alter-
nativos que os administram. Nos EUA e no Reino Unido estão disponíveis em sítios 
de Universidades e de grupos de interesse muitos cursos jurídicos e-learning e b-
learning, áudio e vídeo, de curta duração, dirigidos a necessidades específicas. Entre 
nós, a Ordem dos Advogados já dispõe de um sistema de formação e actualização 
profissional à distância e o seu principal problema de pleno desenvolvimento será a 
escassa massa crítica de utilizadores de cada curso disponibilizado. 
 
2.3 – O processo está em aceleração constante já há bastante tempo, mas demoramos 
a perceber que não se trata de meros ajustamentos lentos. Para a grande maioria dos 
juristas, o direito é o mundo das funções, ou profissões judiciárias tradicionais, com 
alterações e ajustamento pontuais, das funções notariais, hoje privatizadas e parcial-
mente desempenhadas até pelos CTT, e das profissões registrais, hoje polarizadas 
pelas profissões de gestão de registos informáticos, enquanto, numa visão mais alar-
gada, serão as profissões de regulação de conflitos e arbitragem, certificadoras e 
registrais da nova era digital  
 
2.4 – Se estivermos atentos a tendências, veremos que os juízes (territoriais) estão a 
ser substituídos parcialmente pelos reguladores nacionais, por ex: Banco de Portu-
gal, Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM) Autoridade da Concorrência (AdC), Instituto dos Medi-
camentos (INFARMED), etc. 
 
São ultrapassados pelos reguladores transnacionais,  por ex::o Banco de Portugal 
insere-se na rede Banco Central Europeu (BCE), a ANACOM na rede europeia de 
reguladores das comunicações (ORECE ou BEREC na versão inglesa) e mundiais 
(por ex: as mesmas entidade no Fundo Monetário Internacional (FMI) e na Interna-
tional Telecommunications Union (ITU). 
 
São torneados por mediadores de conflitos, de crises, familiares, penais, desportivos 
e outros e por árbitros, familiares, fiscais, administrativos, de consumo, (a que se 
referem, por ex: as Portarias nº 344/2013 e 345/2013), por sistemas de arbitragem de 
negócios previstos nos contratos de investimento, financiamento e de comércio, e 
ainda de sistemas de arbitragem mundiais, por exemplo Câmara de Comércio Inter-
nacional, International Swaps and Derivates Association de Londres (ISDA), Orga-
nização Mundial do Comércio, Nomes de domínio da internet, Propriedade Intelec-
tual e outros. 
 
Outros conflitos são resolvidos pelos sistemas periciais e por administradores de 
sistemas, de bases de dados e de redes sociais (Google, FaceBook e outros) que 
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regulam e decidem, cada vez mais, milhões de conflitos por dia entre os seus utiliza-
dores, desde o roubo de identidade digital, a conteúdos ilegais ou lesivos de valores 
variáveis segundo o lugar do mundo, a religião ou opinião filosófica dominante, etc.. 
 
A título de exemplo, e segundo divulgações de Edward Snowden, citado pelo 
Expresso, o sistema PREFER da National Securitiy Agency dos EUA analisa por dia 
cerca de 200 milhões de SMS de todo o mundo e, embora não os “julgue”, e não 
aplique “penas” determina medidas de segurança, não aos “culpados”, mas aos “sus-
peitos” por critérios próprios que violam mesmo as regras constitucionais america-
nas. 
 
2.5 – As profissões e entidades certificadoras não são apenas as anteriormente nota-
riais e registais mas também dezenas de novas profissões, funções e entidades, desde 
os técnicos oficiais de contas e revisores oficiais de contas, ou auditores financeiros, 
que certificam contas, valores de bens e fazem indício de prova respeitada pela auto-
ridade dos autores, a auditores energéticos, de qualidade, de segurança, de execução 
de trabalhos especializados, de imobiliário, de redes de energia, gás, entidades certi-
ficadoras de assinatura electrónica, nacionais, como a Multicert ou a Entidade Certi-
ficadora do Estado e internacionais como a Verizon. 
 
Todos estes profissionais de certificação e sistemas de certificação podem, even-
tualmente, ser chamados como peritos aos tribunais judiciais, para “prova pericial” 
mas os seus recursos e autoridade “notariais” e registais” estão, muitas vezes, situa-
dos na “nuvem” e de lá debitam autonomamente a verdade certificada, que será 
tendencialmente “verdadeira” “global” e “instantânea”, salvo em raríssimos casos 
em que um tribunal judicial, tardiamente, embora de acordo com o seu tempo judi-
cial, se venha a achar competente e os convoque como peritos para produzirem pro-
va, muitas vezes, “irrefutável”.  
 
2.6 – O direito é hoje uma espécie de cometa com órbita ainda mal determinada, que 
tem um núcleo de ordem jurídica, instituições e rotinas nacionais, cada vez mais 
amplo, mais complexo e difícil de delimitar e expande a sua cabeleira e a sua longa 
cauda de intervenção possível incorporando e dissolvendo-se num largo espectro de 
outros sistemas jurídicos e de outros sistemas normativos, hoje dominados por 
locomotivas privadas, por exemplo, a produção e certificação de normas técnicas, 
normas prudenciais, boas práticas e outras normas de origem não estatal.  
 
O futuro do estado pós-nacional, ou da constelação pós-nacional de que fala 
HABERMAS, implica uma reflexão sobre o presente e o futuro do direito, das pro-
fissões jurídicas e do ensino do direito, hoje não exclusivo das tradicionais profis-
sões judiciárias. 
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3 – A E-Justiça ou Justiça electrónica 
 
3.1 – Quando, em 1995, há 18 anos atrás, Richard SUSSKIND, escreveu “O futuro 
do direito é digital, não tenho a menor dúvida” no seu livro “The Future of Law” ,as 
suas preocupações eram o futuro do direito enquanto “serviço jurídico” e “processo 
jurídico”  
 
A sua visão do direito era a das transformações a que estava sujeito o paradigma do 
serviço jurídico, a forma de trabalhar dos profissionais, e o paradigma do processo 
jurídico, como se resolvem os problemas e os conflitos, ainda na era do papel, pela 
emergência das tecnologias da informação e a desmaterialização dos processos e a 
alteração dos serviços face-a-face para as relações à distância. 
 
Quase tudo o que SUSKIND previu se realizou muito mais cedo e não apenas no 
Reino Unido, mas por toda a parte e, designadamente, em Portugal. 
 
3.2 – A Justiça electrónica de 2005 a 2012 
 
Em 2005 e em 2012 a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade 
da Informação (APDSI) realizou dois estudos e colóquios sobre o estado da justiça 
electrónica em Portugal.  
 
Nas conclusões constantes da página 37 e seguintes do Relatório do Estudo E-Justiça 
2005 (APDSI, 2005), dizia-se: 
 

“Conclusão 1 – O Sector da Justiça tem de aprender a actuar de for-
ma diferente, ou seja, em tempo útil, com evidência e transparência 
processual, em segurança, com a certeza e confidencialidade espera-
das e, por fim, com qualidade nos resultados atingidos.” 

 
Muito do que veio a público sobre a Justiça, desde 2005 até 2012, nas vertentes 
rapidez, segurança e outras, demonstra que a situação geral da Justiça não terá 
melhorado. Houve, desde então muitos outros contributos, quiçá contraditórios, e 
muitos outros “inputs” económicos, sociais, políticos, nacionais e internacionais e 
até orçamentais que potencialmente influenciaram a velocidade e o funcionamento 
da engrenagem.  
 
Se considerarmos algumas estatísticas da Justiça de 2004 a 2011 (fonte PORDATA, 
2012) podemos concluir que aumentaram os meios humanos qualificados na área da 
Justiça.  
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O número de magistrados judiciais, de magistrados do Ministério Público e de advo-
gados por 100.000 habitantes aumentou de 14,8 para 16,7 no caso dos magistrados 
judiciais, de 11,2 para 13 no caso dos magistrados do Ministério Público e de 212,9 
para 259 no caso dos advogados.  
 
Em contrapartida, o índice de eficácia dos tribunais judiciais, calculado pela 
PORDATA, baixou de 31,3% para 29,2% entre 2004 e 2010. O número de proces-
sos entrados por magistrado judicial baixou sempre de 541,3 em 2004, para 422,5 
em 2010, o que deveria ter dado uma maior produtividade, mas o número de proces-
sos findos por magistrado também baixou de 461,9 em 2004, para 387,8 em 2010.  
 
O saldo de processos pendentes passou de 1043,6 para 942,4 no mesmo período.  
O número de acções findas por ano nos tribunais cíveis, também baixou de 2004 
para 2010, de 175.218 para 162.683. 
 
Uma outra abordagem do problema é a comparação da taxa de congestão dos tribu-
nais judiciais que era de 202,4 processos por magistrado judicial e passou a ser de 
234,1 processos por magistrado judicial.  
 
Com mais E-Justiça ou com menos E-Justiça, existe uma ideia de que são muitas as 
doenças para os remédios existentes. A profissão jurídica que se “proletarizou” foi a 
dos advogados.  
 
O número de processos entrados por advogado baixou de 37,7 para 27,2 por ano de 
2004 para 2010 (o que não diz nada sobre o valor dos processos), o número de pro-
cessos findos baixou de 32,1 para 25 e o de processos pendentes de 70,7 para 60,8.  
 
O número médio de processos findos por advogado, que determina, em parte, o 
momento de apresentação de honorários, baixou de 137,7 em 1960 para 103,6 em 
1981 e é agora apenas 18% de 1960 e 24% de 1981. 
 
3.3 – E-Justiça do Plano Europeu 2009-13 ao Plano Português 2011 
 
O Plano de acção plurianual de 2009-2013 sobre justiça electrónica europeia (docu-
mento 2009/C 57/01 publicado no J.O.da U.E. em 31/3/2009) refere, na Introdução, 
que  
 

“1- a utilização destas novas tecnologias contribui para a racionali-
zação e a simplificação dos procedimentos judiciários. A utilização de 
um sistema electrónico neste domínio permite reduzir os prazos pro-
cessuais e os custos de funcionamento, em benefício dos cidadãos, das 
empresas, dos profissionais do direito e a administração da justiça, o 
que acaba por facilitar o acesso à justiça.”. A mesma introdução 
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menciona que “2- segundo estudo efectuados pela Comissão, cerca de 
10 milhões de pessoas estão actualmente implicadas em processos 
civis transfronteiras. Este número tende a crescer em virtude do 
aumento de circulação de pessoas dentro do espaço da União Euro-
peia.” 

 
A situação descrita no número 2 é muito mais intensa nos países do centro da Europa 
do que nos países periféricos, como Portugal, e a situação descrita no número 1 não 
melhorou globalmente em Portugal a rapidez da justiça, salvo na desmaterialização e 
reorganização dos registos, em que se verifica uma melhoria significativa, situação 
que consta dos trabalhos anteriormente “já realizados através da rede judiciária 
europeia em matéria civil e comercial ou penal, registos penais europeus, testamen-
tos e registos de empresas interligados graças ao European Business Registars 
(EBR) e cadastros prediais, interligados graças ao EULIS”. 
  
Embora o documento europeu não o mencione como excepção, sabe-se que o estado 
deplorável do registo predial português, designadamente rural, não está em condi-
ções de ser dado como bom exemplo. 
 
O plano menciona os principais princípios, o da independência da justiça, o da coo-
peração num quadro de interoperabilidade europeu (EIF- European Interoperability 
Frame) e autenticação, a dimensão europeia dos projectos, embora alguns possam ter 
perímetro inferior, o apoio à construção do espaço europeu e o princípio de que deve 
constituir uma estrutura ao serviço dos cidadãos europeus.  
 
No domínio das funções da justiça electrónica europeia salientam-se o acesso às 
informações no domínio da justiça, legislação e jurisprudência, desmaterialização 
dos procedimentos judiciários e extrajudiciários e melhoria e simplificação das 
comunicações entre autoridades judiciárias, encontrando-se já em funcionamento o 
Portal da justiça electrónica europeia. 
 
O plano ocupa-se da superação de aspectos técnicos, entre os quais a normalização 
do intercâmbio de informações e os mecanismos de autenticação, de segurança do 
sistema e de protecção de dados, dos aspectos que envolvem a conversão em todas 
as línguas usadas na União Europeia e harmonizações jurídicas e processuais e 
admite a liderança de projectos e sub-projectos por entidades que representem já 
exemplos de “boas práticas”. 
 
Os projectos constantes do plano em 2009 eram o “Portal da Justiça Electrónica”, já 
a funcionar, e outros em fases diferentes de concretização, o “Procedimento europeu 
de injunção de pagamento”, o “Apoio judiciário”, o “Procedimento europeu para 
acções de pequeno montante”, o projecto “Tradução” que representa uma problemá-
tica transversal a muitos outros projectos, “Uma melhor utilização das tecnologias de 
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videoconferência”,a “Mediação” que já consta de uma Directiva de 2008, a “Assi-
natura electrónica” que é um problema transversal, a “Notificação ou citação de um 
acto judicial ou extrajudicial (por via electrónica)”, o “Pagamento em linha das des-
pesas processuais”, a “Interligação do registo de falências”, em que a interligação do 
registo pode funcionar, mas o que não funciona célere é o processo em si, a “Interli-
gação de cadastros prediais (integração do EULIS)”, quando existirem e/ou forem 
fiáveis, a interligação dos registos comerciais (integração do EBR), a “Integração 
dos registos de testamentos” e a “Formação dos profissionais” simbolizada pelo 
“Intercâmbio de boas práticas”. 
 
Ora, uma das questões que a actual crise financeira colocou em evidência foi a crise 
da justiça no seu todo, não exactamente a parte da justiça electrónica estar a avançar 
ou não. 
 
O quadro do programa de auxílio financeiro à República Portuguesa assegurado pelo 
Banco Central Europeu, pela Comissão Europeia e pelo Fundo Monetário Interna-
cional considerou urgente desbloquear o enorme acervo de processos cíveis, de 
insolvência, de execução, laborais e tributários e a atenção da “troika” foi para a não 
existência de elementos estatísticos de análise das causas dos enormes atrasos da 
justiça que permitissem seriamente encarar um plano estrutural de recuperação e 
normalização. 
 
A essa exigência de urgência correspondeu o Despacho nº 7818/2011 do Ministro da 
Justiça (ainda do anterior Governo) determinando a “Metodologia e Cronograma 
para o Levantamento e Análise de Processos Pendentes em Atraso” que deveria estar 
pronta até 29 de Junho de 2011, pelo que é suposto que a actual Ministra da Justiça 
disponha de todos os dados. 
 
Assume, por isso, importância, o Despacho nº 16171/2011 da Ministra da Justiça 
que aprova o “Plano de acção para a justiça na sociedade da informação” 
 
A introdução diz que  
 

“A política de modernização da justiça passa pela utilização de tecno-
logias de informação e da comunicação de modo a tornar a globalida-
de do sistema mais acessível aos cidadãos e mais adequados às neces-
sidades das empresas. As medidas que possam acelerar, agilizar e 
flexibilizar os processos e procedimentos (como o melhoramento do 
acesso à identificação de pessoas e bens ou a desmaterialização dos 
processos nos tribunais) e que permitam a definição de indicadores de 
gestão (tais como processos entrados, findos, pendências, taxas de 
recuperação, duração e custos de insolvência de empresas e processos 
tributários) darão um contributo inestimável ao funcionamento e efi-
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cácia do sistema, com inevitável impacto no quadro da modernização 
da economia e no plano mais fundo da legitimação da justiça portu-
guesa.”  

 
2 – Não obstante o avanço registado durante os últimos anos nos serviços digitais 
prestados aos cidadãos e às empresas, em especial no âmbito dos registos e notaria-
do, considera-se adequado que o Ministério da Justiça conceptualize um plano de 
sistemas de informação sustentado na produtividade e reutilização dos recursos exis-
tentes e, consequentemente, implemente um plano de acção para a justiça na socie-
dade da informação, actualizando os conceitos à luz do desenvolvimento tecnológico 
e das boas práticas internacionais, nomeadamente dos princípios sobre justiça elec-
trónica europeia estabelecidos no âmbito da União Europeia”. 
 
O plano de acção tem três áreas, os tribunais, os registos e o portal da justiça cada 
uma com acções redigidas em linguagem vaga, com expressões a referências que 
podem dizer tudo ou nada, algumas vezes sem prazo ou a médio prazo. Temos dez 
linhas de acção para os tribunais, sete para os registos e notariado e cinco para o 
portal da justiça. 
 
Resumindo o que se diz quanto às acções a empreender para os tribunais: “Desen-
volver uma arquitectura de sistemas de informação para a justiça…”, “ Actualizar e 
desenvolver… o sistema de gestão integrado nos tribunais…”,”Rever os metadados 
associados aos processos…”, “Actualizar… os mecanismos de interligação entre as 
aplicações das instituições da justiça e as entidades do Estado…”, “Criar uma plata-
forma analítica dos sistemas de informação dos tribunais…”, “Actualizar os meios 
de acesso ás aplicações nos tribunais…”,”Assegurar o acesso seguro e remoto aos 
operadores judiciais…”, “ Redesenhar… o modelo de apoio judiciário”, “Promover 
em conjunto com a iniciativa privada uma plataforma de resolução alternativa de 
litígios…”, “Potenciar a utilização do cartão do cidadão…”. 
 
No notariado propõem-se as seguintes acções:”Alargar os actos e processos disponi-
bilizados online …”, “Criar a caderneta unificada do prédio. Pretende criar-se a 
médio prazo um cadastro predial único…”, “Criar um sistema automático de gestão 
de informação sobre os óbitos…”, “ Potenciar o repositório digital de documen-
tos…arquivados…”, “Disponibilizar o registo condicional… a tribunais, câmaras 
municipais e serviços de finanças”  
 
O portal da justiça, que diz respeito a toda a gente, é objecto das seguintes acções: 
“Desenvolver o portal da justiça…”, “Readequar os conteúdos do portal da justi-
ça…” “Disponibilizar informação que, na perspectiva do utente, permita a resolução 
de problemas básicos…”, “Promover a divulgação dos direitos e garantias dos cida-
dãos…” e “Criar um repositório online dos conteúdos de divulgação acessível a 
todos os cidadãos, nomeadamente as sessões de formação online e web seminars”. 
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Embora muitas das acções do plano de acção português sejam tributárias do plano 
europeu, os nossos problemas não são só os da desmaterialização e interligação, 
tarefas de E-Justiça, mas, sobretudo de complexidade das leis substantivas e proces-
suais, matéria que compete quer à Legística, ou ciência de fazer boas leis, quer à 
Política Legislativa, que deveria ser estável e coerente, e, sobretudo, à força de lóbis 
internacionais, europeus, nacionais, regionais e de estruturas corporativas demasiado 
fechadas e alheias à evolução dos tempos, dos espaços e do mundo da sociedade da 
informação. 
 
 
4 – Soberania, Justiça e resolução de conflitos 

 
A resolução de conflitos na Sociedade da Informação, em curso, está a decorrer a 
várias velocidades e em vários sistemas diferentes. 
 
4.1 – Os sistemas de resolução de conflitos dos serviços e redes de comunicações 
electrónicas, de armazenamento e prestação de serviço em “Cloud computing”, os 
muito e variados sistemas de redes sociais mundiais, a criação cooperativa, o 
“crowd”, o armazenamento, ordenação, pesquisa, refinação, reengenharia e utiliza-
ção de informação global, o correio electrónico, o comércio electrónico, a internet 
das coisas e muitos outros sinais cuja real significância ainda desconhecemos, são 
sistemas de resolução de conflitos contratuais e privados, em que a polícia e a justiça 
dos Estados nem da espuma das tempestades se apercebe e muito menos se ocupa.  
 
Boa parte dos conflitos de serviços que ocorrem no mercado e nos diferendos sociais 
são resolvidos por numerosas autoridades independentes e reguladores infraesta-
duais, em rede europeia e mundial.  
 
Os sistemas de regulação económica e social e, nalguns casos, de regulação de con-
flitos a cargo de reguladores e autoridades independentes nacionais em rede europeia 
ou global, como acontece na protecção pública de dados pessoais, nos serviços 
financeiros, nos seguros, nos medicamentos, no audiovisual,  nos transportes aéreos 
e marítimos e noutras áreas de tecnologia de ponta, funcionam em rede, com base 
em tratados de cooperação internacional ou no âmbito da cooperação europeia.  
 
Estes sistemas, ao contrário da justiça tradicional, dispõem de recursos tecnológicos 
e perícia organizada em cooperação europeia e internacional, e actuam tanto em sede 
normativa geral, regulatória de mercados e espaços informacionais, como em inter-
venções correctivas, para-jurisdicionais, impondo “remédios” e operações cirúrgicas 
personalizadas, pelo que a dimensão e natureza dos conflitos por elas resolvidos, ou 
intervencionados, escapa à tradicional separação dos poderes legislativo e judicial, 
escalando-se em diferentes níveis de resolução de conflitos de interesses.  
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4.2 – A Justiça – a máquina da Justiça – órgão de soberania regulado e prestigiado 
na Constituição da República Portuguesa e nas constituições de outros Estados, é 
uma outra máquina de resolução de conflitos tradicionais que vem sendo adaptada e 
remendada desde o período em que servia uma sociedade de conflitos civis e penais 
predominantemente locais, paroquiais e agrícolas e que enfrenta, hoje, os problemas 
de uma sociedade de consumo, da criminalidade organizada, complexa, da sociedade 
da informação em rede e da mobilidade e rapidez tendencialmente global e instantâ-
nea.  
 
A máquina da Justiça deriva da, e executa, a manutenção da ordem interna, como 
função do poder soberano do Estado, que já não corresponde ao conceito da sobera-
nia do Estado delimitado por fronteiras únicas do modelo de Westfália.  
 
As fronteiras tradicionais da soberania do Estado são hoje muito diferentes, sector a 
sector. Nos mercados dos bens e serviços são as fronteiras externas dos 28, na circu-
lação de pessoas são as dos países do Espaço de Schengen, parte da EU e 4 exterio-
res à União, nas finanças os 18 países do Eurogroupo, na defesa, as mais longínquas 
fronteiras de intervenção da NATO, que inclui a maioria dos países da UE mas 
inclui outros que não pertencem à EU, etc., etc.  
 
A justiça continua a assentar na territorialidade e nas fronteiras de uma soberania 
que se esfuma, sector a sector.  
 
Temos, assim, pelo menos três dimensões diferentes de resolução de conflitos, uma 
muito ampla, de tecnologias de ponta e de sistemas ainda não regulados pelo Estado 
e cujos conflitos são de jurisdição privada global, outra dimensão em que os Estados 
em cooperação europeia e internacional de autoridades independentes e reguladores 
económicos e sociais infraestaduais, faz normas de aplicação geral ou sectorial e 
regula conflitos concretos e o nível tradicional em que a Justiça aplica as leis do 
Estado.  
 
4.3 – “O que o sector da Justiça em Portugal tem a ganhar com o desenvolvimento 
da Sociedade da Informação” (E-Justiça 2005, APDSI, 2006) partia de um conceito 
muito restrito de Justiça (excluindo amplas formas de resolução de conflitos) e de 
um conceito muito lato de electrónica. Nesse estudo, “electrónica” era muito mais do 
que uma tecnologia “electrónica”, era um amplo qualificativo correspondente ao 
“conjunto dos desafios decorrentes do inevitável crescimento da importância da 
Sociedade da Informação…” ou seja, todos os desafios que resultam das aplicações 
possíveis das tecnologias da informação, que evoluíram imenso desde 2005. 
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“Justiça” era a “máquina da Justiça”, ou seja “os tribunais” e o conjunto de órgãos e 
serviços tributários do poder judicial previstos nos Título V e VI da Constituição da 
República Portuguesa.  
 
E-Justiça, a justiça electrónica, é assim uma entidade dúbia que visa electrificar ou 
electronizar a justiça esperando que ela corresponda melhor aos desafios. Lembra, de 
algum modo, o slogan de Lenine “O comunismo é o socialismo mais a electrificação 
do país” parodiado recentemente na internet como “Capitalismo é o socialismo mais 
a electrificação do país com recurso a algumas energias renováveis especialmente 
contratualizadas”.  
 
Das centenas de sentidos diferentes percebidos pelos cidadãos portugueses  de “Jus-
tiça”, inventariados, em tempos, num estudo do Observatório da Justiça, Justiça é 
apenas a instituição relativamente estática, vocacionada para resolver uma parte dos 
conflitos tradicionais.  
 
O objecto da “Justiça” é apenas a parte visível do iceberg “Conflitos” que vão dos 
limitados conflitos civis, criminais e administrativos da sociedade agrária, a sucessi-
vas ampliações para os conflitos de uma sociedade industrial, alargada a custo para 
os múltiplos conflitos da sociedade de consumo, da sociedade comercial e do espaço 
da “comarca” para o espaço “transfronteiriço” e da criminalidade organizada inter-
nacional.  
 
Ao “chassis” ou “plataforma” da Justiça que foi originalmente desenhado para uma 
sociedade agrária, em que os códigos resolviam 99% dos problemas e a “comarca” 
tinha a dimensão das deslocações a pé, e os tempos da justiça eram compatíveis com 
os tempos dos prédios que não fugiam do sítio, foram sucessivamente aplicadas 
“actualizações”, ultimamente electrónicas, com sucessiva verificação de a máquina 
da Justiça ser incapaz de satisfazer muitas das novas espécies de conflitos. Há alturas 
em que, por muitas actualizações tecnológicas que se façam a um avião ou um 
navio, é preciso repensar que novas plataformas podem satisfazer as necessidades, 
ou para que serve cada uma delas, umas são para lagos calmos, outras para o mar 
alto.   
 
4.4 – Repensar um estudo sobre e-Justiça é, em parte, actualizar o estudo de 2005 
para a mesma plataforma que vem do século…XIX e XX, mas é o que se torna rea-
lista.  
 
Em 29 de Novembro de 2011, foi publicado o Despacho da Ministra da Justiça nº 
16171/2011, que aprovou o “Plano de acção para a justiça na sociedade da informa-
ção”.  
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Nesse sentido restrito, continua a haver a possibilidade de criar e divulgar ideias que 
permitam melhorar a máquina, mas cremos que existe uma questão sistémica a 
resolver.  
 
Hoje, os conflitos são decididos cada vez menos na “Justiça” e cada vez mais em 
instâncias exteriores à “Justiça” e as plataformas e sistemas de resolução de conflitos 
têm características diferentes.  
 
Se reclamarmos um roubo de identidade no Facebook, no LinkedIn, no Google, no 
Hotmail, quem julga o conflito, potencialmente em minutos, é um sistema pericial 
ou, no máximo, um administrador que nos convida a demonstrarmos que sabemos 
que passwords foram usadas anteriormente, quais os nossos destinatários de mensa-
gens mais importantes, que temas tratámos em mensagens, e, se não convencermos 
esse sistema pericial ou esse administrador de que conhecemos realmente bem a 
nossa conta, provavelmente, ela é bloqueada, eventualmente também para quem 
roubou a identidade.  
 
O nosso diálogo é electrónico, com o identificador atribuído ao reclamante. As 
Redes Sociais, o Cloud Computing, a Web 2.0 e a Internet das Coisas não estão na 
área da comarca, mesmo na área alargada da comarca que se pretende, e bem, 
implementar em 2013/14, nem abrangem até dezenas de milhar de litigantes poten-
ciais.  
 
Oscilam entre milhares de milhões de potenciais litigantes, pessoas singulares e 
colectivas e dezenas de biliões de “devices” conectadas na Internet das Coisas.  
Não há limites à imaginação para os tipos de conflitos potenciais, nem códigos que 
ao menos os tipifiquem, não há fronteiras e a colaboração de execução das delibera-
ções ou sentenças tem de ser “colaborativa”.  
 
Por outro lado, já dificilmente poderemos contar com a protecção do Estado.  
 
As novas Directivas europeias de telecomunicações referentes às redes e serviços de 
comunicações electrónicas e serviços conexos, e a Lei nº 51/2011, Lei das Comuni-
cações Electrónicas que a põe em vigor entre nós, já estabelecem a resolução admi-
nistrativa de conflitos entre empresas de serviços de comunicações nacionais e/ou 
estrangeiras pela Autoridade Reguladora Nacional (ARN), eventualmente em rede 
com as ARN’s dos países da Organização dos Reguladores Europeus de Comunica-
ções Electrónicas (ORECE ou BEREC na versão inglesa)), prevendo, claro, também 
o recurso aos tribunais…  
 
Também se diz na Lei que as “empresas de comunicações electrónicas devem 
implementar procedimentos adequados ao tratamento célere e harmonizado de 
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reclamações que lhe sejam apresentadas pelos utilizadores finais”(artº48º-A) com 
supervisão da ARN.  
 
Compete também à mesma “ARN fomentar o desenvolvimento de mecanismos 
simples, transparentes, económicos em função dos diversos tipos de utilizadores 
finais e não discriminatórios para a resolução célere, equitativa e imparcial de confli-
tos, nomeadamente os relacionados com condições contratuais ou execução de con-
tratos que titulam o fornecimento de redes ou serviços de comunicações electrónicas 
entre empresas de comunicações electrónicas e os utilizadores finais” (Artº 48º-B, 
2). As Directivas e Leis de Comércio Electrónico atribuem também poderes às ARN 
para, de forma célere e concertada internacionalmente, fazerem cessar situações 
abusivas de prestadores de serviços e de comércio electrónico.  
 
Nos serviços financeiros, nos seguros, nos medicamentos, nos produtos e serviços 
perigosos, nos transportes aéreos e marítimos, nas Infraestruturas críticas e em mui-
tos outros sectores, os sistemas de intervenção preventiva e de remédio provisório 
passam por entidades não judiciais. 
 
Temos assim que, na Sociedade da Informação, estão a surgir mecanismos electróni-
cos de resolução de conflitos alheios à máquina da “Justiça”, admitindo, reverente-
mente, que existe sempre recurso à Justiça”, só que, se os primeiros falharem, difi-
cilmente a lenta e geograficamente limitada “Justiça” chegará lá.  
 
A mediação e a arbitragem abrangem cada vez mais áreas, desde os conflitos resul-
tantes de grandes contratos de investimento internacional de empreitadas, de conces-
sões, de expropriações, de engenharia financeira, de consumo, da publicidade e 
comunicação, conflitos sobre assuntos da Administração Pública, fiscais, etc. e a 
mediação de conflitos atinge inclusivamente os conflitos familiares.  
 
“Justiça” é apenas uma das instituições de resolução de conflitos previstas na Consti-
tuição e na Lei, é uma função interna de administração da ordem do Estado Sobera-
no, característica da coercibilidade do Direito interno, no espaço de fronteiras de 
uma soberania.  
 
Com a soberania cada vez mais partilhada, com organizações internacionais e euro-
peias, com o esbatimento das fronteiras e o relativismo e pluralismo dos sistemas de 
Direito, a plataforma da Justiça, desenhada e redesenhada, continua a ser eficaz 
apenas sobre o que é material, fixo à terra, o que não foge, o que não se desloca e 
pode esperar pelos tempos tradicionais.  
 
A “Justiça” é uma plataforma desenhada para os raios de acção de um peão e de um 
cavaleiro do séc. XIX, para conflitos em volta de direitos muito estáveis dos códigos 
(direitos reais e direitos da família tradicional e poucos problemas comerciais e de 
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consumo), cuja evolução para conflitos de direitos da economia industrial, de con-
sumo, cada vez mais desmaterializados, tem sido lenta. 
 
Pode ser redesenhada para comarcas cujo centro dista até uma hora de carro em 
auto-estrada, pode ser redesenhada para ouvir testemunhas e declarantes por video-
conferência, pode operar com documentação desmaterializada, mas tudo isso parece 
insuficiente para o ambicioso papel que ainda se propõe realizar.  
 
A “Justiça” lida, hoje, com sistemas de direito a níveis diferentes, internacional, 
europeu, nacional, regional e local, de sistemas de normas técnicas de origem e 
mutabilidade diversa, que se impõem a homens livres por necessidade de operar com 
sistemas. Opera com uma explosão de diplomas, com agentes móveis, frequente-
mente divergentes nas suas circunscrições de residência, de trabalho, de lazer e que 
já não têm as dimensões determinadas por raios de deslocações a pé e a cavalo, e 
cujas relações jurídicas são com outros sujeitos, potencialmente universais, ubíquas 
e contemporâneas.  
 
Os conflitos da Sociedade da Informação e do Conhecimento são resolvidos por 
meios próprios, muitas vezes desprovidos de garantias de independência, de equida-
de e de eficácia, e escapam à justiça, tal como a conhecemos, e quando acontecem 
perante ela, mostram a inadequação dos métodos e das suas ferramentas.  
 
“E-Justiça” é uma adaptação da máquina existente não aos problemas novos, mas 
apenas a alguns dos problemas de uma sociedade que evoluiu de questões simples de 
uma economia agrícola, para o comércio, indústria, serviços, serviços electrónicos e 
desmaterializados universais, consumo e complexidade técnica.   
 
Entre sistemas novos de resolução de conflitos, quase sempre de adesão contratual, 
em que temos escassas possibilidades de contribuir para o aperfeiçoamento das 
garantias de independência e de equidade, e o aperfeiçoamento da “Justiça” através 
da “e-Justiça”, fica-nos a possibilidade de tentar contribuir para esta última alternati-
va.  
 
Pelo que escrevemos, não somos optimistas quanto a e-justiça, um remendo mais ou 
menos transitório no único sistema que temos que pode garantir alguma independên-
cia e exequibilidade e coercibilidade das decisões, mas cremos que a sua eficácia 
continuará a ser cada vez mais limitada aos vestígios de uma sociedade velha, não 
sendo o sistema generalizado de resolução de conflitos do futuro. 
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5 – Os problemas que preocupavam e que preocuparão o direito no futuro 
 
5.1- Em 1960, a regulação do trânsito nas cidades era ainda feita por polícias sinalei-
ros, que foram substituídos por semáforos. A rede de semáforos de Lisboa é gerida, 
há anos, por um sistema pericial de gestão de semáforos, comandado por sensores 
magnéticos em toda a cidade e um sistema central que gere os fluxos, sentidos e 
duração, ou seja o trânsito global da cidade, por modelos optimizados de investiga-
ção operacional (GERTUDE). 
 
Notário e ajudante de notário público eram profissões invejáveis, pela troca de favo-
res relacionada com o olear da burocracia. Hoje, as funções notariais estão distribuí-
das por notários públicos, notários privados em regime de profissão liberal, advoga-
dos, solicitadores, secretários de sociedades, de câmaras municipais e até pelos CTT. 
 
O Ministério Público era a antecâmara da magistratura judicial. 
 
Faculdades de Direito havia apenas duas. Preparavam juristas para serem advogados, 
funcionários públicos, juízes e notários ou conservadores. Hoje, ultrapassam a deze-
na. 
 
Advogados não chegavam a 1000, agora ultrapassam os 28.000, e sociedades de 
advogados não existiam, hoje, dezenas delas trabalham em rede mundial já não com 
o espírito tradicional do advogado de barra, ou de província, mas como empresas de 
consultadoria de negócios. Os advogados atendiam os clientes no seu escritório, e 
seria mal visto que procurassem clientes publicamente; hoje, usam todos os meios de 
visibilidade, teleconsulta, de teleatendimento e de teletrabalho 
 
A juiz ascendia-se, por concurso a partir do Ministério Público, hoje nem esse per-
curso é necessário,  
 
5.2 – Por volta de 1970, o direito, os princípios do Estado “Deus, Pátria e Família” e 
as instituições, autoridade e exército pareciam estáveis. O direito era moderadamente 
estável, após um novo código civil de 1966, que resolvia quase tudo, o sistema jurí-
dico era muito estável, os ramos de direito eram os tradicionais, tinham fronteiras 
estáveis, pouco se falava de novos ramos de direito. O país ainda era predominante-
mente agrário, o direito assentava na soberania do estado e esta tinha fronteiras rígi-
das, e o país vivia ainda bastante isolado, “orgulhosamente sós”. A família era con-
servada artificialmente segundo os cânones da Igreja.  
 
De facto já havia bastantes separações entre cônjuges casados canonicamente, emi-
gração, sobretudo ilegal, afectação forçada da juventude aos recursos militares, cres-
cente falta de mão-de-obra e alguma proletarização industrial e agrícola.  
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Ainda na década de 70, após o 25 de Abril, as fronteiras da soberania, os órgãos e as 
formas de soberania em que se baseava o direito, alteraram-se, o direito passou a 
reflectir mais a “vontade do povo”, as aspirações sociais, os interesses dos grupos, 
novas concepções sociológicas da autoridade, da família.  
 
Tudo isto era ainda o reflexo de um velho paradigma que se altera radicalmente 
quando o direito, enquanto informação e comunicação de regulador a regulado, 
enfrentou o vendaval da sociedade da informação. 
 
5.3 – Em 1980, durante o Congresso Português de Informática, publiquei uma colec-
tânea intitulada “Direito da Informática”, tentativa de mostrar que havia mais ramos 
de direito do que os tradicionalmente reconhecidos. Nos anos seguintes, ninguém 
duvidaria que direito da informática, direito das telecomunicações, direito da pro-
priedade intelectual e outros, eram tendências imparáveis. 
 
Por essa altura, Andrew Lloyd publicou na prestigiada revista americana Datamation 
um artigo intitulado “Clearing the smoke”, em que tentou determinar que problemas 
sociais jurídicos e políticos se tornariam quentes “hot” no futuro, e quais os que, em 
cada período, desapareceriam, tornando-se “cool”. 
 
Para os anos 1980 a 1984, o autor considerava que os problemas sociais e jurídicos 
muito quentes eram os relacionados com a privacidade, expectativa partilhada pelos 
que temiam a concretização à letra da profecia da ditadura informática do “Grande 
Irmão” descrita no livro de Orwell “1984”.  
 
Entre os problemas médios, Lloyd identificava a perda geral e perdas sectoriais de 
empregos e modificações nas condições de trabalho e nas condições de comércio, o 
despontar do papel chave do processamento da informação na economia, a vulnera-
bilidade dos sistemas, o aparecimento de problemas políticos e a formulação de 
políticas de intervenção dos poderes públicos na informática, enquanto os problemas 
culturais, os resultantes da inteligência artificial e o sentimento da necessidade de 
novas leis passavam ainda quase despercebidos. 
 
Quase tudo isso aconteceu no mundo, e em Portugal, com alguns anos de atraso. A 
preocupação da privacidade já constava do artigo 35.º da Constituição da República 
Portuguesa, com redacção inicial desajustada e tosca, mais tarde corrigida, mas de 
que ainda é vestígio actual a proibição da existência de número nacional único dos 
cidadãos, defesa ilusória contra moinhos de vento. 
 
São desse período a Convenção do Conselho da Europa sobre a Protecção de Dados 
Pessoais que deu origem à primeira lei portuguesa e a criação da Comissão Nacional 
de Protecção de Dados. 
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Por esses anos despontaram também políticas nacionais públicas em países como a 
França, o Brasil e a Índia com objectivos de criarem fortes indústrias nacionais na 
informática, frustradas pela rapidíssima explosão tecnológica que as deixou para 
trás. 
 
Para o período de 1985 a 1989, Lloyd identificava como problemas quentes, os do 
emprego e condições de trabalho e ainda os do comércio, sendo os restantes, pro-
blemas de sensibilidade e intensidade média. Quase todos estes problemas se avolu-
maram em Portugal um pouco tardiamente, mas com menor atraso do que os anterio-
res. 
 
5.4 – Década de 90 
 
Na previsão de Lloyd, para o período de 1990 a 1999, os problemas de privacidade, 
de emprego e de condições de trabalho deixavam a ribalta e passavam a problemas 
médios, já com algumas medidas legais e sociais tomadas e técnicas mais subtis, e 
ascendiam ao primeiro plano os problemas culturais, os de vulnerabilidade e segu-
rança. Entre os problemas culturais, o surgimento de programas de tratamento de 
texto e de bases de dados deram importância à língua nacional do utilizador e à 
“localização” dos produtos, para cumprirem os requisitos nacionais, legais e habi-
tuais de cada sector económico. Os programas, equipamentos, teclados, terminais e 
impressoras, anteriormente “universais” e em “inglês”, passaram a ser sensíveis aos 
requisitos nacionais e culturais e isso aconteceu em Portugal já quase ao mesmo 
tempo dos restantes países desenvolvidos.  
 
O mesmo aconteceu com as tendências de vulnerabilidade e segurança e a introdu-
ção de algumas medidas securitárias. Cresciam, na opinião de Lloyd, também os 
problemas estruturais e de inovação do comércio, os de processamento da informa-
ção como elemento-chave da economia, aumentavam os problemas políticos e tor-
nava-se importante a questão da necessidade de novas leis, sobretudo penais, 
enquanto despontavam, como médios, os problemas da inteligência artificial e da 
automação.  
 
Lloyd desconhecia ainda o fenómeno da Internet e da WEB 2.0 mas podemos con-
cluir que as previsões sociais e jurídicas de Lloyd de 1980 até ao ano 2000 se tem 
realizado e os problemas juridicamente “quentes” na sociedade da informação são 
diferentes dos de uma sociedade agrária e industrial para a qual foi concebida grande 
parte do nosso direito. 
 
5.5 – 1.ª década do século XXI 
 
Entre nós, os problemas e oportunidades culturais são hoje o cerne de uma possível 
indústria de conteúdos multimédia em português, bem como de um acesso à infor-
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mação do domínio público e à cultura a que todos têm direito. Saber qual é a frontei-
ra da informação do domínio público e da informação proprietária, exclusiva e de 
uso licenciado, é um problema de enorme importância entre produtores, consumido-
res e dos que são simultaneamente produtores e consumidores de informação – os 
prosumidores. São quentes as questões da complexidade jurídica das novas formas 
de utilização e reutilização, gestão e de regulação da propriedade intelectual e da 
privacidade. 
 
Mudaram as bases do sistema jurídico, desde o começo do uso intensivo e extensivo 
da internet que começa nos anos 90 e explode após 2000. Desde então, o ciberespaço 
disputa o poder aos estados, às soberanias e ao direito tal como o conhecemos. 
 
De que nos vale que o art.º 35º da Constituição proíba a existência de um número 
nacional único do cidadão, para lhe proteger a privacidade, quando os serviços 
secretos norte-americanos parecem ter acesso directo e completo aos principais ope-
radores mundiais de comunicações e bases de dados, reconstituindo, em permanên-
cia, os nossos passos, os nossos perfis de pensamento, de consumo, de preocupa-
ções, de ocupações de ócios? 
 
Sabem tudo o que o “Grande Irmão” de Orwell não sabia, sabem tudo o que investi-
gamos, o que pensamos, o que dizemos por escrito, por voz, por imagens, por pausas 
e omissões, o que pagamos com cartão de débito e de crédito, os movimentos das 
contas bancárias, quando temos a luz acesa ou não tomamos banho em casa e, em 
geral, tudo o que passa por telecomunicações em qualquer parte do mundo. Com 
base na simples escuta diária e análise de 200 milhões de SMS, a NSA “julga”, não 
aplica “penas “ a culpados mas “medidas de segurança” a meros “suspeitos”.  
 
Como é que o direito, que tem pretensões de tudo regular, poderá ser eficaz no cibe-
respaço e na cloud? 
 
Quem serão os advogados e os juízes e qual o seu título e formação, que intervirão 
nos milhões de conflitos por segundo que ocorrem no ciberespaço? Quem faz penho-
ras ou retenções de provas na cloud? Sistemas periciais? Assistidos por administra-
dores de sistemas? 
 
Naturalmente, todas as profissões jurídicas e as escolas, que as formam e certificam 
a sua qualificação, estarão interessadas em repensar a sua actividade. 
 
 
6 – O futuro das profissões 
 
 Reflexões sobre o futuro do direito e de algumas profissões jurídicas surgem com 
alguma frequência noutras perspectivas, por exemplo, a reflexão que duas dezenas 
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de personalidades consagradas da política e do direito, produziram sobre o futuro do 
Ministério Público em Portugal e que deu origem a um volume publicado pela 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) intitulado “Ministério Público: Que 
futuro?”. 
 
Também a Vida Económica editou alguma reflexão recente em “FERREIRA, A.C e 
outros, Contextos e desafios de transformação das magistraturas, Vida Económica, 
Porto, 2013”. 
 
Reflexões idênticas vêm sendo feitas regularmente no espaço de língua portuguesa, 
designadamente no Brasil, sobre o futuro das profissões jurídicas (NALINI, José 
Renato, O Futuro das Profissões Jurídicas, Editora Oliveira Mendes, S.Paulo 1998), 
sobre o direito na sociedade globalizada (FARIA, José Eduardo, O Direito na Eco-
nomia Globalizada, Malheiros Editores, S. Paulo, 1999), ou sobre formação jurídica 
(NALINI, José Renato coord., Formação Jurídica, 2ª ed. Editora Revista dos Tribu-
nais, S. Paulo 1999). 
 
Quase todas as opiniões e posições defendidas patenteiam os problemas do momento 
em que foram emitidas e o estado do direito como ainda o conhecemos (ou conhe-
cíamos). Não será essa a nossa preocupação neste artigo. 
 
 
7 – Dimensão do lóbi. 
 
Podemos abordar a questão do futuro do direito por uma outra dimensão – o lóbi, ou 
as forças dos interesses que tentam influenciar ou impor a redacção futura de diplo-
mas legislativos a seu favor.  
 
Umas vezes são os deputados ou governantes que legislam “em causa própria” ou 
com reservas de intenção, “para inglês ver”, redigindo textos que deixam alçapões e 
“portas do cavalo” que correspondem aos seus melhores interesses.  
 
Outras vezes são projectos expressamente propostos por, ou encomendados a, escri-
tórios de advogados ou consultores que representam interesses particulares e não 
reflectem necessariamente o “interesse público” ou o “bem público”.  
 
Outras vezes são corporações de interesses instalados ou que se querem “aboletar”, 
um pouco mais, à mesa do estado. Outras vezes são movimentos de lobi complexos 
que podem fazer desde campanhas de desinformação, de relações públicas, invocan-
do interesses de protecção de consumidores, de protecção de ambiente, dos animais, 
dos vegetais, do politicamente correcto, da moral, do progresso, da ciência, etc, 
quando, na verdade tudo isso pode servir para encobrir um interesse particular. 
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Qualquer grupo, associação patronal, associação sindical, de protecção de ambiente, 
de defesa de consumidores, de reformados, de doentes, de banqueiros, clube despor-
tivo, qualquer região, município, freguesia, instituto, empresa pública, universidade, 
ou outro tipo de pessoa colectiva pública ou privada, lutará por defender os seus 
interesses, sejam eles os de uma nova estrada, de um hospital, ou de um comboio à 
porta de casa.  
 
O lóbi international, europeu, nacional é uma actividade do paradigma económico 
que tenta tirar vantagens políticas e jurídicas de tudo, primeiro da pouca capacidade 
dos cidadãos compreenderem e participarem nos modelos internacionais de decisão 
onde o lóbi é fortíssimo. 
 
O mesmo se aplica aos modelos de decisão europeus embora a diversidade de forças 
políticas e económicas permita algumas denúncias atempadas e, algumas vezes, 
contra-campanhas eficazes. 
 
Ao nível nacional tenta ser muito discreto, colocando projectos de diplomas a apro-
vação com fórmulas de cálculo, termos e vírgulas cuja decifração é muito difícil para 
não iniciados no problema. Se os principais interessados no saque estão de acordo, o 
lóbi vence. Só quando as comadres se zangam é que os profanos se apercebem de 
que algo está a ser feito nas suas costas. 
 
Por muito importante que seja esta dimensão, e independentemente de vir a ser 
abordada, também não está na primeira linha do nosso trabalho sobre o futuro do 
direito.  
 
Reflexões sobre a essência do direito e sobre a filosofia do direito podem-se encon-
trar em escritos de importantes filósofos e cultores do direito portugueses e estran-
geiros actuais, mas os problemas da filosofia do direito também não constituem a 
nossa prioridade.  
 
Para alguns, o futuro do direito será o resultado da sua legitimação substancial e a 
importância dos grupos de interesse na formação do novo direito. A questão da legi-
timidade substancial assume, hoje, um relevo muito grande no futuro do direito e na 
sua aceitabilidade pelos destinatários. Ensina-nos o Prof. José de Oliveira Ascensão: 
  

“Em vez de o direito se dirigir ao bem comum, encontramos uma ten-
dência permanente para alguns dele se apropriarem, fazendo-o des-
viar para o seu próprio benefício. 
 
Nos tempos actuais, o crescimento do Estado é patologicamente 
acompanhado por uma crescente vulnerabilidade a interesses de gru-
po. Os grupos económicos, particularmente, encontram sempre os 
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modos de influenciar a escolha dos dirigentes e a adopção de provi-
dências concretas. A debilidade do Estado condu-lo à inércia; a inér-
cia só é rompida pela força de grupos de pressão. E nestes são parti-
cularmente significativos os grupos de pressão estrangeiros, 
directamente ou por intermédio de seus delegados ou serventuários 
nacionais.”  
 
ASCENSÃO, José de Oliveira, O DIREITO, Introdução e Teoria Geral, 13ª 
ed., Almedina, Coimbra, 2005, pág. 220. 

 
O tema do lóbi foi tratado em tese de doutoramento por Nandim de Carvalho e 
encontra-se publicado em “Direito ao Lobbying – Teoria, meios e técnicas, Ed. 
Cosmos, Lisboa, 2000. 
 
São frequentes na imprensa as referências a importantes acções de lóbi por parte de 
associações e grupos económicos, bem como por escritórios e sociedades de advo-
gados, que colocam sempre alguém nos institutos, nos governos e parlamento. 
 
O lóbi, em si, é uma das locomotivas do direito, é ele que sistematicamente faz evo-
luir as leis, mas distorce-as em favor de interesses particulares. O problema é que ao 
lóbi encoberto é necessário responder com movimentos sociais de indignação em 
nome do bem comum, como nos diz, muito bem Manuel CASTELLS, em “Redes de 
Indignação e Esperança - Movimentos sociais na Era da Internet” , que analisa os 
movimentos sociais e de indignação potenciados pelas novas redes de comunicação 
pessoal disponíveis. Os movimentos das primaveras árabes, da Tunísia, da Líbia, do 
Egipto, os movimentos “rizomáticos” de Madrid e de Barcelona, ou o “Ocupy Wall 
Street” são descritos como exemplos de novas forças anti-lóbis e anti interesses 
instalados, potenciadas pela internet, pelos telemóveis e outros recursos da Web 2.0. 
Em Portugal, as manifestações convocadas por telemóvel e internet contra o projecto 
governamental da TSU apontam a mesma potencialidade de compensar os lóbis. 
 
Movimentos baseados em plataformas Web como o AVAAZ (www.avaaz.org), com 
mais de 20 milhões de membros a nível mundial, organizando campanhas de peti-
ções a favor de direito humanos, com milhões de assinaturas, ou o Petição Pública 
(www.peticaopublica.com), vocacionada para o espaço português, mais modesta em 
número de aderentes por petição, confirmam a tendência de que o futuro do direito já 
não obedece apenas a manobras de lóbis privados, mas tem de contar com o poten-
cial das denúncias públicas. 
 
Muita da intriga política e económica internacional para mudar o direito, enfrenta 
também os riscos de Wikileaks (wikileaks.org) e de outros sítios de denúncia de 
interesses, muitas vezes, inconfessáveis.    
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8 – Dimensões legísticas, sintaxe e terminologia no futuro do direito 
 
Para muitos, o futuro do direito passa por uma dimensão qualitativa, ou como fazer 
melhores leis e melhor direito. Essa será a abordagem da Legística, ou ciência de 
fazer boas leis. Temos já, no nosso ordenamento jurídico, vigente duas disposições 
obrigatórias, designadamente no Regimento do Conselho de Ministros e no Regi-
mento da Assembleia da República. Nesse sentido da dimensão de melhoria da 
redacção de boas leis e diplomas, os regimentos incorporam numerosas disposições 
de legística que tanto os membros do governo como os deputados devem cumprir 
quando redigem projectos ou propostas de lei e outros diplomas. A completar estas 
normas de legística escritas, temos mecanismos de revisão editorial que antecede a 
publicação no Diário da República Electrónico, por parte do CEJUR, Centro Jurídico 
da Presidência do Conselho de Ministros. È por demais evidente que muitas leis 
continuam a ser feitas “sobre o joelho” deixando buracos e vírgulas que permitem 
imaginosas interpretações e que o futuro da credibilidade do direito terá de ter em 
conta. 
 
Temos ainda as regras de legística europeias que se impõem na feitura de diplomas 
europeus, de relatórios e de comunicações entre órgãos europeus e que se tornaram 
cedo verdadeiramente importantes e essenciais para que os textos legais e outros 
tenham consistência de redacção que permita a tradução automática ou automatizada 
em todas as línguas oficiais da União Europeia. Acontece o mesmo em países bilin-
gues ou multilingues, do Canadá à Suiça, Bélgica e outros que precisam assegurar 
grande coerência em versões linguísticas distintas dos diplomas.  
 
Naturalmente, todas as organizações internacionais, a começar pela ONU, têm preo-
cupações com a dimensão legística e a coerência e uniformidade de fórmulas legais 
que têm de ser traduzidas uniformemente em diversas línguas. Numa dimensão ain-
da pertencente à legística mas partilhada com a linguística, sobretudo com a sintaxe, 
temos movimentos que tentam simplificar a terminologia rebuscada e hermética das 
leis e tornar as leis compreensíveis ao cidadão comum, de que é exemplo, e, Portu-
gal, o movimento PORTUGUÊS CLARO.  
 
Para outros, o futuro do direito passa por abandonar a terminologia hermética e 
adoptar uma terminologia acessível ao cidadão comum. O futuro do direito estará 
ligado à sua percepção pelo cidadão comum, em vez da sua redacção em linguagem 
hermética. Leis que remetem de artigo de uma lei para alínea de outra lei com a 
redacção dada por uma outra são como sequências de matrículas de automóveis e 
não dizem nada a quem as deve cumprir. Para alguns, o futuro do direito, será o 
resultado de uma preocupação constante com a terminologia jurídica a sua clareza e 
coerência, será também a preocupação de que a redacção das leis seja feita em “Por-
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tuguês claro” para que o destinatário das leis compreenda o que o legislador preten-
de. 
Para outros, o futuro do direito será a preocupação de que o legislador não escreva 
“poesia” ou “frases bonitas” mas que produza leis com redacções suficientemente 
estereotipadas e coerentes que permitam a sua tradução em dezenas de línguas com 
um mínimo de ambiguidades (preocupação da União Europeia e de outras organiza-
ções internacionais multilingues). 
 
 
9 – Poderá o direito subsistir no futuro cibermundo e na sociedade do conheci-
mento? Será o direito o sistema normativo no cibermundo? 
 
9.1 – A globalização e a regionalização 
 
O direito, enquanto ordem jurídica, está baseado na coercibilidade e no monopólio 
da força do Estado, que se exerce num território físico delimitado por fronteiras 
físicas, onde o Estado exerce a sua Soberania, ainda, pelo menos teoricamente, de 
acordo com o modelo de estado moderno instituído pela Paz de Westfália.   
 
Hoje estamos num mundo da constelação pós-nacional de que fala Jurgen Habermas, 
da globalização económica, simbolizada pelo capitalismo selvagem e por algumas 
regras oriundas da WTO e outras organizações internacionais, das redes sociais, 
dominadas apenas por multinacionais, e do ciberespaço, que ninguém consegue 
realmente controlar, das epidemias, preocupação da Organização Mundial de Saúde 
e de muitas outras organizações económicas, financeiras e até sem fins lucrativos, do 
ambiente, preocupação vaga da ONU, das Conferências Mundiais do Clima.  
 
A soberania é, hoje, quase sempre uma soberania partilhada, com fronteiras de geo-
metria variável, segundo os interesses em causa. Para a defesa, as fronteiras são as 
do perímetro de intervenção da NATO ou da EU, para a circulação de bens e produ-
tos, são as fronteiras da Europa a 28, para a circulação de pessoas, o Espaço de 
Schengen, para a moeda, o Eurogrupo a 18.  
 
Os novos órgãos emissores de normas, de arbitragem e de mediação ou de adminis-
tração de conflitos e de crises, e de aplicação de sanções são privados e muitas 
vezes, internacionais. 
 
9.2 – Fontes normativas privadas e dispersas 
 
As principais tendências de regular novos problemas e as mais recentes formas de 
evolução das fontes jurídicas, escapam aos estados, e a ordem jurídica vive constan-
temente da coexistência, devolução e absorção de outros sistemas normativos inter-
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nacionais quase sempre privados, desde regras bancárias, fiduciárias, actuariais, 
normas técnicas de informática, telecomunicações e internet. 
 
A vida jurídica e a actividade jurídica, as profissões jurídicas e o ensino do direito 
ainda seguem o paradigma de um direito de aplicação predominantemente territorial, 
com tempos tradicionais, ligeiramente pressionados pela informatização que se faz 
sentir mesmo nos lugares e nos profissionais mais conservadores. Ora, milhões de 
fenómenos e de conflitos são, hoje regulados e resolvidos por processos não tradi-
cionais e o seu volume, se já é impressionante, será, em breve, esmagador. 
 
9.3 – A Nova Era Digital 
 
Schmidt e Cohen, apenas presidente executivo da Google e director do Google 
Ideas, o departamento de pensamento estratégico da Google, dizem o seguinte no 
seu livro “A Nova Era Digital” (Schmidt, Eric e Cohen, Jared, Publicações D. Qui-
xote, Alfragide, 2013),  
 

“A Internet é a maior experiência histórica do âmbito da anarquia. A 
cada minuto, centenas de milhões de pessoas criam e consomem uma 
quantidade incalculável de conteúdo digital num mundo online que 
não conhece, verdadeiramente, o direito das leis humanas” (pág. 13) 
ou, 

 
“quatro mil milhões de vídeos visionados diariamente e sessenta 
horas de vídeos carregados a cada minuto” (pág. 220)  ou, 

 
“A cada dois dias, criamos tanto conteúdo digital como criámos des-
de o dealbar da civilização até ao ano 2003, ou seja, cerca de cinco 
exabytes de informação (1 exabyte = 10 elevado à potência 18), e isto 
apenas com apenas dois mil milhões de pessoas online, dos potenciais 
sete mil milhões” (pág. 305). 

 
Segundo algumas outras projecções, teremos por volta de 2020, cinquenta mil 
milhões de artefactos interconectados na Internet das Coisas (IOT) e sete a oito mil 
milhões de pessoas online com dispositivos de comunicações avançadas na palma da 
mão ou no relógio de pulso, no emblema ou botão do casaco e por cada um, haverá 8 
dispositivos ligados na internet das coisas. 
 
9.4 – Mundo físico e mundo virtual 
 
Teremos dois mundos, o físico e o virtual em contacto e intervenção permanentes.  
O Estado e o direito continuarão a desempenhar o seu papel, cada vez mais limitado, 
no mundo físico, mas os grandes problemas estarão, provavelmente, fora do alcance 
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do direito, as questões da identidade, digital, dos sem abrigo digitais, das relações 
sociais, culturais, políticas, económicas e outras que se desenrolarão em áreas não 
reguladas actualmente pelo direito e que dificilmente o virão a ser. 
 
As questões da privacidade, da segurança, da cidadania, a questão da transferência 
do poder do estado para o indivíduo e grupos com propósitos bem ou mal intencio-
nados, da responsabilidade por acidentes e crimes, quando automóveis sem condu-
tor, robôs e drones, ou motores de busca percorrem as vias físicas e cibervias por 
conta de alguém que escapará a responsabilização, pelo anonimato, estarão nas nos-
sas preocupações futuras.  
 
Estão já nas nossas preocupações, e estarão muito mais no futuro, as questões jurídi-
cas e conflituais que resultam de relações de máquinas que pesquisam na net produ-
tos, serviços, ofertas e concursos de aquisição, dialogam e negoceiam automatica-
mente com outras máquinas por conta de alguém, ou que desencadeiam 
automaticamente processos de resposta, umas vezes judiciais, por exemplo, prepa-
rando cobranças coercivas, outras vezes processos de mera contra-ordenação social, 
como a gestão de coimas por passagem da via verde ou por estacionamento demora-
do, ou sistemas de retaliação automática a quem não “mete a moeda a tempo” ou 
punitivos que estarão na fronteira da justiça pelo próprio. 
 
O futuro do direito e do não direito passa por aqui. Até onde chegará o braço do 
direito num cibermundo sem fronteiras? 
 
9.5 – E como evoluirão estas profissões e funções juridicamente relevantes do mun-
do jurídico actual?  
 
Os advogados já estão em sociedades e estas em redes mundiais, dialogam com 
clientes, com os tribunais e com os colegas electronicamente, mas o perfil, ou a mera 
existência destas profissões ou de outras ainda não conhecidas relacionadas com o 
direito ou outros sistemas normativos, ou de regulação, ou de resolução de conflitos, 
é um exercício em aberto.  
 
A principal aplicação electrónica da actividade judiciária já tem uma dimensão signi-
ficativa. O CITIUS albergava, nos finais de 2013, mais de 23 milhões de processos, 
mais de 736 milhões de actos e mais de 411 milhões de documentos e era acedido 
pela quase totalidade dos profissionais judiciários. 
 
As novas lógicas de diálogo homem-máquina já impõem às profissões judiciárias, 
designadamente aos advogados, que cumpram protocolos, autenticações, formatos 
do CITIUS e evitem as rejeições automáticas de aceitação por incumprimento de 
normas técnicas. Já lhes impõem que saibam superar os obstáculos de cada fase 
como os jovens e crianças aprendem, desde cedo, a jogar “vídeo games”.  
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A lógica será a mesma. Neste sistema nacional e em outros internacionais mais 
complexos, terão de superar cada fase do jogo com a retórica própria do sistema 
pericial que os filtrará, até atingirem um nível em que possam ser ouvidos por 
alguém com maior liberdade de discernimento do que são capazes os sistemas peri-
ciais.  
 
Cada uma destas profissões ou funções jurídicas que se listam, deverá pensar no seu 
futuro, com as lógicas do futuro, que passam por uma grande intermediação de sis-
temas periciais.  
 
Como exemplo do que já se faz hoje, citamos a candidatura a um posto de trabalho 
de alguém que tem no curriculum vitae apenas 18 meses de caixa de supermercado.  
 
É preciso saber que parâmetros serão importantes para passar no primeiro nível do 
“vídeo game”. “18 meses de experiência de caixa de supermercado” poderão parecer 
“desprezíveis”, mas o sistema pericial poderá ser “sensível” e valorizar  uma expe-
riência de “atendimento final de mais de 25.000 clientes  e facturação e cobrança de 
meio milhão de artigos de supermercado. A retórica também será chave de êxito nos 
sistemas periciais, mas será diferente. 
 
Aqui ficam algumas profissões e funções jurídicas que se deverão repensar ou ser 
repensadas no futuro.  
 
Advogados, Advogados estagiários, Advogado geral, Administrador de falência, 
Administrador de insolvência, Administrador judicial, Administrador de bases de 
dados jurídicas, Administrador de sistemas, Agente desportivo, Agente Oficial da 
Propriedade Industrial, Agente da Polícia Judiciária. Agente da PSP, Agente de 
execução, Agente de fiscalização, Ajudante de escrivão, Árbitro, Árbitro desportivo, 
Assessor, Assistente, Assistente de recinto desportivo, Auditor, Auditor de justiça, 
Avaliador, Avaliador de engenharia, Avaliador oficial da Imprensa Nacional-Casa 
da Moeda, Avaliador predial, Cabeça de casal, Capitão de porto, Conselheiro, Con-
servador do registo automóvel, Conservador do registo civil, Conservador do registo 
comercial, Conservador do registo de direitos de autor, Conservador do registo pre-
dial, Cônsul, Cônsul honorário, Consultor jurídico, Curador, Defensor oficioso, 
Defensor do vínculo, Delegado do Procurador da República, Depositário, Desem-
bargador, Despachante, Director de estabelecimento prisional, Equiparado a assis-
tente, Escrivão adjunto, Escrivão auxiliar, Escrivão de Direito, Exactor das esferas, 
Fiel depositário, Fiscal de impostos, Fiscal de jogos, Fiscal de leitura e cobrança, 
Fiscal de mercados, Gestor de negócios, Guarda florestal, Guarda da GNR, Guarda 
municipal, Guarda nocturno, Guarda prisional, Guarda rios, Inspector da ASAE, 
Inspector de finanças, Inspector tributário, Inspector tributário Principal, Inspector 
Tributário Assessor, Inspector tributário Assessor Principal, Inspector de Jogos, 
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Inspector da PJ, Inspector adjunto do SEF, Inspector adjunto principal, Instrutor de 
processo disciplinar, Juiz auditor, Juiz Conselheiro, Juiz da Cúria, Juiz Desembarga-
dor, Juiz de Direito, Juiz de instrução, Juiz de linha, Juiz de paz, Juiz do Tribunal 
Europeu, Juiz militar, Juiz social, Jurisconsulto, Liquidatário judicial, Litigante em 
massa, Mandatário, Mediador de conflitos, Mediador de família, Mediador laboral, 
Mediador judicial, Mediador penal, Mediador social, Médico legista, Monitor, Notá-
rio, Notário apostólico, Oficial investigador (PJM), Perito, Procurador, Procurador-
Geral da República, Procurador da República, Professor Adjunto, Professor Asso-
ciado, Professor Catedrático, Professor Coordenador, Promotor de justiça, Provedor 
do cliente, Provedor do contribuinte, Provedor da RDP, Provedor da RTP, Revisor 
Oficial de Contas, Secretário de Câmara Municipal, Secretário de justiça, Secretário 
de Sociedade, Sociedade de advogados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 
Sociedade de Técnicos Oficiais de Contas, Solicitador, Solicitador de execução, 
Técnico de justiça adjunto, Técnico de justiça auxiliar, Técnico de justiça principal, 
Técnico Oficial de Contas, Técnico superior de justiça, Testemunha, Testemunha 
falsa (daquelas que testemunhavam os registos de nascimento!!) ,Testemunha pró-
forma, Tutor, Vice-cônsul, Vigário judicial. 
 
A lista de profissões e funções juridicamente relevantes não é exaustiva e pode ser 
útil a quem tem dúvidas sobre o futuro do direito. O aspecto positivo é que há muito 
mais saídas profissionais para quem cursa direito do que as escolas publicitam, pois, 
habitualmente, só mencionam saídas para profissões judiciais, notariais e registrais 
de 1º plano.  
 
A questão é saber quantas e quais serão relevantes daqui até um horizonte de 10/15 
anos e o que farão, entretanto, as escolas para corresponderem à formação de todas 
as profissões e funções juridicamente relevantes do futuro. 
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O Tribunal Constitucional                                          
perante a “Reforma Laboral” de 2012 

ANTÓNIO MONTEIRO FERNANDES * 

 
 

 
1.  Cremos que são mal conhecidos e, por isso, injustamente avaliados os aspec-
tos fundamentais do pensamento que se exprimiu no Acórdão TC nº 602/2013, de 20 
de Setembro de 2013, o qual decidiu sobre a conformidade constitucional de algu-
mas das disposições da L. 23/2012, de 25 de Junho – a mais recente “reforma labo-
ral” propriamente dita.1 

O Acórdão não terá, talvez, sido lido por tantos quantos se pronunciaram sobre ele, 
nomeadamente na perspectiva política, ou seja, tendo em conta as suas implicações 
no desenvolvimento do processo dito de “ajustamento”. Mas nem por isso deixou de 
se lançar sobre ele um clamor de censura. O clima de indiferenciação de meios e de 
secundarização de valores e princípios que se instalou na sociedade portuguesa, 
explicado ou justificado por um anticiclone chamado “emergência económica e 
financeira”, não deixava espaço para qualquer obstáculo ou condicionamento jurí-
dico das operações de “ajustamento”. Remetida a lei a funções estritamente instru-
mentais e alheias a valores (“se isto vai contra a lei, muda-se a lei”), a invocação de 
contra-argumentos jurídicos só podia relevar do pretexto ou da frivolidade. Nessa 
difusa perspectiva, o TC, ao concluir que alguns (poucos) aspectos da “reforma 
laboral” eram incompatíveis com a Constituição, teria prosseguido na linha de obs-

 
JURISMAT, Portimão, n.º 4, 2014, pp. 149-158. 
 
* Professor do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE). 
1  Como se sabe, surgiram recentemente outras medidas legislativas sobre matéria laboral, algu-

mas delas com o propósito de substituir parte do conteúdo da Lei 23/2012, mas destituídas da 
dimensão e profundidade da inflexão politico-jurídica operada por este último diploma. Refe-
rimo-nos, claro está, às Leis 69/2013 (alterando o processo de cálculo das compensações por 
cessação do contrato de trabalho)  e 70/2013 (regulamentando o fundo de compensação de tra-
balho e o fundo de garantia da compensação de trabalho), ambas de 30 de Agosto.  
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trução à acção governativa que adoptara em face das leis orçamentais anteriores, 
indiferente à situação dita de “emergência nacional” e promovendo uma interpreta-
ção estrita, constrangedora e parcial da Lei Fundamental. Fala-se mesmo de “acti-
vismo judiciário”, de falta de atenção do Tribunal às circunstâncias difíceis em que o 
país se encontra, de irrealismo e de falta de bom senso… 
 
A tese que que sustentamos é a exactamente a oposta: a de que o TC se pronunciou 
sobre a reforma laboral de 2012 segundo uma interpretação muito ampla dos pre-
ceitos constitucionais postos em jogo, adoptando como seus os referenciais de ava-
liação do legislador ordinário e aproximando-se até perigosamente da fronteira da 
legitimidade constitucional.   
 
 
2.  Uma primeira nota que importa sublinhar diz respeito à lamentável qualidade 
do pedido de fiscalização abstracta sucessiva, subscrito por um certo número de 
deputados. O Tribunal não foi, de facto, ajudado pelos termos em que os peticioná-
rios enunciaram as suas razões. O pedido continha erros técnicos palmares, que 
tiveram que ser detectados e corrigidos no Acórdão. O Tribunal admitiu, aliás, gene-
rosamente, pronunciar-se sobre o resultado das correcções, em vez declarar inepto o 
pedido. Para além disso, a fundamentação usada pelos peticionários foi frequente-
mente débil, ignorando algumas linhas argumentativas que poderiam, inclusiva-
mente, ter contribuído para enriquecer a decisão. 
 
Segunda nota preliminar: algumas pessoas interessadas, entre as quais o autor destas 
linhas, supuseram que o pedido de controlo sucessivo tivesse sido indeferido limi-
narmente, por alguma obscura e ignorada decisão incidental do Tribunal, depois de 
mais de um ano ter decorrido sobre a entrada desse pedido. A demora verificada é 
injustificável, não foi sequer explicada, e teve consequências, como se sabe.  
 
 
3.  No Acórdão, foram examinadas questões enquadráveis em seis grupos: o novo 
regime do banco de horas individual e grupal; a eliminação de descansos compen-
satórios e a redução dos acréscimos remuneratórios por trabalho suplementar; a 
eliminação de feriados obrigatórios e da majoração das férias por assiduidade; a 
modificação dos requisitos do despedimento por extinção do posto de trabalho; a 
alteração do regime do despedimento por inadaptação; e o regime específico das 
relações entre a lei e as convenções colectivas, contido no art. 7º da L. 23//2012. 

Deve notar-se que as decisões de não inconstitucionalidade respeitantes ao banco de 
horas individual, ao aligeiramento das consequências do trabalho suplementar e à 
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eliminação de feriados e da majoração das férias (em si mesmas) foram tomadas por 
unanimidade.2 
 
Foram igualmente unânimes as decisões de inconstitucionalidade relativas à elimi-
nação do ónus (ou dever, como se queira) de procura de ocupação substitutiva, nos 
regimes do despedimento por extinção do posto de trabalho e por inadaptação. 
 
Os grandes temas de controvérsia, que verdadeiramente dividiram o colégio de juí-
zes, foram o banco de horas grupal e as normas que determinaram a nulidade, a 
suspensão e a redução de regimes contratuais colectivos anteriores á reforma labo-
ral. 
 
Vejamos, então, como procedeu o Tribunal relativamente a cada um dos grupos de 
questões atrás referidos. 
 
 
4.  O primeiro dizia respeito ao banco de horas3 por acordo individual e grupal. 

No tocante ao banco de horas individual,4 o Tribunal considerou não haver inconsti-
tucionalidade por entender “preservada, no essencial, a garantia da conciliação 

 
2  Note-se bem: relativamente às férias e aos descansos compensatórios, o Tribunal declarou 

inconstitucional a inutilização dos regimes convencionais anteriores, mas não as novas discipli-
nas introduzidas pela L. 23/2013, na sua vigência normal.  

3  Há, aparentemente, um erro da formulação legal que é retomado pelo Tribunal: o de que, no 
banco de horas, o período normal de trabalho passa a ser calculado em termos médios num 
período de referência (como na adaptabilidade). Não parece que seja assim. Se fosse, mal se 
entenderia a coexistência dos regimes de adaptabilidade e de banco de horas – o primeiro, 
dependente da observância dos procedimentos de alteração de horários de trabalho, o segundo 
ligado simplesmente a uma decisão momentânea do empregador cuja antecedência nem sequer 
é definida pela lei. Além disso, não há, no regime do banco de horas, nenhuma alusão a um 
“período de referência” relativamente ao qual seja calculado o período normal de trabalho “em 
média”. No banco de horas, o período normal de trabalho não aumenta nem diminui, o horário 
de trabalho mantém-se – o que há é a possibilidade de horas a mais que, em vez de serem direc-
tamente remuneradas como horas suplementares, podem ser compensadas de várias maneiras, 
nomeadamente em tempo de não-trabalho. O facto de a compensação não ter que ser feita por 
horário de trabalho reduzido (de modo a respeitar o PNT em média) é a diferença essencial do 
banco e mostra que o que está em causa não é uma manipulação do período normal de trabalho, 
mas sim do tempo extra – no sentido do seu embaratecimento e, possivelmente, também de 
alguma flexibilidade para o trabalhador. (Mas quem decide qual a fórmula de compensação? 
Parece ser o empregador…). A citação que se faz no próprio acórdão, de L. M. MONTEIRO (em 
AA.VV., Código do Trabalho Anotado, 9ª ed, Coimbra, 2013, p. 499), não parece inteiramente 
congruente com a concepção anteriormente exposta pelo Tribunal. Aquilo que supomos ser um 
equívoco do legislador acabou por condicionar, porventura decisivamente, a orientação do 
Acórdão neste ponto. 

4  Esta designação é simplificante: trata-se, como é sabido, do banco de horas fundado em acordo 
individual entre o empregador e o trabalhador. 
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vida/trabalho”. O facto de o silêncio do trabalhador ser tomado como manifestação 
de aceitação foi tido por aceitável quando “é razoável supor a diligência corres-
pondente a um dever de resposta”. O trabalhador tem a oportunidade de se pronun-
ciar (por escrito) e até de, opondo-se, frustrar o banco de horas. Mais não foi neces-
sário para que se considerasse correspondida a ideia-força constitucional da conci-
liação vida/trabalho.5 
 
Quanto ao banco de horas grupal, a fundamentação apresentada pelo Tribunal para a 
declaração de conformidade constitucional foi muito mais desenvolvida, apesar de, à 
partida, se entender que a figura tem “justificação igual” à da adaptabilidade grupal, 
já anteriormente considerada compatível com a CRP. Ambas, diz-se no Acórdão, 
reflectem “uma ideia de solidariedade que justifica a subordinação de interesses 
individuais ao interesse colectivo em articulação com o interesse da boa gestão 
empresarial”. 
 
Em abono dessa ideia, são invocados dois “princípios laborais fundamentais”6 – o 
“princípio do colectivo” que envolve a prevalência da unidade da equipa ou secção 
sobre os interesses individuais dos seus membros, e o “princípio da prevalência dos 
interesses da gestão” como “orientação axiológica em matéria de tempo de trabalho” 
– princípios que, na verdade, podem considerar-se marcas de contraste da nova 
legislação do trabalho, reguladora dos negócios sobre a utilização do trabalho huma-
no. Esses princípios – a nosso ver, alheios ao ADN do direito do trabalho – servem, 
no Acórdão, de rampa de lançamento para toda uma teoria da subordinação dos 
interesses individuais dos trabalhadores aos “interesses da gestão” (que, por não 
terem que ser concretizados nem poderem ser escrutinados, se reconduzem à von-
tade unilateral do empregador) e aos reais ou supostos “interesses colectivos” da 
maioria dos trabalhadores – uma “subordinação jurídica” total e polivalente… 
 
Assim, o “interesse da gestão” e o de um número significativo de trabalhadores que 
se exprimem pelo silêncio (o que leva a presumir que vêem vantagem no banco de 
horas…) constituem – pondera-se no Acórdão – “razão objectiva e materialmente 
fundada para justificar habilitação legal do empregador” no sentido de estender o 
regime aos que não concordam com ele, isto é, àqueles que, activamente, se permi-
tem traduzir em documento escrito o seu inconformismo, face à dimensão das difi-
culdades e desvantagens que do banco de horas resultarão para a sua organização de 
vida. 

 5  Assim, o acordo individual sobre o banco de horas, quando exista, será, normalmente, con-
cluído através de uma manifestação de vontade tácita (ou seja, pelo silêncio ou inércia) do tra-
balhador, cujo sentido é pré-definido pela lei. A circunstância de este “acordo” ser obtido na 
constância da relação de trabalho não impressionou o Tribunal.  

6  O Tribunal acolhe plenamente, a este respeito, doutrina enunciada por M. ROSÁRIO RAMALHO, 
Tratado de Direito do Trabalho, (Coimbra, 2012) Parte I, págs. 531 e 532, e Parte II, pág. 473.  
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O Tribunal reconhece que do banco de horas resultam a diminuição de repousos e 
maiores dificuldades da conciliação vida/trabalho, mas secundariza essas conse-
quências: trata-se de “limitações dos direitos dos trabalhadores indispensáveis à 
operacionalização desses institutos de modulação do tempo de trabalho”. Assim, o 
Tribunal acolhe, mais uma vez,7 o critério da eficácia como critério de valor consti-
tucional.8 E acrescenta mesmo: se o sindicato ou a maioria dos trabalhadores aceita-
ram a solução, é porque está em causa “a realização de interesses que, naquele 
momento, são considerados prevalecentes sobre o repouso e a vida familiar” (itáli-
cos nossos).9 
 
Assim justificou o Tribunal Constitucional a sua convicção (ainda que apenas maio-
ritária) acerca da legitimidade constitucional do banco de horas grupal – fórmula que 
leva ao extremo limite o reconhecimento da prevalência da “flexibilidade laboral” 
sobre a exigência da conciliação vida/trabalho. Por esta última razão – e não com 
base em diferentes ponderações político-jurídicas, indutoras da desaprovação desse 
regime – parece difícil afastar a ideia de que o Acórdão corporiza um esforço máxi-
mo de adesão ao ponto de vista do legislador ordinário, ainda que à custa da laterali-
zação de verdadeiras “orientações axiológicas” constitucionais.10   
 
 
 

 7  Trata-se, com efeito, de um extraordinário critério de valoração constitucional, utilizado difusa-
mente a propósito das leis orçamentais para, por exemplo, legitimar a sobrecarga de gravames 
lançada sobre os trabalhadores do “sector público” e os pensionistas.  

8  O critério de eficácia é, em si mesmo constitucionalmente neutro. Pode servir de suporte instru-
mental quando esteja em discussão um meio de realização de valores ou de objectivos constitu-
cionais – como, por exemplo, a conciliação vida/trabalho… O raciocínio exposto no Acórdão 
inverte, inteiramente, esta lógica, como se a “modulação do tempo de trabalho” fosse um alvo 
prioritário para a Constituição. 

9  No sentido de evidenciar uma atenuação do impacto na conciliação vida/trabalho, o Tribunal 
invoca o art. 35º/1/q) do CT que, no quadro da “protecção da parentalidade”, consagra a dis-
pensa de PT em regime de adaptabilidade, dispensa que entende ser extensível ao BH, valendo 
sempre que haja filhos menores; por isso, vê-se na disposição citada um “exemplo inequívoco 
de um regime legal em conformidade com os direitos e princípios constitucionais”. Mas a ver-
dade é que essa dispensa, sendo uma das formas de “protecção da parentalidade”, apenas cobre 
grávidas, puérperas e lactantes, ou outro progenitor em caso de aleitação (como resulta do art. 
58º) – deixando de fora todas as restantes situações da vida familiar.  

10  A decisão anteriormente tomada acerca da “adaptabilidade grupal” condicionou, claramente, a 
posição do tribunal perante esta nova figura. No entanto, há uma diferença importante, que não 
foi considerada: a adaptabilidade supõe alterações sucessivas dos horários de trabalho, nas 
quais o empregador tem que observar um procedimento legalmente prescrito (arts. 216º-217º). 
Este procedimento implica alguma demora (no mínimo, o período de afixação antecipada, de 
sete dias nos casos normais e de três dias nas microempresas), o que permite que os trabalhado-
res, de algum modo, acomodem a sua organização de vida. O banco de horas opera por deci-
sões do empregador que se destinam, praticamente, a execução imediata. 
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5.  Acerca dos dois seguintes grupos de questões – abrangendo, o primeiro, a eli-
minação de descansos compensatórios e a redução do acréscimo retributivo por 
trabalho suplementar, e o segundo, a eliminação de feriados obrigatórios e da majo-
ração de férias por assiduidade – as decisões tomadas, no sentido da conformidade 
constitucional, foram unânimes. 
 
No tocante às consequências do trabalho suplementar, considerou-se que o seu 
embaratecimento e a eliminação de descansos compensatórios, visando a redução 
dos custos do trabalho – necessária ao aumento da produtividade e da competitivi-
dade da economia –, não prejudicam a conciliação e protecção da vida familiar e não 
representam “restrição intolerável” dos direitos ao repouso e à conciliação.11 
 
Relativamente à eliminação de feriados, a ponderação básica foi, mais uma vez, a de 
que se tratava de “aumentar os níveis de produtividade, contribuindo para o incre-
mento da competitividade e para a aproximação, nesta matéria, de Portugal dos res-
tantes países europeus” – referência recorrente no Acórdão, tendente a remeter para 
o plano da excepcionalidade (e, portanto, para uma quase marginalidade) a relevân-
cia dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Como a eliminação dos feriados não 
respeita ao direito ao repouso e “não tem efeitos remuneratórios”, não há restrição 
dos direitos dos trabalhadores. Não há, também – diz o Acórdão – nenhuma “expec-
tativa juridicamente tutelável à imutabilidade do elenco legal dos feriados obrigató-
rios” – o que, face à longuíssima tradição e à importância simbólica da maioria dos 
feriados, nos levaria a perguntar se existirá então neste mundo alguma expectativa 
juridicamente tutelável. 
 
Quanto à majoração das férias, considerou o tribunal que se tratava de uma opção 
reversível do legislador ordinário, sem afectar o direito ao período mínimo de férias 
nem o direito ao repouso.12  
 
 
6. Entra depois o Acórdão no domínio pedregoso do despedimento, onde já não 
foi possível a unanimidade.  
 

 11  Na verdade, até, a eliminação dos descansos compensatórios de horas extras prestadas em dia 
normal de trabalho seria perfeitamente justificável no quadro de uma política de redução do 
trabalho suplementar, potencialmente inimigo do emprego, do repouso e dos lazeres, que são 
também referências relevantes no quadro da “constituição laboral”. Porém, a política legislativa 
adoptada não se orientava nessa direcção: o trabalho suplementar passou a ser menos dispen-
dioso, o que representa, em princípio, um estímulo a que as empresas o utilizem e os trabalha-
dores o procurem em maior quantidade, para manterem o nível de rendimento. Tudo isto foi, 
naturalmente, ignorado ou secundarizado pelo Tribunal. 

12  A majoração, com efeito, surgiu na lei como prémio ao trabalhador assíduo, e não como decor-
rência do direito ao repouso. 
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Como base de raciocínio, foi recordada a concepção da justa causa – subjectiva ou 
objectiva – adquirida na jurisprudência do tribunal:13 situação de inexigibilidade do 
prosseguimento da relação de trabalho, traduzindo a ideia de despedimento ultima 
ratio ou sem alternativa viável. 
 
No que respeita ao despedimento por extinção de posto de trabalho, a eliminação do 
critério legal de escolha do trabalhador a despedir, e a sua substituição (no art. 
368º/2) por um critério a definir pelo empregador, balizado por um conjunto de 
conceitos vagos e indeterminados,14 foram soluções reputadas contrárias à objectiva-
ção da escolha e, portanto, violadoras da proibição do despedimento sem justa causa. 
Esta decisão teve dois votos contra, incluindo o do relator do Acórdão… 
 
Em todo o caso, ela implica a repristinação do critério legal originário – protecção 
do emprego dos mais antigos –, que, nas circunstâncias actuais, não pode considerar-
se liquidamente o melhor, mas até aí não chega a responsabilidade do Tribunal. 
 
Ainda no domínio da extinção do posto de trabalho, a eliminação do ónus de ocupa-
ção substitutiva,15 tornando inviável a verificação plena da impossibilidade prática 
do prosseguimento da relação de trabalho, foi também considerada – de resto, num 
plano de pura evidência16 – violadora da proibição constitucional.17 Neste ponto, 
registou-se unanimidade de opiniões.  
 

 
13  Sobre a acidentada trajectória da jurisprudência constitucional nesta matéria, pode ver -se o 

nosso estudo A justa causa de despedimento entre a Constituição e a lei. Notas de um “check-
up” periódico, “Questões Laborais”, Ano XIX, nº 39, 2012, pp. 1-48. 

14  Foi esta indeterminação de conceitos que, aparentemente, inclinou mais fortemente o Tribunal 
no sentido da decisão que tomou. No entanto, o que é importante é o facto de a solução intro-
duzida pela Lei 23/2012 representar a eliminação de um critério legal (aliás, muito discutível 
em si mesmo) pelo critério do empregador, que apenas deveria acautelar-se contra o risco de 
discriminação. Entre as motivações declaradas para a escolha deste ou daquele trabalhador, e as 
que realmente orientam essa escolha, pode haver uma distância que, no limite, leve o despedi-
mento realizado para a zona de interdição do art. 53º da Constituição.  

15  A designação de ónus – em vez de dever – explica-se pelo facto de se tratar de uma exigência 
condicionante do exercício de um direito (o direito de despedir) e que, a não ser cumprida, 
implica a frustração do propósito do respectivo titular. De resto, obviamente, o ónus não é de 
“ocupar” mas de “procurar ocupação alternativa”, que pode não existir.  

16  Cfr. A. MONTEIRO FERNANDES, A ”reforma laboral” de 2012: observações em torno da Lei 
23/2012, “Revista da Ordem dos Advogados”, Ano 72, II/III, Abr.-Set. 2012, 566 e seg. 

17  Assim, a invocação, pelo empregador, de “critérios relevantes e não discriminatórios” – uma 
trouvaille pouco afortunada do legislador de 2012 – agiu duplamente no sentido da condenação 
das alterações introduzidas no regime desta modalidade de despedimento. Diga-se, porém, que 
a utilização de tal elemento na “reconstrução” da ideia de impossibilidade prática da  subsistên-
cia da relação de trabalho entrava no domínio da inverosimilhança, como mais uma tentativa 
(porventura, até, pouco convicta) de reconfiguração da noção legal de justa causa de despedi-
mento. 
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Assim, pode dizer-se que a tentativa de reconfiguração desta modalidade do despe-
dimento por causa objectiva – no sentido, aliás preconizado no Memorando de 
Entendimento de 2011, da sua facilitação – foi inteiramente frustrada pelo Tribunal. 
Todavia, o Acórdão limitou-se a acolher evidências – como, de resto, demonstra o 
teor das respectivas votações –, reveladoras, afinal, do facto de que o legislador 
ordinário se tinha aí devotado a uma incursão experimental num domínio vedado, a 
exemplo de outras manobras do mesmo tipo que, no passado, foram empreendidas.   
 
Passando ao despedimento por inadaptação, de novo a eliminação do ónus da ocu-
pação substitutiva mereceu juízo unânime de não conformidade constitucional. 
 
Mas a questão mais importante que nesse domínio se suscitava – a do reconheci-
mento de uma nova forma de “inadaptação”, sem modificação do posto de trabalho, 
antes assente em “modificação do modo de execução da prestação de trabalho” pelo 
trabalhador – já dividiu os juízes. A decisão foi no sentido da não inconstitucionali-
dade, mas teve três votos contra, um dos quais do presidente do Tribunal. 
 
Admitiu-se, assim, que “uma prestação laboral de menor qualidade ou rendimento”, 
sem culpa do trabalhador, possa gerar uma situação em que deixe de ser exigível ao 
empregador manter o vínculo laboral e, portanto, uma situação de justa causa de 
despedimento.18 Este resultado depende – continua a depender – da verificação da 
impossibilidade prática da subsistência da relação de trabalho, nomeadamente após 
procura de ocupação alternativa. E, nesses termos, não haveria violação da proibição 
constitucional. 
 
A decisão do tribunal não se situou, como não podia situar-se, num plano de escrutí-
nio da política legislativa em si, mas no da conformidade constitucional. E não obs-
tante a dureza de que podem revestir-se algumas das suas aplicações, é verdade que 
o regime da inadaptação, em qualquer das modalidades agora consideradas, impõe 
ao empregador um conjunto de diligências e condicionamentos que o tornam bas-
tante exigente e selectivo. De qualquer modo, a possibilidade de verificação, nestes 
casos, do critério da justa causa – como inexigibilidade – parece bastante para legi-
timar o regime legal e a posição que sobre ele assumiu o Tribunal Constitucional. 

 18  Encontra-se aqui, porventura, o maior ganho da política – uma política de longo curso – que 
tem procurado, progressivamente, e por várias formas, aligeirar a disciplina do despedimento 
individual. Regressa, com efeito, a “manifesta inaptidão do trabalhador para as funções ajusta-
das” que o art. 102º da LCT admitia como justa causa invocável pelo empregador. O art. 14º/3-
b) do Decreto-lei 372-A/75 ainda incluía no âmbito do chamado “motivo atendível” – legitima-
dor de despedimento com aviso prévio – a “manifesta inaptidão e impossibilidade de prepara-
ção do trabalhador para as modificações tecnológicas que afectem o posto de trabalho”, o que 
constituiu o antecedente do despedimento por inadaptação, na modalidade introduzida pelo 
Decreto-lei 400/91, de 16 de Outubro. Mas, como se sabe, a noção de “motivo atendível” foi 
expulsa do regime do despedimento pelo Decreto-lei 84/76, de 28 de Janeiro. 
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7. Finalmente, o Tribunal apreciou a questão da compatibilidade das normas (do 
art. 7º da L. 23/2012) que prescrevem a nulidade, a suspensão e a redução de cláu-
sulas das convenções colectivas anteriores, com a autonomia colectiva, isto é, com a 
afirmação constitucional do direito de contratação colectiva. Foi aqui que se mani-
festou maior divisão de opiniões, com nada menos de oito votos discordantes (em 
sentidos distintos) das decisões tomadas. 
 
Só três dessas cinco normas mereceram juízo de reprovação: as que declaravam 
“nulas” as cláusulas de convenções anteriores que estabelecem descansos compen-
satórios ou majoração das férias (estas, se posteriores ao Código de 2003), e a que 
impõe a “redução” das cláusulas anteriores que estabeleçam remunerações do tra-
balho suplementar mais favoráveis do que as da lei, e que não tenham sido, após dois 
anos de suspensão, alteradas em conformidade. Basicamente, pela mesma razão: 
representando interferência da lei em área caracteristicamente aberta à autonomia 
colectiva, tais normas acabam por não se mostrarem idóneas para a “padronização” 
dos regimes convencionais, desejável “na expectativa de conseguir a diminuição dos 
custos associados ao factor trabalho”. Na verdade, após a entrada em vigor da lei, 
tornava-se de imediato possível restabelecer os regimes anulados ou suspensos por 
novos acordos. Ou seja: a reprovação resulta, também neste ponto, de um juízo de 
eficácia, não de uma verdadeira valoração constitucional.19 
 
As restantes duas normas do art. 7º, assumindo carácter injuntivo, foram considera-
das constitucionais. Trata-se da anulação de cláusulas anteriores sobre compensa-
ções por despedimento e da suspensão das que estabelecem remuneração mais favo-
rável do trabalho suplementar. Apesar de admitir, quanto a ambas, que se trata 
“ingerências no âmbito de protecção do direito de contratação colectiva”, o Acórdão 
acaba por considerar que nenhuma delas viola esse direito, com fundamentos que 
podem resumir-se assim: 
 

a) No que respeita à compensação por despedimento, trata-se de alcançar uma 
“igualização” das várias situações, a qual se justifica “tanto na perspectiva 
dos custos para as empresas como do ponto de vista dos trabalhadores, uma 
vez que assegura para todas as situações a efectividade da diminuição das 
compensações” (itálico nosso); 

b)  Quanto à suspensão de cláusulas sobre remuneração de trabalho suple-
mentar, transcreve-se, sem comentários: “tal suspensão, considerando o fim 
prosseguido e o respectivo carácter temporário, também se mostra adequa-
da, necessária e equilibrada em vista da salvaguarda de interesses constitu-
cionalmente relevantes como o cumprimento das metas e compromissos 

 
19  Cfr. supra, nota 8. 



ANTÓNIO MONTEIRO FERNANDES 158 

assumidos internacionalmente no quadro do MoU e a própria com-
petitividade da economia nacional” (itálico nosso). 

 
Por fim, e com argumentação exactamente dos mesmos tipos, estas duas normas do 
art. 7º foram também declaradas não incompatíveis com o princípio da protecção da 
confiança e da segurança jurídica inerentes ao Estado de Direito democrático. 
 
 
8. Este percurso pelas páginas do Acórdão conduz-nos a algumas breves conclu-
sões: 
 

a) As decisões tomadas assumem como referência fundamental, merecedora 
de absorção na constituição material, o quadro da “emergência” financeira e 
económica do país e dos compromissos assumidos perante a “troika”; 

b) Elas atribuem carácter primordial ao objectivo da “redução dos custos do 
trabalho e dos tempos de repouso”, na perspectiva do “aumento da produti-
vidade e da competitividade da economia”;  

c) As decisões constantes do Acórdão ignoram totalmente a situação actual de 
desproporção agravada dos poderes contratuais entre trabalhadores e 
empregadores, ligada ao desemprego e ao enfraquecimento dos sindicatos;  

d) Elas exprimem uma sistemática desvalorização ou secundarização dos 
direitos fundamentais dos trabalhadores no confronto com os “interesses de 
gestão” e o valor da eficácia das medidas em relação aos objectivos visa-
dos. 
 

Perante este quadro, parece difícil manter de pé as ideias postas em circulação acerca 
de uma postura obstrutiva e interventiva do Tribunal Constitucional, relativamente à 
zona de irradiação das medidas legislativas recentemente levadas á sua apreciação. 
O que se constata acerca das decisões referentes à matéria laboral poderia repetir-se, 
porventura com fundamento reforçado, em relação aos acórdãos mais controversos 
que têm tido por objecto as leis orçamentais.   
 
Dito isto, o TC é, hoje em dia, o último baluarte do Estado de Direito democrático 
em Portugal – e oxalá assim se conserve. 
 
 
 



  

A compensação por cessação lícita do contrato de 
trabalho promovida pelo empregador 

PEDRO FURTADO MARTINS * 

 
 

 
1. Introdução 
 
O objecto do presente texto é a compensação que a lei associa às situações de 
cessação lícita do contrato de trabalho promovida pelo empregador, o que abrange: 
os despedimentos colectivos (art. 366.º1), por extinção de posto de trabalho (artigo 
372.º) e por inadaptação do trabalhador (art. 379.º, 1); a caducidade por 
encerramento definitivo da empresa, extinção da pessoa colectiva empregadora ou 
morte do empregador individual (artigo 346.º, 3); a denúncia da comissão de serviço 
[art. 164.º, 1, c)]; e a caducidade do contrato a termo renovável (arts. 344.º, 2 e 
345.º, 4). Não trataremos, portanto, das situações em que a extinção do vínculo 
decorre da vontade do trabalhador,2 nem da cessação ilícita por iniciativa do 
empregador.3 
 
As situações em análise têm em comum a circunstância de a compensação pela 
cessação do vínculo laboral ser regulada pela mesma disposição do Código do 
Trabalho, actualmente, o artigo 366.º (na redacção da Lei n.º 69/2013, de 30 de 
Agosto). Disposição que nos últimos anos foi alterada por diversas vezes e envolveu 
a previsão de um complexo regime de direito transitório. O propósito central deste 

 
JURISMAT, Portimão, n.º 4, 2014, pp. 159-186. 
 
* Docente Convidado da Faculdade de Direito da UCP. Advogado. 
1 Pertencem ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (doravante 

CT), as disposições legais referidas sem indicação da respectiva fonte.  
2 Ainda que na resolução pelo trabalhador associada à mudança de local de trabalho a compensa-

ção seja idêntica à aqui tratada – cfr. art. 194.º, 5. 
3 Reportamo-nos às indemnizações estabelecidas para as situações de despedimento ilícito: 

artigos 389.º, 1, a), 390.º, 391.º e 392.º. 
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texto consiste em esclarecer essas modificações e o regime transitório que lhes está 
associado. Para o efeito, começaremos por fazer uma breve resenha da evolução que 
o instituto teve entre nós, o que releva para compreender algumas das soluções 
atuais que, em diversos pontos, são tributárias de legislação passada. Referimo-nos 
em seguida à estrutura da compensação, analisando os elementos em que a mesma 
assenta, isto é, a retribuição base e a antiguidade. Dedicaremos depois a atenção à 
determinação quantitativa da compensação, analisando a esse propósito o regime de 
direito transitório. Obviamente, estes pontos não esgotam a análise do instituito, mas 
as naturais limitações de tempo e espaço obrigam a deixar para outra ocasião o 
tratamento das demais questões conexas com a compensação pela cessação do 
contrato de trabalho. 
 
 
2. Evolução do regime legal 
 
A evolução do regime legal da compensação por cessação do contrato de trabalho 
pode ser descrita nas seguintes etapes ou períodos:  
 
 
2.1 Período anterior a 1974 
 
I. Ao referir o regime da compensação na legislação anterior a 1974 é necessário ter 
presente que à época a cessação do contrato de trabalho por tempo indeterminado, 
por iniciativa do empregador, podia revestir duas formas: a denúncia unilateral e 
imotivada e a rescisão com justa causa.4 Esta última abarcava diversas situações a 
que hoje correspondem as espécies de despedimento admitidas e ainda outras 
insuscetíveis de atualmente fundamentarem a cessação do contrato. O despedimento 
coletivo tinha regime próprio. 
 
II. Na primeira legislação geral sobre o contrato de trabalho – a Lei n.º 1952, de 10 
de Março de 1937 – a denúncia não constituia o empregador no dever de pagar uma 
compensação, carecendo apenas de aviso prévio. A duração do aviso ia de um a seis 
meses, consoante a duração do contrato.5  
 
A falta, total ou parcial, do aviso prévio constituia o empregador no dever de pagar a 
retribuição correspondente ao período em falta. Note-se que esta indemnização não 

 4 Aos contratos a prazo não se aplicava a denúncia (salvo a partir da LCT, para contratos com 4 
anos ou mais), devendo a extinção revestir a forma da rescisão com justa causa. Sobre a limita-
ção da denúncia à contratação por tempo indeterminado pode ver-se o nosso Despedimento Ilí-
cito, Reintegração na Empresa e Dever de Ocupação Efectiva, Lisboa, 1992, pp. 59-74. 

5 Artigo 10.º da Lei n.º 1952. Havia quatro escalões: 1 mês de aviso para contratos com menos de 
3 anos; 2 meses, entre os 3 e os 10 anos de antiguidade; 4 meses para contratos com duração 
entre os 10 e os 15 anos; e 6 meses para contratos com mais de 15 anos. 
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texto consiste em esclarecer essas modificações e o regime transitório que lhes está 
associado. Para o efeito, começaremos por fazer uma breve resenha da evolução que 
o instituto teve entre nós, o que releva para compreender algumas das soluções 
atuais que, em diversos pontos, são tributárias de legislação passada. Referimo-nos 
em seguida à estrutura da compensação, analisando os elementos em que a mesma 
assenta, isto é, a retribuição base e a antiguidade. Dedicaremos depois a atenção à 
determinação quantitativa da compensação, analisando a esse propósito o regime de 
direito transitório. Obviamente, estes pontos não esgotam a análise do instituito, mas 
as naturais limitações de tempo e espaço obrigam a deixar para outra ocasião o 
tratamento das demais questões conexas com a compensação pela cessação do 
contrato de trabalho. 
 
 
2. Evolução do regime legal 
 
A evolução do regime legal da compensação por cessação do contrato de trabalho 
pode ser descrita nas seguintes etapes ou períodos:  
 
 
2.1 Período anterior a 1974 
 
I. Ao referir o regime da compensação na legislação anterior a 1974 é necessário ter 
presente que à época a cessação do contrato de trabalho por tempo indeterminado, 
por iniciativa do empregador, podia revestir duas formas: a denúncia unilateral e 
imotivada e a rescisão com justa causa.4 Esta última abarcava diversas situações a 
que hoje correspondem as espécies de despedimento admitidas e ainda outras 
insuscetíveis de atualmente fundamentarem a cessação do contrato. O despedimento 
coletivo tinha regime próprio. 
 
II. Na primeira legislação geral sobre o contrato de trabalho – a Lei n.º 1952, de 10 
de Março de 1937 – a denúncia não constituia o empregador no dever de pagar uma 
compensação, carecendo apenas de aviso prévio. A duração do aviso ia de um a seis 
meses, consoante a duração do contrato.5  
 
A falta, total ou parcial, do aviso prévio constituia o empregador no dever de pagar a 
retribuição correspondente ao período em falta. Note-se que esta indemnização não 

 4 Aos contratos a prazo não se aplicava a denúncia (salvo a partir da LCT, para contratos com 4 
anos ou mais), devendo a extinção revestir a forma da rescisão com justa causa. Sobre a limita-
ção da denúncia à contratação por tempo indeterminado pode ver-se o nosso Despedimento Ilí-
cito, Reintegração na Empresa e Dever de Ocupação Efectiva, Lisboa, 1992, pp. 59-74. 

5 Artigo 10.º da Lei n.º 1952. Havia quatro escalões: 1 mês de aviso para contratos com menos de 
3 anos; 2 meses, entre os 3 e os 10 anos de antiguidade; 4 meses para contratos com duração 
entre os 10 e os 15 anos; e 6 meses para contratos com mais de 15 anos. 
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corresponde à compensação aqui em análise. Tratava-se de uma indemnização para 
substituir o aviso prévio e que não acrescia a este. Em rigor, qualificava-se como 
uma indemnização pela prática de acto ilícito, ou seja, pelo incumprimento do dever 
de aviso prévio. 

III. A partir de 1967 – com o regime jurídico do contrato individual de trabalho, 
primeiro na versão de 1967 e depois na de 19696 – a denúncia unilateral dos 
contratos por tempo indeterminado7 (por natureza imotivada) obrigava à concessão 
de um aviso prévio e a pagar uma compensação. Esta determinava-se por referência 
ao período de aviso prévio, variando com a antiguidade do trabalhador, nos 
seguintes termos (art. 107.º LCT): 

- Aviso prévio: meio mês para trabalhadores com menos de 15 anos de 
serviço e um mês para os de antiguidade superior; 

- Compensação: equivalente à retribuição correspondente a metade do 
período de aviso prévio. 

 
De notar que a fração de ano valia como um ano completo e que o pagamento da 
compensação podia ser dispensado ou reduzido o seu valor se o empregador 
provasse a «manifesta falta de recursos económicos» (art. 111.º LCT). 
 
Na rescisão com justa causa pelo empregador (art. 101.º e 102.º LCT) excluia-se o 
pagamento de compensação. A solução já então era criticada, havendo quem 
advogasse que a exclusão devia ter sido limitada à justa causa fundada em culpa 
grave do trabalhador.8 
 
Para o despedimento coletivo o regime era diverso, pois estava associado à criação 
do subsídio de desemprego.9 Mas também se sustentava que nesse caso devia haver 
lugar ao pagamento da compensação prevista para a denúncia imotivada.10 
 
Na cessação irregular – isto é, a denúncia imotivada não antecedida do devido aviso 
e a rescisão sem justa causa – estabelecia-se o dever de pagar uma compensação 
igual à retribuição correspondente ao tempo do aviso prévio em falta, que substituía 
a compensação que normalmente acresceria à denúncia com aviso prévio.11 

 
6 Referimo-nos à chamada Lei do Contrato de Trabalho (LCT), aprovada pelo DL n.º 47 032, de 

27.05.1966, e depois pelo DL n.º 49 408, de 24.11.1969. 
7 Na LCT (artigo 108.º) a faculdade de livre denúncia foi estendida aos contratos a termo com 

prazo superior a quatro anos. 
8 BERNARDO XAVIER, «A compensação por despedimento no contrato de trabalho», 1970, p. 11. 
9 BERNARDO XAVIER, «O despedimento colectivo na lei do contrato de trabalho», Lisboa, 1973, 

p. 9 e O Despedimento Colectivo no Dimensionamento da Empresa, Lisboa, 2000, pp. 44 e ss. 
10 BERNARDO XAVIER, «O despedimento colectivo na lei …», cit., pp.33-37. 
11 Para uma explicação desta solução ver, BERNARDO XAVIER, «A compensação…», cit., pp. 13-

17. De notar que ao tempo se assinalava que, apesar de o esquema legal apontar para a ideia de 
que a denúncia com aviso prévio seria o meio normal de desvinculação, a prática revelava que 
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2.2 De 1974 a 1989 
 
A legislação posterior a 25 de Abril de 1974 modificou profundamente o regime da 
cessação do contrato de trabalho. Antes a proteção da estabilidade do emprego 
assentava no aviso prévio e na compensação a atribuir ao trabalhador. No novo 
regime a proteção passou a assentar, em primeira linha, na exigência de uma 
fundamentação para o despedimento (com o inerente desaparecimento da denúncia 
imotivada), assumida como condição da validade do acto extintivo.12 No contexto 
deste regime – em que, para mais, a motivação admitida para o despedimento foi 
severamante limitada – a compensação perdeu o papel central que lhe estava 
associado na legislação anterior, mesmo sendo o seu valor substancialmente 
superior. 
 
No que especificamente respeita à compensação na cessação lícita promovida pelo 
empregador, os traços essenciais da legislação deste período eram os seguintes: 

- Inicialmente (art. 21.º do DL n.º 372-A/75, de 16.07), previa-se uma 
compensação para o despedimento por motivo atendível, correspondente a 
um mês de retribuição por cada ano de antiguidade, contando a fração como 
um ano completo, e assegurando-se como mínimo o valor correspondente a 
três meses de retribuição; 

- Em 1976 foi eliminado o despedimento por motivo atendível, mas a 
compensação manteve-se nos mesmos termos, passando a aplicar-se ao 
despedimento coletivo (art. 20.º do DL n.º 84/76, de 28.01). 

 
 
2.3 A reforma de 1989-1991 
 
I. Em 1989, depois do atribulado processo de revisão da legislação sobre cessação 
do contrato de trabalho de que resultou o regime aprovado pelo DL n.º 64-A/89, de 
27 de Fevereiro,13 a compensação pela cessação lícita do contrato de trabalho por 
tempo indeterminado passou a configurar-se do seguinte modo: 

- A previsão base surge no regime do despedimento ilícito, como alternativa 
à reintegração (art. 13.º, 3, LCCT), sendo aplicada por remissão ao 
despedimento coletivo (art. 23.º, 1, LCCT), ao despedimento por extinção 

 
os meios mais utilizados eram a rescisão com justa causa e a denúncia imediata, sem aviso pré-
vio, acompanhada do pagamento da indemnização correspondente ao período do aviso em falta 
– neste sentido: ALMEIDA POLICARPO e MONTEIRO FERNANDES, Lei do Contrato de Trabalho 
Anotada, Coimbra, 1970, p. 229; e BERNARDO XAVIER, «A compensação…», cit., p. 18. 

12 Sobre a caracterização deste regime ver o nosso, Despedimento ilícito…, cit., pp. 82-88. 
13 Usualmente referido pela sigla LCCT. Sobre as vicissitudes associadas a este diploma – que 

deu origem a dois acórdãos do Tribunal Constitucional que marcaram a evolução do regime 
jurídico da cessação do contrato de trabalho (n.ºs 107/88 e 64/94) – ver o nosso, Cessação do 
Contrato de Trabalho, 3.ª ed., 2012, pp. 159-167, com outras indicações. 
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de posto de trabalho (art. 31.º, LCCT)14 e, posteriormente, também ao 
despedimento por inadatação do trabalhador (art. 7.º do DL n.º 400/91, de 
16 de Fevereiro); 

- O valor correspondia a um mês de remuneração de base por ano de 
antiguidade, com o mínimo equivalente a três meses; 

- Surge pela primeira vez a presunção de aceitação do despedimento 
associada ao recebimento da compensação (art. 23.º, 3), revogada em 1999 
(Lei n.º 32/99, de 18 de Maio) e retomada mais tarde. 

 
II. São diversos os pontos deste regime que merecem ser destacados. 
 
O primeiro reside no valor da compensação passar a ser calculado por referência à 
remuneração de base,15 em vez de ser referenciado à retribuição mensal. Daqui 
resultou a primeira redução do valor da compensação, pois deixaram de ser 
consideradas para o respetivo cálculo as prestações retributivas complementares ou 
acessórias que não integrem a retribuição base.16 O que, aliás, foi bastante 
contestado, tendo-se suscitado por diversas vezes o problema da constitucionalidade 
da solução, mas a objecção não foi acolhida pelo Tribunal Constitucional.17 
 
A segunda nota respeita à presunção de aceitação do despedimento. Tratou-se de 
uma novidade com enorme relevância. Desde logo na prática, pelo impacto nas 
acções de impugnação judicial do despedimento, que deixaram de ser viáveis 
quando o trabalhador recebesse a compensação. E há também repercussões de monta 
na configuração dos fins e da natureza da compensação, como recentemente foi 
notado.18 
 
Outra novidade de relevo foi a instituição de uma compensação para as situações de 
caducidade decorrente da verificação do termo do contrato de trabalho. Inicialmente 
fixada em dois dias de retribuição base por cada mês completo de duração do 
contrato (art. 46.º, 3, LCCT), o referencial foi depois aumentado para três dias por 

 14 Então designado “cessação do contrato de trabalho, por extinção de posto de trabalho, não 
abrangida por despedimento colectivo” – sobre as razões desta designação ver, com outras 
indicações, o nosso, Cessação…, cit., pp. 255-257. 

15 Expressão substituída por “retribuição base” a partir do CT de 2003, mas à diferente designação 
não corresponde diferença material. Sobre este conceito ver infra, n.º 3.2. 

16 A referência à retribuição em sentido amplo remontava à legislação corporativa. Assim, no 
âmbito da LCT, assinalava-se que se teriam de computar na compensação associada à denúncia 
imotivada todas as prestações que integravam o conceito de retribuição, ao tempo constante do 
artigo 82.º da LCT, incluindo as prestações em espécie – Vd., BERNARDO XAVIER, Regime 
Jurídico do Contrato de Trabalho Anotado, 2.ª ed., Coimbra, 1972, p. 204, e «A Compensa-
ção…», cit., p. 25. 

17 Designadamente, no Acórdão n.º 583/00, de 20 de Dezembro de 2000. 
18 Ver infra, n.º 3.2. 
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mês completo, com garantia do equivalente a um mês.19 
 
 
2.4 Do Código do Trabalho de 2003 à versão original do Código do Trabalho de 
2009 
 
I. Na fase subsequente, iniciada com a primeira versão do Código do Trabalho,20 
embora se tenha mantido o essencial do regime anterior houve novamente 
alterações: 

- A compensação por despedimento lícito autonomizou-se da indemnização 
associada à ilicitude do despedimento, ou seja, da indemnização 
substitutiva da reintegração (a que se referia o artigo 439.º do CT de 2003 e 
que transitou para os artigos 391.º e 392.º do CT); 

- A fórmula de calculo da compensação mudou: à retribuição base foram 
acrescentadas as diuturnidades e a fração de antiguidade que não atinja um 
ano deixou de valer como tal, contabilizando-se proporcionalmente (artigo 
401.º do CT de 2003, cuja solução foi reproduzida no artigo 366.º da versão 
original de 2009); 

- Retomou-se a presunção de aceitação do despedimento em caso de 
recebimento da compensação (contante do texto original da LCCT e 
eliminada em 1992); 

- A compensação associada à caducidade do contrato a termo foi também 
alterada. O referencial passou a ser a retribuição base e diuturnidades, 
mantendo-se em três dias por mês completo de duração nos contratos até 
seis meses e baixando para dois dias nos de duração superior. Adoptou-se a 
regra do cálculo proporcional na fração de ano. Por último, eliminou-se o 
valor mínimo correspondente a um mês de contrato, que havia sido 
introduzido em 2001 (arts. 388.º, 2 e 3 e 389.º, 4, do CT de 2003, a que 
corresponderam os arts. 344.º, 2 e 3 e 345.º, do CT). 

 
II. As modificações concentraram-se, portanto, no valor da compensação, devido à 
alteração dos factores de referência. Quanto à antiguidade, eliminou-se a tradicional 
consideração da fracção de ano como um ano completo,21 o que implicou uma 
redução do montante a atribuir ao trabalhador. Por outro lado, a inclusão das 
diuturnidades na base de cálculo, a acrescer à retribuição base, trouxe um aumento 
potencial do valor da compensação, que beneficiava os trabalhadores que auferissem 

 19 BERNARDO XAVIER, «Compensação por despedimento», RDES, 2012, n.º 1-2 (pp. 65-109), em 
especial, pp. 69-71 e 82-86. 

20 Aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto. 
21 Dizemos tradicional pois, como se viu, a solução remontava à legislação que pela primeira vez 

consagrou o dever de o empregador pagar uma compensação em caso de cessação por sua ini-
ciativa – artigo 104.º, 2, da LCT. 
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essa prestação (a qual, como sabido, não é de concessão obrigatória).  
 
 
2.5 A revisão do Código do Trabalho de 2009 e a redução gradual da compen-
sação 
 
I. Na sequência do Acordo FMI/BCE/CE22 e do acordo subscrito em sede de 
concertação social,23 iniciou-se o processo de redução das compensações por 
cessação do contrato de trabalho, com a sucessiva aprovação dos seguintes 
diplomas: 

- A Lei n.º 53/2011, de 14 de Outubro, reduziu as compensações para os 
contratos celebrados a partir do dia 1 de novembro de 2011. Para o efeito 
aditou-se um novo artigo ao Código do Trabalho (art. 366.º-A), 
estabelecendo um novo padrão de 20 dias para o cálculo da compensação e 
limites máximos para o respetivo montante; 

- A Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho, trouxe nova alteração, revogando o 
artigo 366.º-A aditado meses antes e incluindo as soluções que deste 
constavam na nova redação do artigo 366.º. Com este diploma estendeu-se 
a solução da lei de 2011 aos contratos celebrados antes do início de 
vigência desta, isto é, antes de 1 de Novembro de 2011. Por isso consagrou-
se um regime transitório, destinado a regular a formação da compensação 
nestes casos; 

- O último passo foi dado com a Lei n.º 69/2013, de 30 de Agosto, que voltou 
a alterar o artigo 366.º, reduzindo a compensação, e estabeleceu um 
complexo regime de direito transitório para os contratos abrangidos pelos 
diferentes regimes. 

 
II. A revisão do regime das compensações incidiu quase exclusivamente sobre o 
respetivo valor, não tendo sido alterados os demais aspectos que o integram, 
designadamente quanto às modalidades de cessação do contrato de trabalho a que é 
associada a compensação. 
 
Embora gradual, a redução foi efetuada num curto espaço de tempo (menos de dois 
anos, entre Novembro de 2011 e Outubro de 2013) e por diversas formas. Primeiro, 
mediante a diminuição do padrão temporal de referência, que passou de um mês de 
retribuição base e diuturnidades por ano de antiguidade, para 20 dias por ano e 

 22 Cfr. N.º 4.4 do Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Econó-
mica, subscrito a 17 de Maio de 2011 pelo Governo, o Fundo Monetário Internacional, o Banco 
Central Europeu e a Comissão Europeia. 

23 Referimo-nos ao «Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego», celebrado em Março 
de 2011, no âmbito do Conselho Económico e Social. A matéria voltou a ser referida no 
«Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego», de Janeiro de 2012. 
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depois para 12 dias. Segundo, pela eliminação do montante mínimo e a imposição de 
diferentes limites máximos, quer no valor da retribuição a considerar quer no 
montante global da compensação. E no caso da compensação pela caducidade dos 
contratos a termo houve ainda uma significativa diminuição resultante da forma de 
calcular o valor da retribuição diária. Veremos mais detidamente estes pontos 
quando tratarmos da determinação quantitativa da compensação (infra. n.º 4) 
 
 
3. Factores relevantes para a determinação da compensação: antiguidade e 
retribuição 
 
Os fatores que relevam para apurar o valor da compensação são a antiguidade e a 
remuneração do trabalhador, mais exactamente, a retribuição base e as 
diuturnidades. 
 
 
3.1 Antiguidade24 
 
I. O conceito de antiguidade não é unívoco, devendo distinguir-se a noção legal de 
antiguidade e o conceito de antiguidade muitas vezes utilizado nas convenções 
coletivas de trabalho, que nem sempre coincide com antiguidade legal. 
 
Das múltiplas referências que a lei faz à antiguidade25 deduz-se que esta, em regra,26 
coincide com o tempo de duração da relação jurídica de trabalho ou o tempo de 
«ligação» à empresa. Obtém-se assim o que é usual designar-se por antiguidade 
legal ou antiguidade de serviço, em que a antiguidade coincide com a continuidade 
da relação, com o tempo de serviço, entendido como tempo de duração do contrato 
de trabalho. Conceito que assume relevância jurídica na medida em que a lei elege o 
tempo de serviço do trabalhador como um «elemento do seu estatuto jurídico na 

 
24 Reproduzimos neste número o essencial das considerações que constam do nosso Cessação…, 

cit., pp. 468-471. Texto esse que, por seu turno, foi construído com recurso a outros em cuja 
elaboração participámos: BERNARDO XAVIER/PEDRO FURTADO MARTINS, «Cessão da posição 
contratual. Relevância dos grupos económicos. Regras de contagem da antiguidade», RDES, 
1994, n.º 4, pp. 384 e ss. (em especial, 413 e ss.); e MÁRIO PINTO/PEDRO FURTADO 
MARTINS/ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO, Glossário de Direito do Trabalho e Relações 
Industriais, Lisboa, 1996, p. 43 (entradas «Antiguidade» e «Antiguidade Convencional»). 

25 Ver, por exemplo: artigos 112.º, 6; 129.º, j); 147.º, 3; 245.º, 2; 256.º, 1; 290.º, 2; 295.º, 2; 317.º, 
3, b); 321.º, 3; 328.º, 1, e); 366.º, 1; 368.º, 2; 389.º, 1, a); 400.º, 1; e 536.º, 3. 

26 Há obviamente excepções, que confirmam a regra afirmada no texto. Assim, no despedimento 
por extinção de posto de trabalho, o artigo 368.º, 2 (na versão or iginal, resposta em vigor pela 
declaração de inconstitucionalidade da alteração decorrente da Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho) 
a antiguidade é referenciada a outros factores, para além da duração do vínculo laboral, asso-
ciando-se um efeito específico a essas «outras antiguidades» no posto de trabalho e na categoria 
profissional. 
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empresa», ou seja, como algo que confere uma determinada configuração a certos 
direitos e deveres que integram a situação jurídica de trabalho subordinado.27 
 
Surgem aqui os efeitos legais da antiguidade, os quais hoje se reconduzem 
essencialmente a aspetos relacionados com a cessação do contrato de trabalho, entre 
os quais avulta o tema das compensações. Especificamente sobre este ponto, cabe 
lembrar o que a propósito observa MONTEIRO FERNANDES,28 explicando que a 
ligação da antiguidade com a matéria da cessação do contrato tem a ver com a 
circunstância de a antiguidade legal, do ponto de vista do trabalhador, se relacionar 
«intimamente com o risco de rutura: quanto maior a duração do contrato, mais 
profunda a integração psicológica do trabalhador na empresa, mais indesejável ou 
perturbadora, portanto, a possibilidade de cessação do contrato. Assim, a antiguidade 
cria e vai acrescendo uma expectativa de segurança no trabalhador». E na mesma 
linha destaca BERNARDO XAVIER29 que os efeitos da antiguidade no regime da 
cessação do contrato de trabalho são reflexo do «envolvimento progressivo do 
trabalhador na empresa – experiência profissional adquirida, integração e esprit de 
corps – recompensado pelo reconhecimento de um estatuto profissional mais 
favorável e pela especial protecção da estabilidade do contrato, correspondendo 
assim à “expectativa de segurança” do trabalhador». 
 
É pacífico que o conceito legal de antiguidade – assente no tempo de serviço numa 
determinada empresa ou na duração de uma certa relação contratual – não esgota as 
aceções possíveis do termo antiguidade.30 Dentro dos limites legais, é reconhecida 
aos sujeitos da relação laboral a liberdade de fixarem – diretamente no contrato 
individual de trabalho ou, como geralmente acontece, através da contratação coletiva 
– um regime diferente para a antiguidade, referenciando-a a outros fatores ou 
associando-lhe efeitos específicos de que a lei não se ocupa, como sejam sistemas de 
progressão salarial e de promoções automáticas. A antiguidade pode, pois, ser 
definida por referência a realidades diferentes daquela que a lei utiliza, sendo usual 
contrapor a antiguidade de serviço ou antiguidade genérica (em regra coincidente 
com a antiguidade legal) a outras aceções do termo, em que a antiguidade é 
reportada a fatores diferentes do da duração da relação, nomeadamente àqueles que 

 
27 BERNARDO XAVIER, Manual de Direito do Trabalho, 2.ª ed., Lisboa, 2014, pp. 432-433, onde 

se assinala que «a continuidade do serviço do trabalhador, normalmente referenciada à mesma 
empresa, determina-lhe uma certa antiguidade, computada em anos de serviço, a qual dá uma 
fisionomia concreta especial aos direitos do trabalhador, potenciando-os». 

28 Direito do Trabalho, 16.ª ed., Coimbra, 2012, pp. 192-193. Do mesmo Autor ver também, «A 
noção de antiguidade do trabalhador», Estudos de Direito do Trabalho, Coimbra, Almedina, 
1972, 75-97. 

29 Manual…, cit., p. 432. 
30 MONTEIRO FERNANDES, ob. ult. cit., p. 192 e BERNARDO XAVIER, ob. e loc. ult. cit. Sobre a 

matéria ver, por exemplo: ROSÁRIO PALMA RAMALHO, Tratado de Direito do Trabalho, II, 
Coimbra, 2012, pp. 422-424; e PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito do Trabalho, 6.ª ed., 
Coimbra, 2013, pp. 381-383. 
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se prendem com a categoria ou a posição profissional do trabalhador. Assim surge a 
«antiguidade específica ou qualificada», em que está em jogo um regime jurídico 
diferente do regime legal, uma outra disciplina jurídica, em regra estabelecida nas 
convenções coletivas de trabalho (daí que também seja corrente usar a designação de 
«antiguidade convencional»). 
 
II. Para a compensação associada às diversas formas de cessação lícita do contrato 
promovida pelo empregador a antiguidade relevante é a antiguidade legal ou 
genérica,31 normalmente coincidente com o tempo de duração do vínculo contratual, 
nos termos acima assinalados, e que é independente da execução do contrato e das 
suas obrigações principais. 
 
Exemplificando, se for objecto de um despedimento coletivo um trabalhador cujo 
contrato foi celebrado no dia 1 de Abril de 1998, efectivando-se a cessação do 
vínculo no dia 31 de Março de 2014, para determinar a compensação a atribuir 
contabilizar-se-ão, em regra, dezasseis anos de antiguidade, por ser esse o período de 
duração da relação jurídica de trabalho. Dado que na antiguidade, na acepção aqui 
relevante, não se repercurtem as vicissitudes que o vínculo contratual possa ter 
sofrido e que impliquem a inexecução temporária das prestações principais que o 
caracterizam, se no caso o contrato tivesse estado suspenso por seis meses em 
virtude de uma doença prolongada do trabalhador, para o cálculo da compensação 
estabelecida no artigo 366.º continuarão a contabilizar-se dezasseis anos de 
antiguidade e não apenas os quinze anos e seis meses em que o contrato foi 
executado (cfr. arts. 295.º, 2 e 296.º).32 
 
Já não haverá coincidência entre o tempo de duração do contrato e a antiguidade a 
considerar no cálculo da compensação se ocorrerem vicissitudes que impliquem a 
perda da antiguidade legal – por exemplo, devido a uma suspensão disciplinar com 
perda de antiguidade por um período de dois meses [cfr. art. 328.º, 1, e)]. Nesta 
eventualidade, na hipótese considerada, a antiguidade relevante seria de quinze anos 
e dez meses, calculando-se proporcionalmente o valor correspondente à fração de 
ano. 

 
31 Diferentemente, nos efeitos do despedimento ilícito releva quer a antiguidade legal quer a 

antiguidade convencional – sobre o ponto ver o nosso, Cessação…, cit., pp. 471-473. 
32 Já para a contagem da antiguidade convencional poderá ser relevante o período da suspensão 

por impedimento do trabalho: assim se a convenção colectiva de trabalho previsse a atribuição 
de uma diuturnidade por cada período completo de quatro anos de antiguidade, estipulando que 
para esse efeito apenas se considerava o tempo de prestação efectiva de trabalho, no exemplo 
do texto o trabalhador apenas teria direito a três diuturnidades, pois como os seis meses em que 
o contrato esteve suspenso não eram relevantes para este efeito não teria completado o quarto 
período de 4 anos de serviço efectivo que lhe daria acesso a mais uma diuturnidade. Sublinhe-
se que estando em causa um efeito convencional colectivo da antiguidade, e não um efeito 
legal, não seria aqui relevante a circunstância de a lei mandar contar na antiguidade ( legal) o 
tempo da suspensão (cfr. art. 295.º, 2). 
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III. Sendo a cessação do contrato antecedida de um aviso prévio, coloca-se a questão 
de saber se o período desse aviso é também contabilizado na antiguidade relevante 
para a formação da compensação. A resposta não é evidente. 
 
Para efeito da determinação do tempo do aviso a conceder, já sustentámos que a 
antiguidade se computava até à data da emissão da declaração extintiva,33 ainda que 
assim não seja para efeitos da fixação dos factores de que depende a compensação 
pela cessação.34 Neste outro âmbito, julgamos ser de atender à antiguidade 
computada até à data da produção de efeitos da decisão que põe fim ao contrato, por 
nos parecer que assim decorre da circunstância de, em caso de incumprimento, total 
ou parcial do aviso prévio, a lei determinar que o contrato só termina «decorrido o 
período de aviso prévio em falta», contado desde a comunicação da decisão final de 
despedimento – artigo 363.º, 4. Se bem vemos as coisas, tal implica que o tempo do 
aviso ainda é tido como tempo de duração do contrato (e por isso o empregador tem 
de pagar a retribuição correspondente ao tempo de aviso que não concedeu). E se 
assim é, julgamos que esse período deve igualmente ser considerado na antiguidade 
relevante para o cálculo da compensação. Aplicando ao exemplo anterior, e 
imaginando que a decisão final de despedimento havia sido rececionada pelo 
trabalhador no dia 15 de Janeiro de 2014, uma vez que o prazo de aviso prévio de 75 
dias a que estava sujeita a eficácia da mesma se completava no dia 31 de Março [cfr. 
art. 363.º, 1, d)], a antiguidade a considerar seria de 16 anos completos e não apenas 
de 15 anos mais a fracção correspondente ao tempo decorrido entre 1 de Abril de 
2013 e o dia em que foi recebida a decisão de despedimento. 
 
Mas, como se disse, a solução não é pacífica, pois também há quem considere que o 
momento relevante para o cálculo dos factores da compensação será o da decisão de 
despedimento e não aquele em que se completa no final do aviso prévio. Em defesa 
destoutra posição invoca-se «o regime do art. 363.º, 1, e também o que decorre da 
parte final do art. 365.º».35 Parece-nos a nós que o argumento que se retira destas 
disposições não afasta o que resulta do artigo 363.º, 4, que julgamos ser um apoio 
mais forte a favor da consideração do tempo do aviso prévio com todas as 

 
33 Está em causa a contagem da antiguidade relevante para a fixação do período de aviso a conce-

der, ou seja, saber se o tempo do próprio aviso se conta para determinar a duração do mesmo. 
No exemplo do texto a questão não surgia, porque a antiguidade seria sempre muito superior à 
requerida (10 anos) para que se aplicasse o aviso mais longo de 75 dias. Mas quando a conta-
gem do tempo de aviso prévio for necessária para se atingir o escalão de que depende a duração 
do aviso prévio a questão é relevante. Por exemplo, se no momento em que é entregue a deci-
são final ao trabalhador este tinha 9 anos e 10 meses de antiguidade, o aviso a conceder -lhe 
deve ser de 60 dias [correspondente a antiguidades inferiores a 10 anos – artigo 363.º, 1, c)] ou 
de 75 dias, considerando na antiguidade o tempo do aviso, caso em que, na data da cessação já 
teriam sido atingidos os 10 anos requeridos para o escalão subsequente?  

34 Nosso, Cessação…, cit., pp. 332-334. 
35 BERNARDO XAVIER, «Compensação por despedimento», cit., p. 72. 
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consequências, ou seja, tanto para efeitos do dever de pagar a retribuição 
correspondente (que se mantém inequivocamente porque a lei assim o expressa) 
como para a determinação dos factores de que depende o valor da compensação.36 
 
 
3.2 Retribuição base e diuturnidades 
 
I. O segundo factor relevante para determinar o montante da compensação é a 
retribuição do trabalhador, mas considerando nesta apenas a retribuição base e as 
diuturnidades. Como não se inclui a totalidade da retribuição, estando excluídas as 
prestações retributivas que não se qualifiquem como retribuição base ou como 
diuturnidades, é essencial saber em que estas consistem. 
 
A lei adianta as seguintes noções (art. 262.º, 2): «a) Retribuição base, a prestação 
correspondente à atividade do trabalhador no período normal de trabalho; b) 
Diuturnidade, a prestação de natureza retributiva a que o trabalhador tenha direito 
com fundamento na antiguidade». Apesar deste contributo, nem sempre é fácil 
determinar quais as prestações retributivas que integram a retribuição base ou se 
determinadas prestações se devem qualificar como diuturnidades, não obstante assim 
não serem designadas. Convém por isso olhar um pouco mais detidamente para estes 
conceitos, cuja delimitação é essencial para calcular o valor da compensação.  
 
II. A noção legal de retribuição base está longe de ser clara. Como assinala LEAL 
AMADO,37 ao referenciar a retribuição base à «atividade do trabalhador» fica por 
saber o que considerar para este efeito como a «atividade» de que é correspetivo a 
retribuição base. Será a atividade contratada, no sentido de categoria profissional 
contratual? Ou corresponderá à categoria profissional em sentido normativo ou 
estatutário, tal como prevista e descrita em convenção coletiva de trabalho ou 
noutros instrumentos? E haverá um critério suficientemente preciso e rigoroso que 
permita decidir com segurança e para a generalidade de situações o que fica e o que 
é excluído da retribuição base por corresponder ou não à actividade do trabalhador? 
 
Também MONTEIRO FERNANDES38 aponta que a definição legal não é feliz por, à 

 36 Como decorre do texto, embora o problema de fundo pareça ser o mesmo, admitimos que a 
solução seja diferente consoante o efeito em causa. Por isso dissemos que a circunstância de a 
lei (art. 363.º, 4) estabelecer que a relação de trabalho perdura até ao fim do período do aviso 
prévio se reflecte na configuração de certas posições jurídicas (por exemplo, em matéria de 
férias ou de subsídio de Natal). Mas o mesmo não se aplica à determinação do tempo de aviso 
prévio a conceder. Especificamente para este último efeito, mas a propósito da denúncia do 
contrato de agência, ver FERNANDO A. FERREIRA PINTO, Da Tutela do Distribuidor Integrado, 
Lisboa, 2013, nota 1196 à p. 369. 

37 Contrato de Trabalho, 2.ª ed., Coimbra, 2010, p. 314. 
38 Direito do Trabalho, cit., p. 403, texto e nota. 
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letra, abranger praticamente todas as componentes retributivas, pois a natureza 
retributiva pressupõe exactamente o carácter de contrapartida da atividade prestada. 
E aventa que melhor seria dizer «que a retribuição base corresponde ao tipo e à 
duração normal do trabalho convencionado». 
 
Seguro parece ser apenas a impossibilidade de adiantar um critério geral e 
abstracto.39 De qualquer modo, são auxilios importantes algumas noções 
doutrinárias muito utilizadas e que constituem incontornável ponto de apoio para 
resolver as dúvidas que nesta área se suscitam. 
 
BERNARDO XAVIER40 assinala o «carácter certo (definido em função do tempo)», a 
circunstância de se tratar de uma prestação que é «em princípio independente dos 
acidentes da vida do contrato e dos seus especiais condicionalismos» e a 
peridiocidade mensal. Adianta como exemplo típico «a remuneração fixada na 
tabela das convenções colectivas ou dos regulamentos da empresa, na base de um 
horário normal, para uma certa categoria profissional.» 
 
JORGE LEITE dá a seguinte noção:41 «a prestação que, de acordo com o critério das 
partes, da lei, do IRC ou dos usos, é devida ao trabalhador com determinada 
categoria profissional pelo trabalho de um dado período realizado em condições 
consideradas normais ou comuns para o respectivo sector ou profissão», destacando 
o seu carácter de «contrapartida da prestação standard». 
 
Retomando e desenvolvendo as notas essenciais destas noções, NUNES DE 
CARVALHO42 assinala que a retribuição base «representa o sinalagma básico, o 
contravalor estipulado pelo desempenho, nos limites da jornada de trabalho, das 
funções relativas à categoria contratual». Daí que dela não façam parte, em regra,43 
«as atribuições patrimoniais relacionadas com circunstâncias pessoais do trabalhador 
(v.g. antiguidade), com circunstâncias eventuais relativas ao contexto ou ao modo de 
desempenho da atividade (por ex., perigosidade, isolamento ou execução durante o 
período nocturno) ou com circunstâncias atinentes à situação da empresa, aos seus 
resultados ou a qualidades ou frutos eventuais da prestação do trabalhador 

 
39 Neste sentido, sublinha ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO («Notas sobre o regime da retribuição 

no Código do Trabalho», RDES, 2010, n.º 1-4, p. 69) que «a qualificação depende, necessaria-
mente, do próprio conteúdo do contrato de trabalho, já que só a análise da vontade das partes 
permite distinguir os aspectos que são considerados essenciais (e não meramente eventuais) 
para a execução da prestação e que, por isso, constituem razão directa da contrapartida retribu-
tiva nuclear». 

40 Manual… cit., p. 587. 
41 Reproduzida por LEAL AMADO, Contrato…, cit., 314. 
42 «Notas sobre…», cit., 68-69. 
43 Em regra, pois que, como já se lembrou e a seguir melhor se explica no texto, casos há em que 

as partes podem assumir como integrando o “sinalagma básico” algumas prestações que, 
usualmente, nele não se incluem. 
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(designadamente, prémios de balanço ou de produtividade)».44 
 
Do que antecede resulta que, embora não seja viável adiantar um critério geral e 
abstracto que permita fixar com segurança as fronteiras da retribuição base, há 
algumas notas típicas que a caracterizam e que possibilitam, pelo menos, estabelecer 
como princípio ou regra geral o que dela se excluí. Assim, a retribuição base será, 
por norma, uma prestação «calculada em função do tempo de trabalho» e não de 
outros factores, ou seja, uma retribuição certa no sentido do artigo 261.º, 2. O 
respectivo montante tenderá a não variar, na medida em que está ligada a elementos 
estáveis da prestação de trabalho, ou seja, à categoria contratual e ao período normal 
de trabalho, não dependendo dos «acidentes da vida do contrato e dos seus especiais 
condicionalismos». Por isso também a retribuição base é, as mais das vezes, de valor 
idêntico para todos os trabalhadores de uma dada organização que desempenhem 
funções correspondentes à mesma categoria profissional e com igual dimensão 
quantitativa, ou seja, com igual período normal de trabalho. 
 
Concretizando, imagine-se que certo trabalhador recebe: uma prestação mensal 
certa, que as partes designaram como “retribuição de categoria”, no valor de 1 500 €, 
correspondente à sua categoria profissional, exercida em regime de tempo completo, 
tal como decorre da tabela salarial da convenção colectiva no caso aplicável; uma 
outra prestação certa mensal, apelidada como “complemento retributivo”, no 
montante de € 1 000, que foi acertado aquando da contratação do trabalhador e que 
não se relacionava com qualquer característica ou circunstância particular da 
actividade contratada; um acréscimo de isenção de horário de trabalho, no valor de 
500 €, ajustado no correspondente acordo de isenção de horário; comissões sobre as 
vendas que realizar; e um prémio anual correspondente a uma percentagem das 
vendas efectuadas pela equipe comercial por si chefiada. 
 
No caso, e a menos que existam elementos particulares que apontem em sentido 
diverso, integram a retribuição base a “retribuição de categoria” e o “complemento 
retributivo”, que claramente se inserem no “sinalagma básico” ou “prestação 
standard” acima referidos, pois remuneram a actividade executada no período 
normal de trabalho, sem atender a factores específicos. Excluem-se da retribuição 
base o acréscimo por isenção de horário, as comissões sobre vendas e o prémio 
anual, cuja atribuição depende de circunstancionalismos particulares, não inerentes 
ao tipo ou género de trabalho contratado, à categoria contratual ou actividade 
contratada. Contudo, caso se venha a demonstrar que no momento da contratação 
ficou acordado que o trabalho seria desempenhado em regime de isenção de horário 
e como tal remunerado, também será de incluir na retribuição base o acréscimo pela 

 
44 No mesmo sentido e com exemplos semelhantes, LEAL AMADO, Contrato…, cit., p. 314. 
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isenção,45 pois tudo indica que as partes pretenderam que essa prestação integrasse o 
“padrão retributivo elementar” ajustado. 
 
III. Também a delimitação da noção de diuturnidade não está isenta de dificuldades, 
pois, à letra, a definição legal envolve qualquer prestação retributiva que tenha 
«fundamento na antiguidade» [art. 262.º, 2, b)]. Ora, não regulando a lei este tipo de 
prestações, cuja instituição e regime decorre das convenções colectivas de trabalho, 
com a diversidade inerente, e existindo uma multiplicidade de prestações 
relacionadas com a antiguidade (sendo que, as mais das vezes, as diuturnidades não 
dependem da antiguidade legal mas da antiguidade convencional, no sentido acima 
referido), tudo indica que a noção que decorre do texto da lei é demasiado 
abrangente.46 
 
Em regra, as diuturnidades são prestações mensais de valor fixo, atribuídas aos 
trabalhadores que permaneçam na mesma categoria profissional durante um dado 
período de tempo, visando compensá-los pelas maiores dificuldades em progredirem 
numa carreira profissional, designadamente por terem atingido um patamar além do 
qual só se evolui por promoção e não pelo mero decurso do tempo. Inspiradas no 
regime remuneratório tradicional da função pública, este tipo de prestações foi-se 
vulgarizando na contratação colectiva, ainda que tendam a desaparecer das 
convenções mais recentes.  
 
IV. Ponto importante é o momento relevante para apurar o valor dos factores de 
cálculo da compensação. A regra é atender ao valor que o trabalhador aufere no 
momento da cessação do contrato de trabalho. Mas, tal como vimos suceder quanto 
à antiguidade, a circunstância de existir uma dilação temporal entre a emissão da 
declaração extintiva e a sua eficácia, por força do aviso prévio que o empregador 
está obrigado a conceder, suscita a questão de saber qual desses momentos releva 
para fixar o montante da retribuição base e das diuturnidades. Pelas razões já 
adiantadas a propósito da contagem da antiguidade, entendemos que o valor a 
considerar é aquele a que o trabalhador tem direito no momento em que o contrato 
termina, ou seja, quando se completa o período de aviso prévio a que está sujeita a 
decisão final de despedimento.  
 
Admitimos que a questão não surja com frequência na prática, pois raros serão os 

 
45 A hipótese do texto é semelhante à que NUNES DE CARVALHO figura (ob. cit., p. 69) a propó-

sito da retribuição de trabalho nocturno que, não integrando em regra a retribuição base, poderá 
ser como tal qualificada se se verificar que a actividade contratada tem necessariamente de ser 
prestada no período nocturno e que a retribuição foi estabelecida atendendo a esse factor. 

46 Nesta linha, assinala BERNARDO XAVIER (Manual…, cit., p. 603) que se torna «difícil distin-
guir em face desta noção legal os vários tipos de prestações conexas com a antiguidade que 
devem considerar-se diuturnidades ou «anuidades» ou «prémios de antiguidade», pois «quase 
todas as prestações deste tipo são subsumíveis no conceito de diuturnidades». 
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casos em que o valor da retribuição de altera no decurso do aviso prévio. Mas se 
assim suceder, deverá a compensação ser calculada com base no montante resultante 
da alteração ocorrida.47 
 
Note-se que embora esta solução seja geralmente mais favorável ao trabalhador – 
porquanto o normal é as variações retributivas serem no sentido de aumentar o valor 
da retribuição – não é forçoso que assim seja. Não que seja expectável que no 
decurso do aviso prévio a retribuição base diminua ou que o trabalhador perca 
diuturnidades já adquiridas. Mas já será mais plausível que na constância do contrato 
de trabalho tenham ocorrido alterações retributivas que impliquem uma diminuição 
dos valores auferidos pelo trabalhador. O caso mais frequente é o da passagem de 
tempo completo para tempo parcial, com o correspondente ajuste proporcional da 
retribuição. Assim, figure-se uma situação em que o trabalho foi executado durante 
cinco anos em regime de tempo completo, com uma retribuição base de 2 000 €, 
seguindo-se um novo período de cinco anos em regime de tempo parcial, a que 
correspondeu uma retribuição base de 1 000 €, valor auferido no momento da 
cessação. Em princípio,48 será este último o montante a considerar no cálculo da 
compensação. 
 
 
4. Determinação quantitativa da compensação 
 
A Lei n.º 69/2013, de 30 de Agosto, deu nova redacção ao artigo 366.º, 
estabelecendo o novo parâmetro do valor da compensação para todos os contratos de 
trabalho que venham a cessar após a entrada em vigor do diploma, isto é, de 1 
Outubro de 2013 em diante. Para os contratados antes desta data, estabelece-se um 
regime de direito transitório, destinado a salvaguardar as expectativas formadas na 
vigência das anteriores regras que previam valores superiores para a compensação. 
Por outro lado, embora o novo regime se aplique quer aos contratos por tempo 
indeterminado quer aos contratos a termo, há agora regras próprias para a 
compensação por caducidade decorrente do termo. Estas diferenças aconselham a 
que se analisem separadamente as várias situações referidas.  

 
47 Em sentido diferente, entende BERNARDO XAVIER («Compensação por despedimento», cit., 

nota 19 à p. 72) que, embora o trabalhador tenha direito à eventual subida de salário durante o 
aviso prévio não terá direito ao «recálculo e reforço da compensação, esteja ou não recebida». 
A solução é coerente com a ideia do mesmo Autor, segundo a qual o cálculo da compensação 
se deve realizar no momento da emissão da declaração extintiva. O que implica considerar os 
factores em que a mesma assenta (antiguidade e retribuição) na configuração que tinham nesse 
momento. Como se disse, propendemos para posição diversa. 

48 Admitimos que em situações como a do texto as partes convencionem no acordo de modifica-
ção do contrato para tempo parcial que, em caso de cessação que confira direito a compensa-
ção, esta será calculada de modo diverso, por exemplo, com base no valor médio da retribuição 
auferida nos dois períodos, ponderando a duração de cada um desses períodos. 
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4.1 Contratos por tempo indeterminado 
 
4.1.1 Compensação nos novos contratos 
 
I. Para os contratos sem termo celebrados de 01.10.2013 em diante, a compensação é 
de 12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade, 
calculando-se o montante proporcionalmente na fração de ano. 
 
Assentando o cálculo da compensação num certo número de dias de trabalho (e não 
no valor da retribuição base mensal como sucedia até 2011), tornou-se necessário 
estabelecer como se determina o valor da retribuição diária. A solução remonta à Lei 
n.º 53/2011, de 14 de Outubro, e consta hoje da alínea c) do n.º 2 do artigo 366.º, que 
dispõe: «O valor diário de retribuição base e diuturnidades é o resultante da divisão 
por 30 da retribuição base mensal e diuturnidades». 
 
Assim, por exemplo, para um trabalhador que aufira uma retribuição base mensal e 
diuturnidades de € 1 500, cujo contrato dure seis anos (entre 01.10.2013 e 
30.09.2019), a compensação será de € 3 600, correspondendo ao produto da seguinte 
operação: (1500 / 30) x 12 dias x 6 anos. 
 
II. O valor da compensação a atribuir está sujeito a limites máximos, que igualmente 
remontam a 2011. São os seguintes: 

- O valor de referência da retribuição base e diuturnidades a considerar 
não pode ser superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida. 
Atualmente, esta é de € 485, pelo que o valor máximo a atender é de 
€ 9700; 

- O montante total da compensação não pode ultrapassar o 
correspondente a 12 retribuições base e diuturnidades do trabalhador em 
causa; 

- Quando o trabalhador auferir mais de € 9 700 mensais o montante 
máximo da compensação é o correspondente a 240 salários mínimos, o 
que aos valores atuais equivale a € 116 400. 

 
Para os contratos celebrados a partir de 01.10.2013 a aplicação destes limites só será 
relevante para os trabalhadores com remunerações muito elevadas, ou seja, cuja 
retribuição base e diuturnidades ultrapasse os € 9 700. Nos demais casos, como a 
base de cálculo é apenas de 12 dias por ano, o limite máximo das 12 retribuições 
mensais só é atingido quando o contrato dure 30 anos, o que não será muito 
frequente. 
 
Concretizando: para um trabalhador admitido a partir de 1 de outubro de 2013 que 
aufira € 3 500 de retribuição base mensal e diuturnidades, quando o contrato termina 
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a compensação não pode exceder € 42 000 (3 500 x 12 anos). Mas, como o valor a 
considerar por cada ano é de € 1 400 [(3500/30) x 12 dias] o limite só será atingido 
quando a antiguidade perfizer 30 anos (1 400 x 30 = 42 000). 

4.1.2 Compensação nos contratos celebrados antes de 1 de Outubro de 2013 
 
Todos os contratos celebrados antes de 1 de Outubro de 2013 são abrangidos pelas 
regras de direito transitório do artigo 5.º da Lei n.º 69/2013. Porém, diferenciam-se 
os contratos mais antigos, celebrados ainda na vigência da versão original do Código 
do Trabalho, dos celebrados quando estava em vigor a primeira redução da 
compensação, operada pela Lei n.º 53/2011, de 14 de Outubro.  
 
a) Compensação nos contratos celebrados na vigência da Lei n.º 53/2011, de 14 de 
Outubro (entre 01.11.2011 e 30.09.2013) 
 
No momento em que estes contratos foram celebrados vigorava o parâmetro 
compensatório de 20 dias por ano da Lei n.º 53/2011, passando a partir de 
01.10.2013 a aplicar-se-lhes o parâmetro de 12 dias por ano. As regras transitórias 
visam salvaguardar o valor que resultava da lei anterior e assegurar uma redução 
gradual. Para tanto instituiu-se uma compensação que integra três parcelas (art. 5.º, 
3, da Lei n.º 69/2013):  

- A primeira (P1) abrange o período entre 01.11.2011 e 30.09.2013, sendo a 
compensação de 20 dias por ano ou fração; 

- A segunda (P2) cobre o tempo decorrido entre 01.10.2013 e a data em que 
o contrato completar três anos, sendo a compensação de 18 dias por ano; 

- A terceira parcela (P3) corresponde ao tempo de duração do contrato sub-
sequente aos três primeiros anos e corresponde a 12 dias de retribuição 
base e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade. 

 
Exemplificando: para um contrato celebrado no dia 01.10.2012 que termine em 
30.09.2018 (atingindo, portanto, 6 anos de duração total), sendo de € 1 500 o valor 
da retribuição base e diuturnidades no momento da cessação, a compensação total 
será de € 4 600, resultante da soma das seguintes parcelas: 

- P1: no período entre 01.10.2012 e 30.09.2013 aplica-se o parâmetro dos 
20 dias por ano, perfazendo o valor de € 1 000 [(1 500 / 30) x 20 dias x 1 
ano]; 

- P2: no período entre 01.10.2013 e 30.09.2015 (ou seja, durante o tempo 
necessário para se completarem os três primeiros anos de contrato), a 
compensação é de 18 dias por ano, correspondente a € 1 800 [(1 500 / 30) 
x 18 dias x 2 anos]; 

- P3: para o tempo subsequente aos três anos iniciais – portanto, para o 
período entre 01.10.2015 e 30.09.2018 –, a parcela seria de € 1 800 [(1 
500 / 30) x 12 dias x 3 anos]. 
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Prevê a Lei n.º 69/2013 [artigo 5.º, 3, b), iii)] que se exclui o parâmetro dos 18 dias 
quando, no dia 1 de Outubro de 2013, o contrato já tenha atingido a duração de três 
anos. A exclusão é incompreensível pois, reportando-se a norma apenas aos 
contratos celebrados depois de 1 de novembro de 2011, nunca estes terão uma 
duração de três anos a 1 de outubro de 2013. A duração máxima nessa data é de um 
ano e onze meses. 

b) Compensação nos contratos celebrados na vigência da versão original do Código 
do Trabalho de 2009 (antes de 1 de Novembro de 2013) 
 
Tendo o contrato de trabalho sido celebrado ainda na vigência da versão original do 
Código do Trabalho de 2009 – portanto, antes de 01.11.2011 – a relação de trabalho 
é abrangida por três regimes diferentes. O regime transitório nestes casos é paralelo 
ao anterior, assentando na salvaguarda das expetativas formadas na vigência das 
regras que estabeleciam compensações mais elevadas do que a atual, conjugada com 
uma solução que atenua os efeitos da transição para o parâmetro dos 12 dias. Para 
tal, quando necessário, assegura-se um período mínimo de três anos com aplicação 
do parâmetro intermédio dos 18 dias. Esta salvaguarda obriga a que, dentro do uni-
verso dos contratos abrangidos pelo regime inicial do Código do Trabalho, se dis-
tinga o regime geral e o regime especial dos contratos celebrados após 01.10.2010. 
 
i) Regime geral: contratos celebrados antes de 1 de Outubro de 2010 
 
A compensação integra três parcelas, de acordo com os períodos em que a relação 
contratual esteve abrangida por cada um dos regimes: 

- A primeira (P1) cobre o período de duração do contrato decorrido até 
31.10.2012, sendo a compensação de um mês de retribuição base e diutur-
nidades por cada ano completo de antiguidade; 

- A segunda (P2) abrange o tempo decorrido entre 01.11.2012 e 30.09.2013, 
sendo a compensação de 20 dias por ano ou fração; 

- A terceira parcela (P3) corresponde ao tempo de duração do contrato poste-
rior a 01.10.2013 e corresponde a 12 dias de retribuição base e diuturnida-
des por cada ano completo de antiguidade. 

 
Concretizando com base num exemplo semelhante ao anterior, ou seja, para a hipó-
tese de um contrato com duração total de seis anos (entre 01.11.2009 e 31.10.2015), 
sendo a retribuição base quando o contrato termina de € 1 500, o valor global da 
compensação será de € 6 661, resultante da soma das seguintes parcelas: 

- P1: no período entre 01.11.2009 e 31.10.2012 aplica-se o parâmetro da 
retribuição mensal, perfazendo o valor de € 4 500: (1 500 x 3 anos]; 
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- P2: para o período entre 01.11.2012 e 30.09.2013 a compensação é de 20 
dias por ano, sendo o valor desta parcela de € 913: (1 500 / 30) x 20 dias x 
0,913 anos - fração correspondente aos 11 meses incluídos neste período; 

- P3: para o tempo subsequente a 01.10.2013, até à data da cessação do con-
trato em 31.10.2015, a compensação será de 12 dias por cada ano, o que 
corresponde a € 1 248: (1 500 / 30) x 12 dias x 2,08 anos – fração corres-
pondente a 2 anos e 1 mês. 

 
ii) Regras especiais para os contratos celebrados entre 1 de Outubro de 2010 e 31 de 
Outubro de 2011 
 
I. Os contratos celebrados após 01.10.2010 (quando ainda vigorava o parâmetro dos 
30 dias) e antes de 01.11.2011 (quando passou a vigorar o parâmetro dos 20 dias) 
atingem os três primeiros anos de duração quando já está em vigor a atual lei. Por 
isso, criou-se uma solução intermédia, adoptando-se o parâmetro dos 18 dias antes 
de se aplicar a redução para os atuais 12 dias. Assim, nestes casos, a compensação 
inclui quatro parcelas: 

- A primeira (P1) cobre o período entre 01.10.2010 e 31.10.2012, aplicando-
se o parâmetro da retribuição base mensal e diuturnidades por ano; 

- A segunda (P2) abrange o período entre 01.11.2012 e 30.09.2013, sendo a 
compensação de 20 dias por ano; 

- A terceira (P3) cobre o tempo decorrido entre 01.10.2013 e a data em que o 
contrato completar três anos, sendo o parâmetro compensatório de 18 dias 
por ano; 

- A quarta parcela (P4) corresponde ao tempo de duração do contrato subse-
quente aos três primeiros anos e corresponde a 12 dias de retribuição base e 
diuturnidades por cada ano completo de antiguidade. 

 
Voltando a usar como base para ilustrar a aplicação deste complexo regime transitó-
rio a situação de um contrato que dure seis anos, celebrado em 01.01.2011 e que 
termine em 31.12.2016, auferindo o trabalhador € 1 500 de retribuição base e diutur-
nidades, quando o contrato cessa, o valor global da compensação será de € 5 687,50, 
resultante da soma das seguintes parcelas: 

- P1: no período entre 01.01.2011 e 31.10.2012 aplica-se o parâmetro da 
retribuição mensal, perfazendo o valor de € 2 749,50: 1 500 x 1,833 anos 
(fração correspondente ao ano e dez meses incluídos neste período); 

- P2: para o período entre 01.11.2012 e 30.09.2013 a compensação é de 20 
dias por ano, sendo o valor desta parcela de € 913: (1 500 / 30) x 20 dias x 
0,913 (fração correspondente aos 11 meses de contrato neste período); 

- P3: no período entre 01.10.2013 e 31.12.2013, ou seja, durante o tempo que 
faltava para se completarem os três primeiros anos de contrato, a compen-
sação é de 18 dias por ano, correspondendo a € 225: (1 500 / 30) x 18 dias x 
0,25 (fração relativa aos três meses que o contrato durou neste período); 
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- P4: para o tempo subsequente, entre 01.01.2014 e 31.12.2016, a compensa-
ção seria de 12 dias por cada ano, ascendendo a € 1 800: (1 500 / 30) x 12 
dias x 3 anos. 

 
II. Como decorre da lei [art. 5.º, 1, c), i)] e do exemplo avançado, o parâmetro com-
pensatório dos 18 dias por ano cobre um período de três anos de duração do contrato 
contado desde o início da sua vigência. Já vimos defender que esse período se conta-
ria desde a entrada em vigor da Lei n.º 69/2013, ou seja, desde 1 de Outubro de 
2013. Trata-se de solução que não tem qualquer apoio na letra da lei. A única solu-
ção compatível com o texto da lei é contar o período de três anos desde que o vín-
culo laboral se constituiu, pois só assim esse período corresponde «aos três primei-
ros anos de duração do contrato» referidos na lei. No mesmo sentido depõe a cir-
cunstância de o ponto iii) da alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º limitar a aplicação do 
parâmetro dos 18 dias aos casos em que «contrato de trabalho, a 1 de outubro de 
2013, ainda não tenha atingido a duração de três anos». 
 
c) Limites da compensação 
 
I. Os limites máximos da compensação, estabelecidos em 2011, também se aplicam 
aos contratos celebrados na vigência da versão original do Código do Trabalho que 
não impunha um tecto ao valor da compensação. Por outro lado, no domínio dessa 
legislação assegurava-se um valor mínimo, correspondente a três meses de retribui-
ção base e diuturnidades. Embora revogado, este limite continua a valer para os 
contratos antigos, tendo aplicação em algumas hipóteses marginais. 
 
Para os contratos celebrados antes de 01.11.2011 a aplicação do limite máximo não 
afasta a atribuição de uma compensação de valor superior se tal corresponder à pri-
meira parcela decorrente da legislação anterior, que como se viu cobre o período 
decorrido até 31 de Outubro de 2012. A consequência é a exclusão, total ou parcial, 
das parcelas relativas aos períodos de tempo abrangidos pelas novas leis quando o 
valor decorrente da lei anterior já ultrapassar aqueles limites. Por isso, a limitação 
atinge sobretudo os trabalhadores que em 31.10.2012 já completaram doze anos de 
antiguidade, dado que para estes a compensação relativa a tal período é de um mês 
por ano de antiguidade. Situação paralela é a dos contratos cuja duração, em 
31.10.2012, estivesse próxima de atingir doze anos. A limitação também poderá 
atingir os trabalhadores que aufiram retribuições muito elevadas.  
 
Exemplificando: para um trabalhador admitido a 1 de novembro de 1990 e despe-
dido a 31 de outubro de 2014, que aufira € 5 000 de retribuição base e diuturnidades, 
o valor da compensação correspondente aos primeiros 22 anos de duração do 
vínculo (de 01.11.1990 a 31.10.2012) seria de € 110 000 (5000 x 22). Neste caso, 
por aplicação do artigo 5.º, 5, a), o trabalhador só teria direito à primeira parcela, 
cujo valor já ultrapassava as doze retribuições mensais (€ 60 000). Note-se que o 
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montante da compensação a atribuir seria de € 110 000 e não o do limite máximo 
imposto após 2011: a aplicação do limite tem como consequência excluir as demais 
parcelas, recebendo o trabalhador a totalidade do montante a que teria direito se o 
contrato cessasse a 31 de Outubro de 2012, com aplicação da lei antiga. 
 
A exclusão da parte da compensação correspondente à antiguidade adquirida após a 
vigência das novas leis pode ser apenas parcial. É o que acontece quando o valor da 
primeira parcela não ultrapassar o limite máximo, mas tal suceda quando a esta se 
somem as demais. Assim, por exemplo: para um trabalhador admitido a 1 de 
Novembro de 2001 e despedido a 31 de Outubro de 2014, que aufira por mês 
€ 1 500 de retribuição base e diuturnidades, a compensação pelos primeiros 11 anos 
de antiguidade (de 1 de novembro de 2001 a 31 de outubro de 2012), será de 
€ 16 500 (1500 x 11 anos). Como essa parcela não ultrapassa o limite máximo (no 
caso, € 18 000, ou seja, 1 500 x 12), haverá lugar à atribuição da compensação pela 
antiguidade constituída nos onze meses decorridos entre 1 de novembro de 2012 e 
30 de setembro de 2013, no valor de € 910 [(1500/30) x 20 dias x 0.91]. Estas duas 
parcelas totalizam € 17 410, valor inferior ao limite das doze retribuições mensais, 
pelo que o trabalhador terá ainda direito à terceira parcela, relativa ao período entre 
01.10.2013 e 30.10.2014. Contudo, sendo a última parcela da compensação de € 648 
[(1500/30) x 12 dias x 1.08], a soma com o valor das demais já ultrapassa o limite 
máximo (17 410 + 648 = 18 058). Por isso, o montante da terceira parcela a que o 
trabalhador teria direito é reduzido para € 590, de modo a não ultrapassar aquele 
limite. 
 
II. Na legislação anterior a 2011 a compensação não podia ser inferior a três meses 
de retribuição base e diuturnidades. Estabelece o artigo 5.º, 2, da Lei n.º 69/2013 que 
este limite continua a aplicar-se aos trabalhadores contratados na vigência das leis 
que o previam, ou seja, aos admitidos antes de 01.11.2011. Obviamente, poucos 
serão os beneficiários desta ressalva, que apenas abrangerá os contratos celebrados 
em data não muito anterior a 30 de Outubro de 2011. Será o caso de um trabalhador 
que aufira € 2 000 por mês de retribuição base e diuturnidades, admitido em 1 de 
Fevereiro de 2011 e cujo contrato termine a 31 de Janeiro de 2013, totalizando dois 
anos de duração. Nesta hipótese, o trabalhador tem direito a uma compensação total 
de € 6 000, equivalente a três meses e não à que resultaria da aplicação das regras 
gerais do artigo 5.º, 1, da Lei n.º 69/2013. 
 
 
4.2 Contratos a termo 
 
Até 2011 a compensação devida nas situações de caducidade de contrato a termo 
promovida pelo empregador seguia regras diferentes das previstas para os contratos 
por tempo indeterminado. A Lei n.º 53/2011, de 14 de Outubro, unificou os regimes, 
passando a compensação a ser regulada numa única disposição, para a qual remetiam 
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as normas sobre contratação a termo. Na última alteração do Código do Trabalho, 
decorrente da Lei n.º 69/2013, de 30 de Agosto, voltaram a instituir-se regras especí-
ficas para os contratos a termo, o que justifica que se analise separadamente este 
regime específico, que resulta da nova redação dada aos artigos 344.º, 2 e 345.º, 4. 
 
Note-se que a diferença em relação ao regime geral é apenas parcial, pois o cálculo 
da compensação faz-se nos termos do artigo 366.º, 2. Tal implica que: o montante da 
compensação está sujeito aos limites máximos fixados na alínea a) desse preceito, na 
medida em que estes sejam aplicáveis;49 em relação à fração de ano o montante é 
calculado proporcionalmente, como decorre da alínea c); o valor da retribuição diá-
ria apura-se dividindo por trinta o montante mensal a que o trabalhador tem direito 
[artigo 366.º, 2, d)]. 
 
Foi também instituído um regime de direito transitório, de contornos semelhantes ao 
dos contratos por tempo indeterminado, visando salvaguardar as expectativas criadas 
nos períodos de vigência do contrato cobertos por leis que previam compensações de 
maior valor. 
 
4.2.1 Compensação por caducidade nos novos contratos a termo 
 
O novo regime da compensação nos contratos a termo aplica-se apenas aos contratos 
a termo celebrados a partir de 1 de Outubro de 2013, data do início de vigência da 
Lei n.º 69/2013. A compensação é agora diferente consoante o contrato seja a termo 
certo ou a termo incerto. A diferenciação resulta da circunstância de se ter 
pretendido que nos primeiros três anos de duração do vínculo laboral a compensação 
fosse de 18 dias de retribuição base e diuturnidades por ano. Uma vez que a duração 
máxima do contrato a termo certo não é suposto ultrapassar três anos (cfr. artigo 
148.º, 1), criaram-se regras próprias para o contrato a termo incerto. Assim: 

- No contrato a termo certo a compensação corresponde a 18 dias de 
retribuição base e diuturnidades por cada ano de duração – artigo 344.º, 2; 

- No contrato a termo incerto a compensação integra duas parcelas: a 
primeira relativa aos três primeiros anos de duração do contrato, de 18 dias 
de retribuição base e diuturnidades por cada ano de duração; e a segunda de 
12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano de duração 
subsequente aos três iniciais – artigo 345.º, 4. 

 

 
49 Em teoria apenas será aplicável o limite do valor da retribuição base e diuturnidades a conside-

rar no cálculo da compensação [os € 9 700 decorrentes do artigo 366.º, 2, a)], sendo muito 
improvável que algum trabalhador contratado a termo receba tal quantia. Os demais limites 
estarão excluídos à partida, pois pressupõem que o contrato atinja uma duração que a contrata-
ção a termo não pode alcançar. 
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Ilustrando a aplicação destas regras com base na situação de trabalhador que aufira 
por mês € 1 500 de retribuição base e diuturnidades: 

- Para um contrato a termo certo celebrado em 01.10.2013, pelo prazo de seis 
meses, renovado duas vezes por igual período, e que assim termine em 
31.03.2015, perfazendo 18 meses de duração: a compensação de caduci-
dade será de € 1 350, correspondendo ao resultado da seguinte operação: 
(1500 / 30) x 18 dias x 1,5 anos; 

- Tratando-se de um contrato a termo incerto que dure quatro anos, entre 
01.10.2013 e 30.09.2017, a compensação total será de € 3 300, correspon-
dente à soma das seguintes parcelas: 
P1 – Aos primeiros três anos aplica-se o referencial dos 18 dias por ano, a 

que corresponde o valor de € 2 700 [(1500/ 30) x 18 dias x 3 anos]; 
P2 – No ano subsequente, decorrido entre 01.10.2016 e 30.09.2017, o refe-

rencial passa para 12 dias por ano, sendo o valor da parcela de € 600 [1 
500/ 30) x 12 dias x 1 ano]. 

 
4.2.2 Compensação por caducidade nos antigos contratos a termo 
 
Para a contratação por tempo limitado ocorrida antes da Lei n.º 69/2013 também se 
preveem regras transitórias, semelhantes às instituídas para os trabalhadores 
efetivos, com vista a salvaguardar o valor das compensações estabelecidas na 
legislação anterior. A explicação deste regime aconselha a distinguir diversas 
situações, consoante a data em que o contrato foi celebrado. 
 
a) Contratos a termo celebrados entre 01.11.2011 e 30.09.2013 
 
Estes contratos foram celebrados quando vigorava a Lei n.º 53/2011, de 14 de 
Outubro, que reduziu o parâmetro da compensação para 20 dias, pelo que apenas é 
necessário salvaguardar a aplicação desse parâmetro pelo tempo que o contrato 
durou na vigência daquela lei, aplicando-se daí em diante o parâmetro dos 18 dias 
previstos para os três anos iniciais de duração e depois os atuais 12 dias. Assim, as 
parcelas que compõem a compensação nestes casos são (art. 6.º, 2, da Lei n.º 
69/2013): 

- P1: cobrindo o período entre 01.11.2011 e 30.09.2013, com aplicação do 
parâmetro dos 20 dias e a nova fórmula de cálculo do valor diário assente 
na divisão por 30 do montante mensal; 

- P2: abrangendo o tempo que, após 01.10.2013, faltar para se perfazerem os 
três anos iniciais de duração do contrato, com aplicação do parâmetro dos 
18 dias; 

- P3: cobrindo o período subsequente aos três primeiros anos do contrato, 
aplicando-se o parâmetro compensatório dos 12 dias. 
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Concretizando, num contrato a termo incerto celebrado a 01.01.2012 e que termine a 
31.12.2016, auferindo o trabalhador € 1 500 de retribuição-base mensal e diuturni-
dades, a compensação por caducidade ascenderá a € 4 073, resultante da soma das 
seguintes parcelas: 

- P1: para o período decorrido entre 01.01.2012 e 30.09.2013, a compensação 
será de 20 dias de retribuição, correspondendo a € 1 748: (1 500/30) x 20 
dias x 1,748 (fração correspondente ao ano e 9 meses incluídos neste perío-
do); 

- P2: no período que faltava para se completarem os três primeiros anos do 
contrato – portanto, entre 01.10.2013 e 31.12.2014 – aplicava-se o parâme-
tro dos 18 dias, sendo a compensação de € 1 125: (1 500/30) x 18 dias x 
1,25 (fração correspondente ao ano e 3 meses incluídos neste período); 

- P3: no tempo remanescente, entre 01.01.2015 e 31.12.2016, o parâmetro de 
cálculo da compensação será o dos 12 dias, correspondendo esta parcela a € 
1 200: (1 500/30) x 12 dias x 2 anos. 

 
b) Contratos a termo celebrados após 01.10.2010 e até 31.10.2011 
 
Nestes casos quando o contrato foi celebrado ainda vigorava a versão original do 
Código do Trabalho em que a compensação era de dois dias de retribuição base e 
diuturnidades por cada mês de contrato, sendo o valor da retribuição diária apurado 
pela aplicação da fórmula do artigo 271.º do Código do Trabalho.50 Em seguida, o 
contrato foi abrangido pela lei que passou o parâmetro compensatório para os 20 
dias anuais. Finalmente, a partir de 01.10.2013, o contrato fica sujeito à atual lei que 
fixa esse parâmetro nos 12 dias. Porém, nestas hipóteses, sucede que ainda não se 
completaram os três primeiros anos de duração do contrato no dia 01.10.2013, pelo 
que a Lei n.º 69/2013 prevê uma compensação de 18 dias para o período compreen-
dido entre esta data e os três anos de duração de contrato. Assim, a compensação 
integra as seguintes quatro parcelas (art. 6.º, 1, da Lei n.º 69/2013): 

 
50 Na LCCT a disposição que versava sobre a compensação (artigo 46.º, 3) continha uma remissão 

para a fórmula a utilizar para o respectivo cálculo (a remissão era para o artigo 2.º do DL n.º 
69-A/87, de 9 de Fevereiro de 2002, que estabelecida uma fórmula idêntica à que consta do 
actual artigo 271.º do CT), implicando que o valor diário se obtinha a partir do montante da 
retribuição horária. A remissão não figurava no CT/2003, nem foi retomada na revisão de 2009, 
mas entendia-se que a solução era equivalente, aplicando-se a fórmula de cálculo da retribuição 
horária do artigo 271.º. Assim, na fórmula do artigo 271.º – (Rm x 12) : (52 x n) – Rm será o 
valor mensal da retribuição base e das diuturnidades e n o período semanal de trabalho. Esta-
belecido o valor da retribuição horária assim determinado, multiplicar-se-á pelo período normal 
de trabalho diário, achando-se deste modo o valor da retribuição diária a utilizar para o cálculo 
da compensação de caducidade. 
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- P1: para o período após 01.10.2010 e até 31.10.2012,51 equivalendo a dois 
dias de retribuição base e diuturnidades por cada mês de contrato, com apli-
cação da fórmula de cálculo do valor da retribuição estabelecida no artigo 
271.º do CT; 

- P2: para o período temporal entre 01.11.2012 e 30.09.2013, aplicando-se o 
parâmetro dos 20 dias e a nova fórmula de cálculo do valor diário assente 
na divisão por 30 do montante mensal; 

- P3: abrangendo o tempo que faltar para se perfazerem os três anos iniciais 
de duração do contrato, com aplicação do parâmetro dos 18 dias; 

- P4: cobre o período subsequente aos três primeiros anos do contrato, apli-
cando-se o parâmetro compensatório dos 12 dias. 

 
Concretizando, no caso de um contrato a termo incerto celebrado a 01.01.2011 e que 
termine a 31.12.2015, sendo de € 1 500 a retribuição base mensal e diuturnidades, a 
compensação por caducidade ascenderia a € 5 384,12, resultante da soma das 
seguintes parcelas: 

- P1: no período entre 01.01.2011 e 31.10.2012, a compensação é de dois 
dias de retribuição base e diuturnidades por cada um dos 22 meses de dura-
ção. Sendo a retribuição diária de € 69,23 (correspondente à fórmula do 
artigo 271.º), o montante de P1 corresponderia a € 3 046,12 (69,23 x 2 dias 
x 22 meses); 

- P2: para o período decorrido entre 01.11.2012 e 30.09.2013, a compensação 
seria de 20 dias de retribuição, correspondendo a € 913: (1 500/30) x 20 
dias x 0,913 (fração correspondente aos 11 meses incluídos neste período); 

- P3: no período que faltava para se completarem os três primeiros anos do 
contrato – portanto, entre 01.10.2013 e 31.12.2013 – aplicava-se o parâme-
tro dos 18 dias, sendo a compensação de € 225: (1 500/30) x 18 dias x 0,25 
(fração correspondente aos 3 meses incluídos neste período); 

- P4: no tempo subsequente, entre 01.01.2014 e 31.12.2015, o parâmetro de 
cálculo da compensação será o dos 12 dias, correspondendo esta parcela a 
€ 1 200: (1 500/30) x 12 dias x 2 anos. 

 
c) Contratos a termo celebrados até 01.10.2010 
 
Sendo estes contratos abrangidos pelos três regimes diferentes, mas tendo já com-
pletado os três anos iniciais de duração em 01.10.2013, para eles a compensação 
integra três parcelas, de acordo com os períodos em que a relação contratual esteve 
abrangida por cada um dos regimes: 

 51 Em rigor o primeiro período pode terminar antes de 31.10.2012. Assim sucede quando, antes 
dessa data, o contrato tenha sido objecto de renovação extraordinária, ao abrigo da Lei n.º 
3/2012, de 10 de Janeiro. 
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- A primeira (P1) cobre o período de duração do contrato decorrido até 
31.10.2012 e equivale a dois dias de retribuição base e diuturnidades por 
cada mês de contrato. A retribuição diária neste primeiro período apura-se 
por aplicação da fórmula do artigo 271.º do CT; 

- A segunda parcela (P2) abarca o período temporal entre 01.11.2012 e 
30.09.2013, aplicando-se o parâmetro dos 20 dias e a nova fórmula de cál-
culo do valor diário assente na divisão por 30 do montante mensal; 

- A terceira parcela (P3) cobre o período que se inicia em 01.10.2013, pas-
sando o parâmetro compensatório para os 12 dias. Nestes casos a transição 
faz-se diretamente do parâmetro dos 20 dias para o de 12 dias, estando aqui 
abrangidos apenas os contratos celebrados até 01.10.2010, uma vez que os 
três primeiros anos de duração do vínculo já estarão completos em 
01.10.2013. 

 
Assim, no caso de um contrato a termo incerto celebrado a 01.10.2010 que termine a 
30.09.2015, auferindo o trabalhador € 1 500 de retribuição base mensal e diuturnida-
des, a compensação por caducidade seria de € 5 574,50, resultante da soma das 
seguintes parcelas: 

- P1: no período entre 01.10.2010 e 31.10.2012, a compensação era de dois 
dias de retribuição base por cada um dos 25 meses de duração. Sendo a 
retribuição diária de € 69,23 (correspondente à fórmula do artigo 271.º), o 
montante de P1 corresponderia a € 3 461,50 (69,23 x 2 dias x 25 meses); 

- P2: para o período decorrido entre 01.11.2012 e 30.09.2013, a compensação 
seria de 20 dias de retribuição, correspondendo a € 913: (1 500/30) x 20 
dias x 0,913 (fração correspondente aos 11 meses incluídos neste período); 

- P3: para o período entre 01.10.2013 e 30.09.2015, a montante seria de 12 
dias por ano, equivalendo a € 1 200: (1 500/30) x 12 dias x 2 anos. 

 
4.2.3 Compensação no despedimento por eliminação de emprego de trabalhadores 
contratados a termo a partir de 1 de Outubro de 2013 
 
As considerações anteriores respeitam à compensação devida nos casos de 
caducidade de contrato a termo decorrente de declaração do empregador. Nos 
demais casos de cessação lícita com pagamento de compensação a situação dos 
trabalhadores contratados a termo não se diferenciava dos demais. Porém, a Lei n.º 
69/2013 estabeleceu uma regra especial para o cálculo da compensação devida a 
esses trabalhadores nas hipóteses abrangidas pelo artigo 366.º, determinando a 
aplicação das regras que regem a compensação por caducidade (novo n.º 6 do artigo 
366.º). Deste modo atribui-se aos contratados a termo a partir de 1 de Outubro de 
2013 uma compensação superior à dos demais trabalhadores: enquanto para estes a 
compensão é sempre de 12 dias de retribuição base e diuturnidades por ano de 
antiguidade, àqueles garante-se uma compensação de 18 dias por ano durante os 
primeiros três anos de contrato, só se aplicando o parâmetro dos 12 dias nos anos 
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subsequentes. 
 
Não se compreende a razão da diferenciação. Dir-se-á, porventura, que a justificação 
reside na circunstância de se ter pretendido aumentar os custos da contratação a 
termo, tornando a desvinculação mais onerosa para o empregador. A ser assim, 
compreenderia-se que a solução valesse para os casos de cessação privativos do 
contrato a termo, ou seja, para a compensação associada à caducidade resultante da 
verificação do termo. Mas já não se percebe a diferença quando a causa de cessação 
do contrato a termo for um despedimento que dê lugar ao pagamento de 
compensação ou quando a extinção do vínculo laboral resulte do encerramento total 
e definitivo da empresa (cfr. artigo 346.º, 5). 



  

Numerus clausus dei diritti esclusivi                                 
di proprietà intellettuale? 

LUIGI CARLO UBERTAZZI * 

 
 

 
Sommario: 1. In generale. - 2. La costituzione di nuovi diritti esclusivi attraverso la 
lex mercatoria. - 3. La costituzione di nuovi diritti esclusivi attraverso la consuetu-
dine. 
 
 
1. La dottrina parla spesso di tipicità e di numerus clausus dei diritti esclusivi che 
appartengono alla categoria della proprietà intellettuale.1-2  
 
Nei sistemi moderni di civil law i discorsi relativi a tipicità e numerus clausus dei 
diritti assoluti nascono in relazione ai diritti reali sulle res corporales ed al momento 
della rivoluzione francese: quando questa abroga i privilegi, riconosce e tutela la 
proprietà privata, abolisce tutte le limitazioni che le erano derivate dal feudalesimo e 
dal diritto comune, e lascia sopravvivere soltanto un numero circoscritto di diritti 
reali frazionari su cose altrui. Quando invece si parla di numerus clausus dei diritti di 
proprietà intellettuale ci si chiede anzitutto quali e quanti siano i diritti esclusivi 
previsti e costituiti dal diritto primario: e solo in un momento logicamente succes-
sivo si verifica poi se questi diritti possano essere frazionati in via derivativa con la 

 
JURISMAT, Portimão, n.º 4, 2014, pp. 187-194. 
 
* Full tenured professor in IP Law, University of Pavia. 
1  V. qui ad esempio GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e 

concorrenza, Giuffrè, Milano, 2001, 12; nonché (ma in termini problematici) OPPO, Creazione 
intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica, in Riv.dir.civ., I, 1969, 
29s., nota 89.  

2  Sulla categoria della proprietà intellettuale v. per tutti la mia Introduzione al volume da me 
curato su La proprietà intellettuale del Trattato di diritto privato europeo diretto da AJANI e 
BENACCHIO, Giappichelli, Torino, 2011, 1ss.. 
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costituzione di posizioni che siano anch’esse protette come esclusive erga omnes, 
anche se dotate di un contenuto minore di quello del diritto frazionato; e così ad 
esempio ci si chiede se una licenza di brevetto attribuisca al licenziatario un diritto 
reale comparabile con quello dell’usufruttuario, o piuttosto una posizione personale 
analoga a quella del locatario; e ci si domanda ad esempio quali diritti di garanzia 
possano venire costituiti sui diritti di proprietà intellettuale e possano averli come 
oggetto.3 
  
Fermiamoci sulla prima questione, relativa al numerus clausus dei diritti esclusivi di 
proprietà intellettuale. Per un giurista positivo la sua soluzione non è legibus soluta, 
ma è dettata dal legislatore sulla base di considerazioni di opportunità: che sino 
ancora all’800 tenevano conto di istanze (prospettate come) giusnaturalistiche;4 negli 
ultimi cinquant’anni hanno visto riemergere qualche rara volta anche alcune affer-
mazioni che sembrano riecheggiare il diritto naturale;5 ma oggigiorno sono influen-
zate specialmente da valutazioni comparative di costs and benefits delle diverse 
opzioni possibili al legislatore, che tengono conto in particolare (anche) e sempre più 
delle esigenze di tutela degli investimenti, della concorrenza, e degli utilizzatori. 
Sotto questo profilo le regole della CEDU, della Carta di Nizza, del Trattato di Lis-
bona e della  costituzione italiana relative ai diritti dell’uomo ed alla loro protezione 
adottano una categoria di proprietà intellettuale aperta e capace di comprendere un 
numero indefinito di diritti esclusivi; reciprocamente non ne fissano un contingente 
massimo; e dunque consentono teoricamente anche la previsione di diritti esclusivi 
ulteriori rispetto a quelli attuali. L’introduzione di nuovi diritti incontra naturalmente 
i limiti consueti di legittimità costituzionale delle norme ordinarie, e così in partico-
lare quelli che derivano dai principi relativi alla ragionevolezza del legislatore, 
all’uguaglianza dei cives, alla proporzionalità della tutela, al bilanciamento degli 
interessi in campo. Essa non è tuttavia esclusa in via generale (nemmeno) dalle rego-
le costituzionali relative alla libertà di iniziativa economica: perché giustamente 
nessuno ha mai ritenuto che queste comportino di per sé l’illegittimità radicale di 
tutti i diritti esclusivi di proprietà intellettuale sin qui previsti dall’ordinamento; 
perché il liberismo richiede una tutela differenziata delle prestazioni qualificate,6 per 
rispettare il principio di uguaglianza sostanziale nella concorrenza e ad un tempo per 
stimolare una concorrenza dei meriti; e perché in alcuni casi questa tutela differen-

 3  Su quest’ultimo punto v. ad esempio le relazioni al convegno di Aida 2009 su “Le garanzie su 
diritti IP”, in AIDA 2009. 

4  Sul giusnaturalismo e la proprietà intellettuale v. alcuni primi spunti in  DONATI, La fonda-
zione giusnaturalistica del diritto sulle opere dell'ingegno, in AIDA 1997, 405. 

5  E tale mi pare ad esempio quella di Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Juventus F.C. s.p.a, 
Milan A.C. s.p.a, H3G s.p.a. c. TIM s.p.a., con l’intervento di ANSA – Agenzia nazionale 
Stampa Associata s.c.r.l., Ansaweb s.p.a., in AIDA 2003, 942: con una conclusione che nella 
sua generalità non mi sembra condivisibile. 

6  LIBERTINI, Il mercato: i modelli di organizzazione, in Trattato di diritto commerciale e di 
diritto pubblico dell’economia, diretto da GALGANO, III, Cedam, Padova, 1979, 354-355. 
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ziata può essere realizzata ragionevolmente dalla previsione/attribuzione di diritti 
esclusivi al prestatore qualificato.  
 
 
2. Alcuni segmenti della lex mercatoria7 cercano di costituire nuovi diritti esclusivi: 
come avviene ad esempio con il riconoscimento contrattuale (prima) e giurispruden-
ziale (poi) di diritti esclusivi dell’organizzatore di eventi sportivi (e così ad esempio 
sulle gare di formula 1 o sulle partite di calcio); o con la protezione dell’ideazione 
pubblicitaria prevista dal codice di autodisciplina della comunicazione commerciale 
(che qui di seguito continuerò a chiamare alternativamente anche come autodisci-
plina pubblicitaria). E qui mi chiedo come questi tentativi debbano essere valutati in 
diritto.  
 
Qui è noto che la ricostruzione dei rapporti tra la lex mercatoria, il diritto internazio-
nale e quelli statali non è pacifica. Una prima ricostruzione radicale, ma giustamente 
minoritaria, ritiene che la lex mercatoria sia disancorata dal diritto statale, e cioè 
introduca regole che possono essere effettive ed in questo caso debbono venir consi-
derate giuridiche a prescindere da come esse siano valutate dai diritti degli stati: e 
questa ricostruzione dovrebbe ammettere de plano la possibilità di introdurre per via 
mercatoria nuovi diritti di proprietà intellettuale, sempre che la nuova legge dei 
mercanti riesca a garantirne l’effettività. L’opinione più diffusa esprime invece una 
visione “statalista” della lex mercatoria: e secondo questa linea le nuove regole dei 
mercanti possono allora costituire diritti esclusivi solo nei limiti in cui sia loro con-
sentito dai diritti internazionale, europeo o statale. Il diritto internazionale e quello 
europeo non hanno probabilmente competenza ad escludere, ed in ogni caso non mi 
pare abbiano sin qui escluso la costituzione di diritti esclusivi per via mercatoria. 
Resta da verificare se essa sia preclusa dal diritto statale: e per parte mia mi limito 
qui a quello nazionale italiano.  
 
In Italia le norme apicali degli artt. 42 co.2 e 41 co.3 cost. sembrano riservare alla 
“legge” la “determinazione dei modi di acquisto” della proprietà e la fissazione di 
limiti alla libertà di iniziativa economica. La nozione costituzionale di proprietà ex 
art. 42 comprende certamente anche la proprietà intellettuale.8 Gli artt. 41 e 42 sem-
brano dunque riservare alla “legge” l’introduzione e la disciplina di nuovi diritti 
esclusivi della proprietà intellettuale. 
 
La riserva di “legge” non richiede tuttavia una disciplina costituita interamente ed 
esclusivamente da atti riconducibili alla categoria formale delle leggi ex artt. 70 ss. 

 
7  Sulla nuova legge dei mercanti v. per tutti MARRELLA, La nuova lex mercatoria. Principi 

unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale, in Trattato di diritto commerciale e 
di diritto pubblico dell’economia diretto da Galgano, vol. XXX, Cedam, Padova. 2003, passim.  

8  V. qui in particolare Corte cost. 6 aprile 1995 n. 108, Aida 1995, 297. 
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cost., ed è invece rispettata anche da una normativa che coniughi un elemento legi-
slativo statale ed altri elementi rappresentati dal contratto o dalla consuetudine: e per 
corollario gli artt. 41 e 42 non qualificano come di per sé illegittima una disciplina 
che costituisca nuovi diritti esclusivi sulla base di una regola statale che attribuisca 
rilievo alla lex mercatoria, che a sua volta preveda nuovi diritti esclusivi. (i) Consi-
deriamo ad esempio le regole del codice di autodisciplina pubblicitaria relative alla 
tutela della ideazione pubblicitaria. L’art. 43 c.a., relativo ai “progetti creativi”, mi 
pare voglia regolare soltanto i rapporti bilaterali tra chi bandisce e chi partecipa ad 
una gara relativa ad una progettazione pubblicitaria. Gli artt. 13 co.1 (relativo alla 
“imitazione servile della comunicazione commerciale”), 44 (riguardante gli “avvisi 
di protezione”) e 45 (sulla tutela in Italia della “comunicazione svolta all’estero”) mi 
pare vogliano invece prevedere una protezione erga omnes dell’ideazione pubblicita-
ria. Tutti e tre gli artt. 13, 44 e 45 pongono allora sostanzialmente i medesimi pro-
blemi relativi all’ammissibilità della costituzione per via mercatoria di un nuovo 
diritto esclusivo. Per semplicità nel seguito di questo discorso farò tuttavia riferi-
mento soltanto all’esempio offerto dall’art. 13 co.1, secondo cui “deve essere evitata 
qualsiasi imitazione servile della comunicazione commerciale altrui anche se relativa 
a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con l’altrui comuni-
cazione commerciale”. (ii) In relazione all’art. 13 sussistono entrambi gli elementi 
che abbiamo visto necessari per rispettare la riserva di legge ex artt. 41 e 42 cost., e 
precisamente il contratto che fonda la lex mercatoria e la legge dello stato. Ricorre 
anzitutto il primo elemento. La cd autodisciplina pubblicitaria è infatti costituita in 
realtà da un complesso molto articolato di atti di autonomia negoziale. Questi com-
prendono quantomeno l’atto costitutivo dello IAP - Istituto dell’Autodisciplina Pub-
blicitaria; le delibere del consiglio direttivo dello IAP che varano o modificano il 
codice di autodisciplina (che sotto questo profilo appare essere riconducibile alla 
categoria dei regolamenti associativi); gli atti con cui si diviene membri dello IAP; 
gli statuti delle associazioni aderenti allo IAP che vincolano i loro associati a rispet-
tare il codice di autodisciplina; i contratti pubblicitari che contengano la clausola di 
accettazione prevista dalla lettera d) delle norme preliminari e generali del codice di 
autodisciplina, secondo cui “per meglio assicurare l’osservanza delle decisioni 
dell’organo giudicante, gli organismi aderenti si impegnano a far sì che ciascun 
soggetto ad essi associato inserisca nei propri contratti una speciale clausola di ac-
cettazione del codice, dei regolamenti autodisciplinari e delle decisioni assunte dal 
Giurì, anche in ordine alla loro pubblicazione, nonché delle ingiunzioni del Comitato 
di controllo divenute definitive”. E gli artt. 13, 44 e 45 del codice di autodisciplina 
costituiscono clausole particolari di questo complesso di atti negoziali. (iii) Accanto 
al primo elemento offerto dalla lex mercatoria vi è poi anche il secondo, che è inte-
grato dalla disciplina statale. Questo secondo elemento è costituito in particolare 
dalle due discipline statali relative ai negozi giuridici e rispettivamente agli illeciti 
che attribuiscono rilievo al sistema autodisciplinare. E sotto questo profilo si ricor-
derà tra l’altro che secondo l’art. 1322 co.1 c.c. “le parti possono concludere con-
tratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano 
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diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”; le 
direttive comunitarie relative alla comunicazione commerciale e dunque anche le 
norme italiane che danno ad esse attuazione riconoscono ed incentivano i sistemi di 
autodisciplina della comunicazione commerciale;9 una valutazione positiva analoga 
è stata manifestata dalla giurisprudenza in relazione al codice di autodisciplina pub-
blicitaria ex art. 1322 c.c.;10 ed un’ulteriore valutazione positiva è stata espressa 
dalla Corte di cassazione quando ha qualificato il codice di autodisciplina come 
espressione dei principi della correttezza professionale ex art. 2598 n.3 c.c.11 

 
9  In questo senso depongono anzitutto le regole delle direttive comunitarie che prevedono spazi 

non piccoli per l’autodisciplina della comunicazione commerciale. Così ad esempio l’art. 5 de l-
la direttiva del consiglio 10.9.1984, 450/84/Cee, “relativa al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di pubblicità ingan-
nevole” dispone che “la presente direttiva non esclude il controllo volontario della pubblicità 
ingannevole esercitato da organismi autonomi, né esclude che le persone o le organizzazioni di 
cui all’articolo 4 possano adire tali organismi qualora sia prevista una procedura dinanzi ad 
essi, oltre a quella giudiziaria o amministrativa di cui all’articolo 4”. E così ancora l’art. 10 del-
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11.5.2005, 29/2005/Ce, “relativa alle prat i-
che commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 
84/450/Ce del Consiglio e le direttive 97/7/Ce, 98/27/Ce e 2002/65/Ce del Parlamento europeo 
e del Consiglio e del regolamento (Ce) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(‘direttiva sulle pratiche commerciali sleali’)”, prevede che “la presente direttiva non esclude il 
controllo, che gli stati membri possono incoraggiare, delle pratiche commerciali sleali esercita-
to dai responsabili dei codici ne esclude che le persone o le organizzazioni di cui all’art. 11 
possano ricorrere a tali organismi qualora sia previsto un procedimento dinanzi ad essi, oltre a 
quelli giudiziari o amministrativi di cui al medesimo articolo”. 

10  In questo senso v. Trib. Milano, 22 gennaio 1976, Armando Curcio Editore s.p.a. c. Giurì del 
Codice della Lealtà Pubblicitaria e altri, secondo cui “dall’atipicità della clausola di accetta-
zione deriva che per essere valida essa deve risultare lecita quanto a causa ed oggetto, e deve 
tendere alla protezione di interessi meritevoli di tutela. La causa della clausola di accettazione 
non contrasta con norme imperative, dal momento che la tipizzazione convenzionale degli ille-
citi pubblicitari non si sovrappone alla disciplina statuale, ma si inscrive in essa al fine di riem-
pire di contenuto e di specificare il generale dettato normativo dei principi della correttezza 
professionale (art. 2598 n. 3 c.c.) imposti all’osservanza degli imprenditori nel compimento di 
ogni atto di concorrenza, quivi compreso quello pubblicitario. Il contenuto della clausola di 
accettazione è per parte sua determinato per relationem al contenuto del codice di lealtà pubbli-
citaria. La sua liceità dipende pertanto dalla conformità di ogni singola disposizione del codice 
alle norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. Che la tipizzazione convenzio-
nale degli illeciti pubblicitari sia strumentale ad un interesse meritevole di tutela è poi reso evi-
dente dal fatto solo di individuare questo interesse nella esigenza di sottrarre gli operatori pub-
blicitari alla incertezza cui dà luogo ogni legislazione per principi circa l’esatta portata dei di-
vieti riconducibili interpretativamente nella clausola generale” (così la massima 5 pubblicata in 
http://www.ubertazzi.it/it/codicepub/ doc62.pdf). E d’altro canto v. anche il (circoscritto) di-
battito sulla compatibilità dell’autodisciplina pubblicitaria italiana con il diritto antitrust: per al-
cune indicazioni sul quale v. PEDRIALI, Introduzione al codice di autodisciplina pubblicitaria, 
in UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, IV ed., 
Padova, Cedam, 2007, 2142 s.. 

11  E v. qui la sentenza Cass. 15 febbraio 1999 n. 1259, RCS Editori s.p.a. c. Il Giornale di Sicilia, 
secondo cui “senza verificare se il codice di autodisciplina pubblicitaria costituisca un ordina-
mento giuridico frutto della libertà di autonormazione riconosciuta dall’ordinamento statale, ed 
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L’integrazione della lex mercatoria e della legge statale che vi rinvia possono dun-
que essere astrattamente sufficienti a prevedere nuovi diritti esclusivi. Occorre tutta-
via verificare di volta in volta se il binomio ora detto sia in concreto adeguato a 
costituire l’uno o l’altro dei diritti esclusivi che vorrebbero essere fondati dalla lex 
mercatoria. E sotto questo profilo vengono in questione quantomeno tre temi deli-
cati.  
 
In primo luogo è noto che la disciplina primaria statale che introduce i diritti esclu-
sivi della proprietà intellettuale ne regola tipicamente i soggetti, la fattispecie costi-
tutiva, il contenuto del diritto, le sanzioni della sua violazione e la fattispecie estin-
tiva. Sembra ragionevole ritenere che un diritto esclusivo possa essere costituito 
dalla lex mercatoria soltanto se questa e la legge statale che la integra riescono com-
plessivamente a disciplinare anche per il nuovo diritto tutti gli aspetti ora detti. La 
relativa verifica deve venire anch’essa condotta di volta in volta in relazione al sin-
golo diritto esclusivo introdotto in ipotesi dalla lex mercatoria. Prendiamo ad esem-
pio la tutela dell’ideazione pubblicitaria ex art. 13 c.a.. E qui sembra ragionevole 
concludere che la formulazione della regola autodisciplinare e la giurisprudenza del 
Giurì abbiano progressivamente individuato e regolato tutti gli elementi ora detti.  
 
In secondo luogo occorre verificare se la disciplina considerata può avere concreta-
mente efficacia erga omnes. Sotto questo profilo viene immediato ricordare che 
secondo l’art. 1372 c.c. “il contratto ha forza di legge tra le parti” ma “non produce 
effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”: nonostante l’interpretazione 
successiva al varo del codice civile abbia progressivamente dilatato la capacità del 
contratto di avere effetti anche al di là delle parti contraenti. Occorre allora verificare 
volta per volta la disciplina del nuovo ipotetico diritto esclusivo. Ritorniamo in par-
ticolare all’esempio del diritto esclusivo sull’ideazione pubblicitaria previsto dall’art. 
13 c.a.. Qui è noto che il complesso degli atti di autonomia che compongono il sis-
tema autodisciplinare estende progressivamente l’efficacia obbligatoria dell’art. 13 
dall’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria e dai suoi membri, agli “iscritti” alle 
associazioni che compongono lo Iap ed abbiano una clausola statutaria di obbligato-
rietà del codice di autodisciplina, alle parti del contratto di inserzione pubblicitaria 
che contenga una clausola di accettazione del codice di autodisciplina, ed ai soggetti 
ulteriori che si rivolgano o siano convenuti avanti al Comitato di controllo od al 
Giurì e non ne contestino la “competenza”: e per questa via la regola dell’art. 13 che 
vuole istituire un nuovo diritto esclusivo ha un’efficacia che se non è erga omnes lo 
è certamente erga multos. La categoria dei soggetti obbligati al rispetto dell’art. 13 

 
anche ammesso che contenga solo regole meramente deontologiche, in ogni caso le sue regole 
(nella specie: l’art. 13 c.a.), quali espressione dell’etica professionale e commerciale, costituis-
cono parametri di valutazione della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c.” (così la 
massima 2 in http://www.ubertazzi.it/it/codicepub/doc75.pdf). 
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comprende poi anche quelli cui si applica la disciplina della concorrenza sleale, e 
dunque tutte le imprese concorrenti rispetto a quella che aspira ad un diritto esclu-
sivo sulla propria ideazione pubblicitaria. E la categoria dei soggetti obbligati  si 
estende infine anche a tutti i soggetti che non sono in concorrenza con l’impresa che 
rivendica l’ideazione pubblicitaria, ma sono comunque sottoposti alla disciplina 
generale dell’illecito aquiliano. E sembra allora possibile concludere che nel caso 
dell’art. 13 c.a. la normativa complessiva integrata dalla lex mercatoria e dalla legge 
statale prevede un diritto esclusivo opponibile sostanzialmente erga omnes.  
 
In terzo luogo il diritto primario statale relativo alla proprietà intellettuale è assistito 
da un apparato di enforcement. Anche qui occorre chiedersi se altrettanto possa 
essere predicato della disciplina relativa ai nuovi diritti esclusivi costituiti dalla lex 
mercatoria. Prendiamo ancora una volta ad esempio la tutela dell’ideazione pubbli-
citaria ex art. 13 c.a.. Qui la previsione dell’art. 13 c.a. è assistita anzitutto dal com-
plesso di sanzioni predisposte dagli artt. 38-40 del codice di autodisciplina,12 dalle 
regole che sanzionano l’inadempimento delle obbligazioni di origine negoziale, dalla 
disciplina della concorrenza sleale ed infine da quella generale dell’illecito civile.  
Questa disciplina sanzionatoria è poi completata dalle regole di enforcement privato 
stragiudiziale previste dall’art. 41 c.a., secondo cui “i mezzi pubblicitari che diretta-
mente o tramite le proprie associazioni hanno accettato il codice di autodisciplina 
pubblicitaria, ancorché non siano stati parte nel procedimento avanti al Giurì, sono 
tenuti ad osservarne le decisioni”: e ad un tempo dalla disciplina statale de-
ll’enforcement di tutte le sanzioni altrettanto statali poc’anzi ricordate. Questi appa-
rati sanzionatori e di enforcement dell’art. 13 c.a. sembrano in astratto adeguati ad 
assicurare effettività al diritto esclusivo di matrice mercatoria relativo all’ideazione 
pubblicitaria: mentre in concreto la pratica segnala un tasso molto elevato di obbe-
dienza alla regola autodisciplinare ed alla sua applicazione da parte del Giurì.  
 
In conclusione anche secondo la concezione “statalista” della lex mercatoria questa 
può prevedere/introdurre nuovi diritti di proprietà intellettuale. Certo una ricostru-
zione dogmatica e formale delle regole a questo fine in campo deve segnalare che il 
nuovo diritto è previsto e deriva dal gioco coordinato di due fonti/discipline, e preci-
samente la legge ed il contratto. Una visione più sostanzialistica deve tuttavia sotto-
lineare che nella costituzione del nuovo diritto la legge ed il contratto hanno un ruolo 
necessariamente diverso: perché la lex mercatoria assume l’iniziativa di introdurre 
una regola specificamente ed espressamente relativa al nuovo diritto; mentre la legge 
si limita a predisporre il quadro costituito dalla disciplina generale (del contratto, 
dell’illecito, delle sanzioni e dell’enforcement), e ad applicarla al nuovo diritto vo-
luto dalla lex mercatoria. E l’affermazione secondo cui quest’ultima istituisce nuovi 
diritti esprime allora certamente una sineddoche, che pone l’accento su una sola 

 12  Gli artt. 38-40 c.a. prevedono in particolare (soltanto) le sanzioni ell’accertamento, 
dell’inibitoria e della pubblicazione della decisione. 
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delle due fonti (la lex mercatoria) e non anche sull’altra (la legge): ma una sineddo-
che che sottolinea il carattere sostanzialmente prevalente di una fonte sull’altra, 
quantomeno sul piano della paternità dell’iniziativa relativa alla costituzione del 
nuovo diritto esclusivo di proprietà intellettuale.  
 
 
3. Ci si può chiedere infine qui, per contiguità dei temi trattati, se diritti esclusivi 
possano essere fondati anche da pratiche non negoziali che tendano alla formazione 
di consuetudini. Sotto questo profilo la storia italiana della proprietà intellettuale ha 
registrato tempo addietro un tentativo di fondare su base consuetudinaria un diritto 
esclusivo relativo a nuove varietà vegetali.13 E nella storia europea della proprietà 
intellettuale il sorgere ed il diffondersi delle denominazioni d’origine mi pare larga-
mente riconducibile alle pratiche che fondano consuetudini, che poi vengono rece-
pite dalle clausole generali relative alla concorrenza sleale per essere infine riconos-
ciute da norme che istituiscono diritti esclusivi erga omnes. 
 

 13  In questo senso v. Trib. San Remo, 23.6.1955, in Riv.dir.ind. 1962, II, 61 ss., secondo cui “è 
pienamente valida ed efficace la consuetudine consacrata nell’art. 46 della raccolta degli usi 
vigenti in provincia di Imperia, in virtù della quale le nuove varietà floreali sono di proprietà di 
chi le ha ottenute (o acquistate), purché siano registrate nell’apposito Registro tenuto dalla Sta -
zione Sperimentale di floricoltura O. Raimondo di San Remo” (così la massima della sentenza 
ora detta, che non ha tuttavia avuto ulteriore seguito). 



  

Linee di evoluzione pregressa della proprietà 
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1. Questo scritterello si limita ad alcune considerazioni brevi su talune linee di 
evoluzione  pregressa della disciplina della proprietà intellettuale.  

 
 

2.A. La proprietà intellettuale non esiste in rerum natura. E’ una costruzione del 
diritto. E’ costituita da alcune discipline per la tutela di determinati interessi. Ha una 
lunga storia che inizia in Europa alla fine del basso medioevo italiano e nell’autunno 
di quello di oltralpe. Questa storia vede dapprima il sorgere, il trasformarsi ed il 
consolidarsi di alcuni istituti; alla fine dell’800 una loro progressiva riconduzione 
alle due categorie della proprietà industriale (come definita dalla convenzione di 
unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale) e rispettiva-
mente della proprietà intellettuale (e così della proprietà letteraria ed artistica defi-
nita dalla convenzione di unione di Berna del 1886 e dei diritti connessi); ed alla fine 
del 900 la proposizione e l’accreditamento di un’unica categoria di proprietà inte-
llettuale che abbraccia entrambe quelle precedenti. La definizione/delimitazione 
della categoria della proprietà intellettuale non discende dunque de rerum natura, ma 
dalla storia della legislazione. Occorre perciò ricordarla qui sinteticamente. A questo 
fine propongo di periodizzarla in alcuni momenti logici, che naturalmente non sono 
integralmente uguali in ogni paese e possono inoltre sovrapporsi parzialmente l’uno 
con l’altro. E questa periodizzazione è offerta da persona curiosa del passato ma 
sprovvista del bagaglio culturale e dell’ottica propri dello storico di professione, e 
dunque più facilmente portata ad applicare all’ieri gli schemi interpretativi dell’oggi.  
 

 
JURISMAT, Portimão, n.º 4, 2014, pp. 195-200. 
 
* Full tenured professor in IP Law, University of Pavia. 
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Se la si guarda dal punto di vista del tipo degli istituti che compongono attualmente 
la categoria della proprietà intellettuale la sua storia può essere distinta in tre periodi. 
(i) Il primo va dagli inizi alla soglia della rivoluzione industriale e di quella illumi-
nista/borghese realizzata in Francia e negli Stati Uniti d’America. In questo periodo 
le corporazioni dei “mercanti” danno vita ad una disciplina della concorrenza sleale 
che “fa direttamente perno sulla tutela degli interessi dell’ente corporativo” e del 
comune,1 ed avviano una disciplina dei segni di qualità delle corporazioni e di quelli 
individuali dei loro membri. E gli “stati” varano e sviluppano i sistemi dei privilegi 
industriali, librari e letterari, che sono concessi discrezionalmente ed hanno conte-
nuto di volta in volta variabile. (ii) Il secondo periodo va dalle rivoluzioni industriale 
e borghese sino alla metà dell’800. In esso le corporazioni vengono sostituite da 
sistemi liberisti. La disciplina della concorrenza sleale comincia a tutelare diretta-
mente gli interessi privati dei concorrenti. Il sistema dei privilegi discrezionali viene 
sostituito da quello moderno dei diritti esclusivi preregolati ex lege, che sono tuttavia 
limitati al diritto d’autore, ai marchi ed ai brevetti per invenzione. Le discipline 
statali della proprietà intellettuale restano ancora largamente omogenee: sul conti-
nente europeo specialmente per l’influsso della rivoluzione francese e delle armate 
napoleoniche; nel mondo di common law per quello del modello inglese; ed in tutti 
gli stati anche per una abitudine dei lavori preparatori alla comparazione con le nor-
mative coeve degli altri paesi. (iii) Il terzo periodo va dalla metà dell’800 ad oggi. In 
esso le tecniche di protezione della proprietà intellettuale vengono esportate 
dall’Europa ormai sostanzialmente a tutto il mondo: in un primo momento con il 
colonialismo, poi con la pressione degli stati del nord su quelli del sud, ed infine per 
la subordinazione dell’accesso al WTO all’“adesione” ai TRIPs e con ciò anche alle 
altre grandi convenzioni internazionali relative alla proprietà intellettuale. Il diritto 
crea nuovi istituti ricondotti oggigiorno alla categoria della proprietà intellettuale: e 
tra questi i modelli di utilità, i modelli e disegni industriali, le novità vegetali, i diritti 
connessi e le denominazioni di origine. Il livello di protezione degli interessi dei 
titolari aumenta continuamente. La linea di evoluzione della proprietà intellettuale in 
questo periodo è tuttavia e naturalmente caratterizzata anche da alcune battute di 
arresto, da rimeditazioni frequenti, da riequilibri periodici degli interessi in campo. 
 
Se la si guarda invece dal punto di vista delle competenze e delle fonti del diritto e ci 
si limita al secondo ed al terzo dei periodi ora detti la storia della proprietà intellet-
tuale può essere distinta in quattro momenti logici. (i) Il primo è quello dei diritti 
nazionali: ed in esso gli stati introducono ed accreditano il principio di territorialità 
(secondo cui in ciascun paese la legge applicabile alla protezione della proprietà 
intellettuale è quella dello stato),2 e si pongono come fonte esclusiva della disciplina 

 
1  Così GHIDINI, La concorrenza, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 

dell’economia a cura di GALGANO, IV, Padova, 1981, 70. 
2  Per alcune prime indicazioni sul principio di territorialità v. UBERTAZZI, I diritti d’autore e 

connessi. Scritti, II ed., Giuffrè, Milano, 2003, 232ss.. In controtendenza rispetto al principio di 
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della proprietà intellettuale. (ii) Il secondo momento logico è quello delle conven-
zioni internazionali. Le convenzioni estendono anzitutto l’area dei soggetti tutelati: 
perché all’inizio gli stati tendono a proteggere soltanto i propri cittadini, e le con-
venzioni introducono invece i meccanismi di assimilazione degli stranieri ai nazio-
nali. Le convenzioni uniformano inoltre sempre più intensamente le discipline mate-
riali degli stati contraenti e ne aumentano il loro livello di tutela della proprietà 
intellettuale. Ed alcune convenzioni varano organizzazioni/amministrazioni interna-
zionali che accentrano alcune o tutte le fasi dei procedimenti amministrativi neces-
sari per la costituzione di determinati diritti esclusivi (come avviene in particolare 
per i marchi ed i disegni e modelli registrati da WIPO, i brevetti europei rilasciati da 
EPO, le fasi dei procedimenti di brevettazione centralizzate secondo il PCT). (iii) Il 
terzo momento logico è quello dei diritti regionali. Questo momento nasce con 
l’istituzione delle comunità europee; si sviluppa specialmente con la loro evoluzione 
verso la costituzione di uno stato federale, ma anche con il varo di organizzazioni 
regionali di altri continenti; tiene ferma la disciplina internazionale ma le affianca un 
ulteriore processo di armonizzazione o (secondo i casi) di uniformazione regionale 
delle discipline statali della proprietà intellettuale; e vara alcuni diritti esclusivi 
sovranazionali regionali (come avviene nell’Unione europea in particolare con il 
marchio comunitario, i disegni comunitari registrati e non registrati, le novità vege-
tali, le IGP e le DOP comunitarie). (iv) Il quarto momento logico mi pare veda negli 
ultimi decenni un’espansione progressiva della nuova lex mercatoria anche (e per 
quanto qui interessa) nei settori propri della proprietà intellettuale. (v) Il quinto 
momento logico assiste negli ultimi decenni ad una crescita del rilievo della disci-
plina dei diritti dell’uomo su quella della proprietà intellettuale: con interventi giudi-
ziali e di riflessioni critiche che riguardano di volta in volta la legittimità di norme 
che proteggono o non tutelano la proprietà intellettuale, individuano il fondamento 
costituzionale dei diritti di proprietà intellettuale, effettuano un bilanciamento tra la 
tutela di questi e di altri diritti dell’uomo, ed incidono sul piano dell’interpretazione 
della disciplina dei diritti IP.  
 
B. Oggigiorno la definizione normativa probabilmente più ampia della proprietà 
intellettuale sembra quella offerta dal trattato istitutivo della WIPO, e dunque 
dell’organizzazione internazionale appartenente al sistema ONU che è specializzata 
nella protezione della proprietà intellettuale. In particolare secondo il trattato WIPO 
“l’Organizzazione si propone: / di promuovere la protezione della proprietà intellet-
tuale” (art. 3); e per “proprietà intellettuale” si intendono “i diritti relativi: / - alle 
opere letterarie, artistiche e scientifiche, / - alle interpretazioni degli artisti interpreti 
e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffu-
sione, / - alle invenzioni in tutti i campi dell’attività umana, / - alle scoperte scientifi-

 
territorialità si cita normalmente soltanto il Trattato sudamericano di Montevideo, dell’1 gen-
naio 1889, per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, ripubblicato al doc. 42 del Codice 
Ubertazzi. 
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che, / - ai disegni e modelli industriali, / - ai marchi di fabbrica, di commercio e di 
servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali, / - alla protezione 
contro la concorrenza sleale; / e tutti gli altri diritti inerenti all’attività intellettuale 
nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.” (art. 2). E pare ragionevole 
assumere che la categoria della proprietà intellettuale che deve essere considerata da 
questa pubblicazione comprenda quantomeno tutti gli istituti che rientrano nelle 
materie di competenza della WIPO. 
 
La nozione di proprietà intellettuale ha tuttavia la medesima “mobilità tematica” 
propria “del diritto industriale”.3 Ed è possibile che essa si estenda a comprendere i 
nuovi strumenti di protezione nazionale, internazionale e regionale della traditional 
knowledge (che da tempo è oggetto di lavori preparatori WIPO), i diritti della cd 
personalità economica, il diritto alla privacy, ed altre tecniche di protezione di inte-
ressi privati del genere di quella prevista dalla disciplina comunitaria dei medicinali 
orfani.4 
 
Con ciò gli istituti che rientrano nella categoria della proprietà intellettuale appaiono 
essere numerosi e tra loro anche molto diversi. Essi hanno tuttavia in comune alcune 
caratteristiche: perché la loro disciplina protegge direttamente interessi privati dei 
titolari, con varie tecniche di tutela, per regolare una concorrenza (non purchessia 
ma sul piano) di qualità e meriti.  
 
 
3. In questo quadro generale si colloca anche l’evoluzione del diritto d’autore. E qui 
soggiungo alcune osservazioni sull’evoluzione dei suoi sistemi di protezione,  
 
A. Il primo sistema è quello anglosassone, nato con lo statuto inglese della regina 
Anna del 1709 e via via ripreso dalle colonie inglesi del Nordamerica, dalla costitu-
zione statunitense e dalla legge federale USA del 1790 e dalla quasi totalità dei paesi 
anglosassoni e del Commonwealth. Il sistema anglosassone nasce concettualmente 
vicino al sistema dei privilegi, in quanto concepisce il copyright come «un ensemble 
de droits régaliens»;5 lo attribuisce in quanto vede in esso lo strumento più idoneo 
«for the encouragement of learning»,6 «to promote the progress of science and useful 
arts»;7 e lo plasma con il tipico pragmatismo anglosassone. Questa impostazione di 
fondo si esprime coerentemente in alcuni tratti essenziali del sistema del copyright: 

 
3  Sulla mobilità tematica del diritto industriale v. SPADA, in AA.VV. Diritto industriale. Pro-

prietà intellettuale e concorrenza, II ed., Giappichelli, Torino, 2005, 3ss. 
4  Su cui v. il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 16.12.1999, 141/00 /Ce, “con-

cernente i medicinali orfani”. 
5  Così ESCARRA, Bulletin du droit d’auteur, n. 4, 1949, II, 3, cit. da GRECO, VERCELLONE, 

Diritti sulle opere dell’ingegno, cit., 10, nt. 10. 
6  Così lo statuto inglese del 1709. 
7  Così l’art. I § 1 Cl. 8 della costituzione federale statunitense. 
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che in particolare protegge unicamente le opere pubblicate e per giunta (inizial-
mente) subordina la tutela ad una serie di formalità costitutive; consente 
un’interpretazione non restrittiva delle norme relative alle utilizzazioni libere 
dell’opera (altrimenti) protetta, in quanto vede in esse «una riaffermazione della 
naturale libertà dei consociati nei confronti di un monopolio»;8 e non affida al sis-
tema del copyright la protezione degli interessi morali degli autori. «Come conse-
guenza, nessuna obiezione di principio si ebbe e si ha all’attribuzione originaria di 
copyright a persona diversa dall’autore [...] o alla possibilità di trasferimento totale a 
terzi del diritto già sorto in capo all’autore. Non si ammise poi alcuna interferenza di 
interessi non patrimoniali dell’autore che potesse turbare l’efficacia dei contratti 
liberamente da lui stipulati con i terzi. Infine, nessuno ostacolo si presentò ad utiliz-
zare il medesimo strumento giuridico, con il medesimo nome di copyright, per la 
protezione di interessi di natura ben diversa da quelli degli autori, ad esempio dei 
fabbricanti di fonogrammi e degli enti di radiodiffusione; interessi per i quali invece 
le legislazioni del continente europeo dovettero invece configurare un’apposita e 
distinta categoria di diritti, quelli cosiddetti connessi e affini».9 
 
B. Il secondo sistema di diritto d’autore è quello latino-germanico: che nasce con le 
leggi rivoluzionarie francesi del 1791 e 1793 sulla proprietà letteraria ed artistica, e 
si sviluppa specialmente dagli stati dell’Europa continentale non socialista. Il sis-
tema qui considerato ruota tutto sul rapporto tra l’autore e la sua opera; procede da 
istanze gius-naturalistiche laiche, sintetizzate dal celebre dictum di Le Chapelier, 
secondo cui «la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés est l’ouvrage 
fruit de la pensée d’un écrivain»; e dedica attenzioni importanti ad un affinamento 
progressivo della costruzione dogmatica dei rapporti tra l’autore e l’opera. Questa 
impostazione di fondo si esprime coerentemente in alcuni tratti essenziali del sistema 
latino-germanico del diritto d’autore: che in particolare stabilisce il fatto costitutivo 
dei diritti dell’autore nella sola creazione dell’opera, e non ne subordina la prote-
zione ad alcuna formalità costitutiva; tende ad espandere i diritti degli autori e ad 
interpretare restrittivamente le norme che introducono eccezioni alle loro esclusive; 
riconosce e dilata i diritti morali, e non ritiene possibile che i diritti morali e patri-
moniali d’autore possano sorgere originariamente in capo ad altri soggetti. 
 
C. Il terzo sistema di diritto d’autore è quello dei paesi che una volta erano qualifi-
cati come quelli del socialismo reale. Questo sistema prende atto che l’opera è frutto 
di un’attività creativa individuale, ma rappresenta ad un tempo un fenomeno so-
ciale;10 assegna al diritto d’autore la funzione giuridica di stimolare l’attività creativa 

 
8  Così GRECO, VERCELLONE, op. cit., 10. 
9  Così GRECO, VERCELLONE, op. cit., 11. 
10  V. qui KNAP, Grundzüge der persönlichkeitsrechtlichen Theorie im sozialistischen Urhebe-

rrecht, in UFITA, Band, 79/1977, 99. 
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ed insieme la fruizione delle opere dell’ingegno da parte della società;11 e tiene conto 
che in un’economia socialista pianificata lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno può 
avvenire solo tramite organizzazioni socialiste e non è soltanto un fatto commer-
ciale.12 Su questa premessa la dottrina del diritto d’autore formula e supera ben pres-
to la sua concezione come diritto sui generis ed anche la teoria lavoristica del diritto 
d’autore:13 ed approda alla sua configurazione come speciale diritto della personalità 
dotato anche di contenuti patrimoniali. Nell’Unione Sovietica, tuttavia, questi conte-
nuti sono per più versi meno ampi che nei sistemi anglosassone e latino-germanico, 
in quanto sono limitati, tra l’altro, da estese utilizzazioni libere dell’opera e da altret-
tanto estese degradazioni dell’esclusiva a semplice diritto a compenso. 
 
D. Dopo la seconda guerra mondiale i paesi in via di sviluppo rivendicano uno sta-
tuto preferenziale già sul piano del diritto internazionale, e concludono alcune con-
venzioni plurilaterali tra stati, specialmente per liberalizzare la traduzione nello stato 
di opere dell’ingegno di autori stranieri ed introdurre a questo fine vasti regimi di 
licenze obbligatorie. 
 
E. Gli ultimi decenni hanno tuttavia assistito ad una progressiva riduzione del nume-
ro dei sistemi ancora vigenti e ad un loro progressivo avvicinamento. Difatti i paesi 
del socialismo reale hanno cessato di essere tali o (come la Cina) hanno conservato 
la struttura politica socialista ma hanno introdotto un’economia di mercato e le rela-
tive istituzioni, ivi compresa la disciplina (che una volta si chiamava) capitalistica 
della proprietà intellettuale. I paesi in via di sviluppo hanno aderito o stanno aderen-
do alla WTO e dunque anche ai TRIPs: che non consentono trattamenti preferenziali 
ed adottano invece il principio di non discriminazione dei resortissants stranieri ed 
anzi la sua specificazione costituita da quello dell’applicazione a loro favore della 
clausola della nazione più favorita. Anche i paesi a sistema di copyright hanno dovu-
to accedere progressivamente alla convenzione di unione di Berna ed a WTO e 
TRIPs che la “incorporano”: ed hanno dunque dovuto adottare alcune caratteristiche 
proprie del sistema latino germanico, ed in particolare l’assenza di formalità costitu-
tive ed una qualche protezione dei diritti morali d’autore. Il processo generale di 
armonizzazione globale e specialmente quello di avvicinamento regionale (special-
mente europeo) delle discipline del diritto d’autore ha portato e può ulteriormente 
condurre ad un progressivo ravvicinamento del sistema del copyright e di quello 
latino germanico.  

 11  V. KNAP, op. cit., 100. 
12  V. KNAP, op. cit., 101-102. 
13  V. KNAP, op. cit., 103. 
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05 modifiant et complétant la loi n° 2-00 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. En ver-
tu de ce texte, le Royaume du Maroc s’est doté d’une nouvelle législation en droit de la proprié-
té littéraire et artistique. Cette dernière est caractérisée par la reconnaissance des droits voisins. 
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Introduction historique à la question des droits connexes en droit marocain  
 
Les temps ont changé. Les bouleversements notionnels et les glissements concep-
tuels en droit marocain sont de mise. L’inébranlable droit d’auteur marocain ne 
résiste plus à la tentation du changement. La rigidité du législateur qui lui a servi 
historiquement d’alibi et de rempart a cédé la place à un mouvement de mondialisa-
tion du droit de la propriété littéraire et artistique rigide, pénétrant et envahissant.2  
 
Ce mouvement transfrontalier est incontesté et incontestable. Il s’est accompagné de 
changements peu désirables parce qu’ils ont transformé le schéma classique de la 
création et ont généré des déséquilibres que l’histoire n’est pas en mesure de réparer. 
Ce même mouvement s’est accompagné aussi de mutations souhaitables et défen-
dables parce qu’elles ont rendu à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu.  
 
La notion de propriété littéraire et artistique en droit marocain est un rescapé de ce 
mouvement législatif transnational. Dans sa dimension actuelle, elle est tributaire de 
ce nouveau paradigme. Longtemps négligée et déconsidérée par le législateur maro-
cain, cette notion a retrouvé une partie de son éclat perdu, ce qui a permis au concept 
de droits voisins de faire son apparition au côté de celle de droit d’auteur.  
 
Malmenées par les temps passés (I), les notions de propriété littéraire et artistique 
ainsi que sa cadette de droits voisins ont été respectées par les temps modernes (II). 
Le court-circuitage législatif provoqué par la mondialisation du droit de la propriété 
littéraire et artistique a eu pour conséquence d’imposer une nouvelle configuration 
en la matière (III).  
 
 
I. Les temps passés  
 
La notion de propriété littéraire et artistique a été victime, en droit marocain, de 
heurts internes et externes.3 Apparue au lendemain du protectorat français, cette 
notion a été amputée, amoindrie, puis reléguée au second rang.4 Cette situation ne lui 

 2  Cf. S. VON LEWINSKI, « Américanisation », in Propriété intellectuelle et mondialisation. La 
propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?, Dalloz, Paris, 2004. Cf. J.-L. Halpérin, Pro-
fils des mondialisations du droit, Éditions Dalloz, Paris, 2009. 

3  Voir. A. CHAKROUN, Raconter le combat du Maroc pour le droit d’auteur, Imprimerie Najah 
Al Jadida, 2004.    

4  Cette notion est apparue pour la première fois au Maroc dans le cadre dans le Dahir du 21 
Chaabane 1334 (23 juin 1916) relatif à la protection des œuvres littéraires et artistiques dans la 
zone française de l’Empire Chérifien. Voir. E. H. DEVILFOSSE, De la Propriété Intellectuelle 
au Maroc, LGDJ, Paris, 1918.  
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a pas permis de jouer pleinement son rôle au sein de la société et de rendre justice à 
tous les créateurs qui enrichissent la diversité culturelle marocaine et qui garantissent 
grandeur et éternité à la dimension identitaire du Royaume.  
 
Certains diraient que la notion de propriété littéraire et artistique porte en elle-même 
les germes de son déclin.5 Son caractère trompeur et sa dimension flottante en sont 
les causes principales. N’est-il pas vrai que cette notion a été toujours confondue, en 
droit marocain, avec le droit d’auteur stricto-sensu?6 Celui qui assure aux auteurs, et 
uniquement aux auteurs, le fruit de leur labeur et qui exclut par conséquent tout 
prétendant à une protection identique ou similaire. N’est-il pas établi également en 
doctrine que le droit d’auteur n’est autre que « l’ensemble des prérogatives, d’ordre 
moral et patrimonial, reconnues aux auteurs d’œuvres de l’esprit »,7 ce qui écarte du 
champ de la protection les titulaires des droits voisins.  
  
Si cette définition du droit de la propriété littéraire et artistique semble fondée, elle 
n’en demeure pas moins réductrice et ne rend pas compte de la plasticité du concept 
de la propriété littéraire et artistique comme sa capacité à traduire la portée réelle de 
la notion de création. Il suffit de voir l’ampleur du changement opéré en droit maro-
cain pour se rendre compte de l’étendue de celle-ci.  
 
Pendant presque 90 ans, le législateur marocain n’a avalisé l’usage de cette notion 
que parce qu’elle garantit un minimum de droits aux auteurs d’œuvres de l’esprit. 
Ainsi, la notion de propriété littéraire et artistique fut réduite à portion congrue. Par 
conséquent, c’est sur d’autres fondements juridiques que les artistes et les produc-
teurs assuraient la protection de leurs intérêts.8  
 
Certes, au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 23 mai 1916 relative au droit 
de la propriété littéraire et artistique au Maroc colonial, la matière semblait encore 

 5  Cf. C. CASTETS-RENARD, Notions à contenu variable et droit d’auteur, L’Harmattan, Paris, 
2003.  

6  Le concept de « droit d’auteur » requiert deux acceptations. Dans un sens large, il désigne tant 
le droit d’auteur que les droits voisins. En vertu de cette conception, le droit d’auteur se pré-
sente comme une expression de substitution à la notion traditionnelle de propriété littéraire et 
artistique. C’est ainsi, qu’il a été saisi par la loi française de 1957 et par les lo is marocaines de 
l’ancien régime. Dans un sens restreint, il signifie le droit qui « protège les œuvres de l’esprit, 
en conférant à leurs créateurs un droit exclusif d’exploitation. Il diffère des droits de la pro -
priété industrielle accordés au titulaire d’un brevet, d’une marque ou d’un dessin et modèle. Il 
se distingue également des droits voisins du droit d’auteur ». Voir. C. SIMLER, Droit d’auteur 
et droit commun des biens, Thèse droit, Université de Strasbourg, 2008, p. 26. Cf. Y.-L. 
NGOMBE, Le droit d’auteur en Afrique, L’Harmattan, Paris, 2004, p. 13. 

7  A. et H-J. LUCAS, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2ème éd., Paris, 2002, p. 1.  
8  La responsabilité civile fut pendant longtemps l’un des fondements privilégié des juges maro-

cains pour mettre fin à la contrefaçon affectant les prestations des artistes et les productions des 
investisseurs. Cf. A. BELKADI, « La notion de droit d'auteur et les limites de sa protection pé-
nale », Thèse Faculté de droit de Rabat, 1997. 
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statique. Poser les fondements d’une réglementation protectrice des créateurs fut son 
objectif principal. C’est ce qui ressortait d’ailleurs des travaux préparatoires dudit 
texte.9  
 
Néanmoins, lors de la réforme législative intervenue le 29 juillet 1970, le droit de la 
propriété littéraire et artistique a connu une évolution fulgurante.10 A cette époque, la 
notion de droits voisins s’est progressivement imposée sur le plan international après 
une longue guerre fratricide avec la notion de droit d’auteur.11  
 
Connue sous « la théorie du partage du gâteau », l’hostilité des auteurs à une protec-
tion des artistes et des producteurs sur le terrain du droit d’auteur n’a cessé qu’avec 
la reconnaissance d’une mitoyenneté contestée dans son principe, sa nature juridique 
et sa portée.12   
 
Ainsi, les droits voisins ont été consacrés sur le plan international en vertu de la 
Convention de Rome du 26 octobre 1961. Pourtant, le législateur marocain a fait fi 
de cette réalité. Dans son œuvre réformatrice, il n’a absorbé l’évolution de l’état de 
la technique par le droit de la propriété littéraire et artistique, que dans la mesure où 
celle-ci ne bouleverse pas les équilibres d’antan.13  
 
Le texte du 29 juillet 1970 ne se référait guère à la notion de droits voisins. Il entre-
tenait l’amalgame et la confusion entre le droit d’auteur stricto sensu et le droit de la 
propriété littéraire et artistique. Aussi le Bureau Africain de Droit d’Auteur, ancêtre 
du Bureau Marocain de Droit d’Auteur, renforçait ce sentiment d’exclusion et de 
rejet d’entités juridiques importantes et indispensables pour l’avenir de la créativité 
au Maroc. Dans sa gestion collective des droits, il récompensait uniquement l’effort 

 
9  Sur les travaux préparatoires de la loi d 23 mai 1916, voir. DEVILLFOSSE. H. E. Op.cit., p. 

15.  
10  Dahir n° 1-69-135 du 25 joumada I 1390 (29 juillet 1970) relatif à la protection des œuvres 

littéraires et artistiques. Ce texte a apporté quelques améliorations à la réglementation de 1916 
mais il est resté en deçà des attentes des créateurs et des producteurs.  

11  La notion de droits voisins est apparue en vertu de la convention de Rome du 26 octobre 1961. 
Préalablement à cette date, certains pays, comme l’Autriche, avaient consacrés cette notion 
dans leurs législations internes dès les années 30.  

12  La Convention de Rome relative aux droits voisins a été signée à Rome le 26 octobre 1961. 
Après plusieurs péripéties liées au refus des auteurs de partager le gâteau de la rémunération 
équitable avec les auteurs, l’UNESCO, l’OIT et l’OPMI ont fini par s’accorder sur le texte final 
de cette convention. Entrée en vigueur en 1964, cette convention a été ratifiée par plus de 
quatre-vingts onze pays.  

13  Le professeur Mohammed AL ZHAR est l’auteur d’une étude très exhaustive sur la question du 
droit d’auteur au Maroc pendant la période post-coloniale. A ce titre, il s’est livré à un travail 
de comparaison, ce qui permet de comprendre et de situer le droit marocain par rapport aux 
autres législations étrangères. Cf. AL ZHAR, M. Les droits d'auteur en droit marocain : étude 
de droit comparé, la propriété littéraire et artistique, La Maison d'Édition Marocaine, Casa-
blanca, 1994.  
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créateur des auteurs d’œuvres de l’esprit, suivant des méthodes insolites et contes-
tables.14  
 
 
II. Les temps modernes 
 
Les temps modernes semblent délivrer les titulaires des droits voisins en droit maro-
cain du marasme centenaire qui leur avait été imposé. La réforme législative interve-
nue le 15 janvier 2000 a contribué à l’essor de cette notion, ce qui lui a valu une 
reconnaissance légale.  
 
L’intitulé de la loi n° 2-00 est sans équivoque au sujet des auxiliaires de la création. 
L’adjonction de la notion de droits voisins à celle de droit d’auteur au niveau du 
texte de loi donne à la notion de propriété littéraire et artistique sa réelle portée juri-
dique. En ce sens, le droit marocain de la propriété littéraire et artistique a retrouvé 
la plénitude de sa définition. 
 
La reconnaissance des droits voisins en droit marocain constitue une avancée légi-
slative considérable. Toutefois, au-delà de l’importance de l’innovation, la question 
de la reconversion du législateur marocain au sujet de ces droits semble légitime. 
N’y a-t-il pas dans son acte une forme de grâce ou de repentir envers des catégories 
juridiques longtemps abandonnées ? Ne s’agit-il pas d’une prise de conscience tar-
dive qui vise à rattraper le temps perdu en la matière ? Sommes-nous en présence 
d’une réappropriation souveraine de la matière ou d’une inclinaison à un ordre juri-
dique supranational préétabli ?  
 
La lecture des travaux préparatoires de la loi n° 2-00 laisse apparaître une proposi-
tion de loi médiocre.15 Celle-ci s’est limitée à réformer certaines dispositions de la 
loi du 29 juillet 1970 sans tenir compte de l’état de la technique et de l’état du droit. 
Fort heureusement, cette proposition a très vite été abandonnée au profil d’un texte 
plus complet, et en harmonie avec les récentes conventions internationales appli-
cables dans ce domaine.  

 
14  Afin d’assurer une rémunération équitable aux profits des auteurs et de leurs ayants droit, la 

puissance coloniale avait crée le Bureau Africain de Droit d’Auteur. Cet organisme avait pour 
mission la perception et la répartition des droits en Algérie, au Maroc, en Tunisie et dans 
d’autres pays africains. Après l’Independence du Maroc, le BADA a cédé la place au BMDA 
pour la gestion collective des droits sur le territoire marocain. Voir. Dahir du 24 décembre 1943 
(26 hija 1362) relatif au Bureau africain des droits d’auteur et au Bureau africain des gens de 
lettres et auteurs de conférences. Ordonnance du 14 avril 1943 portant création du Bureau afri-
cain des droits d’auteur.  

15  C’est ce qui a été rapporté par M. Mohammed AKKI dans son étude de la question des droits 
voisins au Maroc. Voir. M. AAKI, « Les droits voisins du droit d’auteur en droit marocain : 
étude comparative », Mémoire de D.E.S.A. (M. Jawhar dir.), Faculté de droit de Casablanca, 
2005.  
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III. Le court-circuitage législatif   
 
Le court-circuitage législatif provoqué à l’échelle internationale est sans précèdent. 
La mondialisation du droit de la propriété littéraire et artistique a emporté sur son 
passage les résidus des législations coloniales et post-coloniales en distorsion avec 
les faveurs et les défaveurs de l’ère du numérique. L’Accord sur les ADPIC et les 
clauses ADPIC-Plus de l’ALE entre le Maroc et les Etats-Unis constituent incontes-
tablement le détonateur qui a déclenché le point de non-retour en droit marocain de 
la propriété littéraire et artistique.16   
 
C’est ainsi que la notion de droits voisins a fini par se construire une identité qui lui 
est propre en droit marocain.  Sa paternité ne peut plus être contestée comme ce fut 
le cas auparavant. Sa censure n’est qu’un vestige du passé. En ce sens, la notion de 
droits voisins forme avec celle de droit d’auteur le noyau dur du droit marocain de la 
propriété littéraire et artistique.  
 
L’attitude du législateur marocain face à cette nouvelle configuration est hantée par 
un sentiment d’impuissance et de gloire. L’impuissance vu la faiblesse de son apport 
à l’œuvre de la mondialisation du droit de la propriété littéraire et artistique. La 
gloire dans la mesure où il s’est attribué la paternité de l’œuvre de la mondialisation 
au sujet du droit marocain de la propriété littéraire et artistique.  
 
L’acceptation immédiate de ce legs législatif recèle un grand danger. La notion de 
droits voisins comporte des zones d’ombre non encore élucidées et le législateur 
marocain ne semble pas avoir mesuré les dérives de ce choix. S’en tenir à une notion 
aux contours mal définis comporte le risque d’écarter de la protection des entités 
juridiques qui portent bien leurs noms.   
 
Notre contribution à l’étude de la notion de droits voisins en droit marocain démon-
trera que celle-ci n’est pas totalement étanche (Section I). En ce sens, les disposi-
tions de la loi n° 2-00 au sujet des titulaires de droits voisins n’en cachent pas moins 
des non-dits (Section II), situation à laquelle il convient de remédier. 
 
 
Section I. Introduction à la notion de droits voisins en droit marocain  
 
Comme en droit comparé, la notion de droits connexes en droit marocain résiste à 
l’exercice de style auquel se livre celle de droit d’auteur (Paragraphe I). Elle laisse 

 16  Cf. H. KOULLI, « Les droits voisins du droit d’auteur au Maroc : réflexions sur le glissement 
de conception juridique du système français de droit d’auteur vers le système américain de co-
pyright ». Thèse Droit, Perpignan, 2011.     
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néanmoins apparaître sa voie lactée (Paragraphe II). Celle-ci lui confère une double 
spécificité (Paragraphe III) et laisse se profiler une solution de compromis à son 
sujet (Paragraphe IV).   

 
 

Paragraphe I. L’impossible exercice de style   
 
Si on s’en tient à la définition de la Convention de Rome 1961, les droits voisins 
désignent « les prérogatives accordées à trois catégories de personnes : les artistes-
interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de 
radiodiffusion ». D’emblée, cette définition démontre que, contrairement à la défini-
tion abstraite et concise du droit d’auteur, se dresse une absence réelle de concep-
tualisation des droits voisins.17  Il en découle deux conséquences principales.    
 
D’une part, l’impossibilité de trouver une définition abstraite et véritable au concept 
de droits voisins a laissé apparaître d’autres notions concurrentes en doctrine.18 Il en 
est ainsi des droits connexes,19 des droits dérivés,20 des droits apparentés,21 des droits 
résiduels et des auxiliaires de la création littéraire et artistique.22 La pluralité 
d’appellations traduit la grande difficulté à trouver de la cohérence au sein des droits 
voisins.23 Ce problème ne se pose pas pour le droit d’auteur qui est doté d’une flexi-
bilité inhérente à sa nature juridique.    
 
D’autre part, l’absence d’une définition générique de la notion des droits voisins a 
engendré un éclatement et une multiplication de ses droits.24 Si la loi n° 2-00, sui-
vant en cela la Convention de Rome de 1961, a circonscrit la portée du voisinage 
aux artistes, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion, 
d’autres pays ont étendu ce concept à d’autres entités juridiques.   
 
En dépit des catégories sus-mentionnées, les législateurs français, algérien et égyp-
tien ont élargi le bénéfice des droits voisins aux producteurs de vidéogrammes.25 Le 

 17  C. DOUTRELEPONT, « La notion de droit voisin », Les journées du droit d’auteur, actes du 
colloque de l’université libre de Bruxelles des 11 et 12 septembre 1987, Bruxelles, Bruylant, 
1989, p. 5.  

18  X. DAVERAT, « Nature des droits voisins », JC PLA., Fasc. 1410, 1995, p. 7.  
19  M. SAPORTA, « Les droits dits « connexes » au droit d’auteur », RID comp., 1952, n° 1, p. 42.  
20  H.- T. SILVERBERG, « Droit des artistes selon la loi des États-Unis d’Amérique », Rev. UER., 

n° 58 b, 1958, p. 29.  
21  D. FOULQUUIER LE BORGNE DE LA TOUR, La protection des artistes-interprètes ou 

exécutants, Thèse droit, Paris, 1975, p. 115.  
22  H. DESBOIS, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 3ème éd., Paris, 1975, p. 215.  
23  C. DOUTRELEPONT, art. cit., p. 35.  
24  C. DOUTRELEPONT, Ibid., p. 35.  
25  Après la ratification de la Convention de Rome relative aux droits voisins, le législateur fran-

çais a édité la loi du 3 juillet 1985 qui traite de la question. Ce nouveau texte a innové en élar-
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législateur allemand est allé plus loin en étendant  la réservation par ces droits à sept 
entités juridiques.26  
 
De ce fait, on constate que contrairement à la notion de droit d’auteur qui est centrée 
sur la personne de l’auteur, la notion de droits voisins recèle, en réalité, « […] autant 
de droits propres que de prestations propres et que chacune d’entre elles jouit d’un 
régime qui lui est propre ».27 Les droits voisins se présentent donc comme des droits 
spécifiques et autonomes par rapport au droit d’auteur.28   
 
L’inadéquation de la notion de droits voisins et son caractère confus ont été dénon-
cés par la doctrine la plus autorisée.29 M. Xavier Daverat disait à ce sujet qu’ « on a 
pris l’habitude de parler des « droits voisins » à titre générique, faisant disparaître 
dans une unanimité non concertée mais bien réelle, le référent auquel l’adjectif 
« voisin » appelle nécessairement ».30  MM André et Henri-Jacques Lucas affir-
maient que : « Si l’expression « droits voisins » a le mérite d’être évocatrice, la 
notion de « voisinage » est assez floue pour faire naître une équivoque dange-
reuse ».31 De manière plus expressive, Mme. Carine Doutrelepont notait que : « le 
concept de droit voisin ne peut pas à l’inverse de celui de droit d’auteur offrir des 
critères juridiques valables à l’ensemble des droits disparates qu’il regroupe 
[…] ».32 Dès lors que les droits voisins ne relèvent pas du droit d’auteur, quelle est 
alors la nature du voisinage qu’entretiennent ces deux branches de la propriété in-
tellectuelle ?   
 
 
 

 
gissant le champ de la protection aux producteurs de vidéogrammes. Actuellement, les dispos i-
tions relatives aux droits voisins sont régies par le 2ème livre du CPI. Pareillement, 
l’Ordonnance algérienne n° 03-05 du 19 juillet 2003 protège aussi le producteur des vidéo-
grammes.    

26  Les droits voisins en droit allemand recouvrent sept catégories de titulaires de droits. En dépit 
des trois catégories de la Convention de Rome, la protection s’étend aussi au producteur du 
film, au rédacteur d’éditions scientifiques, de toute personne qui publie une œuvre posthume et 
enfin de l’auteur qui publie des photographies dénuées de toute originalité. Cf. X. Desjeux, 
Étude de la protection des artistes-interprètes et exécutants, des producteurs de phonogrammes 
et des organismes de radiodiffusion, L.G.D.J., Paris, 1966.  

27  C. DOUTRELEPONT, Ibid., p. 35.  
28  X. DAVERAT, art. cit., p. 7.  
29  Les commentaires de M. DAVERAT, MM. LUCAS et de Mme DOUTRELEPONT, à propos 

de la notion de droits voisins, concernent le droit français et le droit belge. Néanmoins, ils peu-
vent être étendus au droit marocain, vu que ce concept est utilisé par les conventions internatio-
nales et intéresse tous les pays membres de l’OMPI.      

30  X. DAVERAT, Ibid., p. 7.  
31  A. et H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 3ème éd., Paris, 2006, p. 

696.  
32  C. DOUTRELEPONT, Idem, p. 38.  
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Paragraphe II. La voie lactée… de la notion de droits voisins  
 
L’impossible définition de la notion de droits voisins n’exclut pas l’existence d’un 
début de réponse à son sujet.  Celle-ci laisse à penser d’abord que ces entités juri-
diques « …gravitent autour du noyau droit d’auteur, à l’intérieur de la galaxie pro-
priété littéraire et artistique ».33 Cette première nuance fixe les sujets concernés et 
limite leurs périmètres. En ce sens, la contiguïté dont il est question existe entre les 
auteurs, d’une part, et les artistes, les producteurs de phonogrammes et les orga-
nismes de radiodiffusion, d’autre part.  
 
Mais à observer les différents sujets de la réservation par le droit d’auteur et par les 
droits voisins, on remarque qu’ils n’ont pas la même nature juridique. En consé-
quence, le voisinage qui naît de la rencontre du droit d’auteur et des droits voisins 
n’est pas totalement harmonieux.34 Il occulte une situation complexe.35   
 
La réunion sous le même concept des droits des artistes et des investisseurs n’est 
guère satisfaisante. En strict logique, l’hétérogénéité de ces catégories exige de les 
regrouper en fonction de la nature juridique de leurs activités. En tenant compte de 
ce critère, il ressort une différence de nature entre le droit d’auteur et les droits voi-
sins, mais aussi entre les différents auxiliaires de la création littéraire et artistique.    
 
La première conclusion appelle donc à la prudence. On ne peut logiquement con-
fondre les activités artistiques des interprètes avec les activités techniques et indus-
trielles des producteurs de phonogrammes comme des organismes de radiodiffusion. 
 
Par ailleurs, même si la notion de droits voisins suggère l’unité et la cohésion, on ne 
saurait occulter son caractère illusoire, vu que les artistes sont naturellement plus 
proches des auteurs que des autres auxiliaires de la création intellectuelle. C’est ce 
qui confère à la notion de droits voisins une double spécificité.  
 
 
Paragraphe III. La double spécificité de la notion de droits voisins  
 
L’amalgame induit par le concept de droits voisins est troublant. Néanmoins, cette 
notion générique n’en demeure pas moins évocatrice et éclairante. Ainsi, en même 
temps qu’elle tempère la séparation avec le droit d’auteur (A), elle la confirme36 (B). 
La double spécificité de ce voisinage est le terrain d’une confrontation d’idées qui a 

 
33  A. LUCAS, 2ème éd., Litec, op. cit., p. 113.   
34  C. HUGON, Le régime juridique de l’œuvre audiovisuelle en France, Litec, Paris, 1993, p. 

195.  
35  X. DAVERAT, Ibid., p. 6.  
36  Idem, p. 7.  
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donné lieu à deux approches asymétriques, mais qui laisse se profiler une solution de 
compromis (C).  
 
 
A. La thèse du rapprochement  
 
Les partisans de cette approche considèrent d’abord, que, parmi les droits institués 
par la loi marocaine n° 2-00, le droit voisin de l’artiste « […] est, à l’évidence, celui 
qui présente le plus d’analogies avec le droit d’auteur ».37 Le caractère esthétique de 
sa prestation est similaire à la création artistique de l’auteur. L’un comme l’autre y 
dépose l’empreinte de leur personnalité. Ce voisinage par ressemblance explique la 
structure dualiste des prérogatives qui leur ont été conférées.38 À l’image de l’auteur, 
la reconnaissance d’un droit moral pour l’artiste traduit le caractère personnel de sa 
prestation. Par ailleurs, l’octroi d’un droit patrimonial a pour finalité de lui réserver 
les utilités économiques de sa prestation.39  
 
Néanmoins, la double spécificité des prérogatives de l’artiste ne suffit pas à sceller 
une mitoyenneté naturelle avec le droit d’auteur. Ce fondement juridique a été per-
turbé par l’introduction du droit du travail dans le champ de la propriété littéraire et 
artistique. La loi n° 71-99 sur le statut de l’artiste a institué une présomption de sala-
riat artistique. Celle-ci s’est accompagnée de règles de rémunération parallèles à 
celles découlant de son droit voisin.40 Elle a engendré aussi une subordination de 
l’artiste à l’entrepreneur artistique, contraire au principe de la liberté d’expression de 
son art.     
 
Il y a là une confusion fondamentale des domaines, introduite par le droit du travail 
dans une perspective de propriété littéraire et artistique. Cette ambigüité a limité le 
voisinage naturel entre les deux entités. D’où le rejet de la thèse de l’identité des 
statuts de l’auteur et de l’artiste, en faveur d’un régime similaire mais fondé sur le 
droit voisin.41 De ce fait, la reconnaissance d’un droit voisin pour les artistes vise à 
sauvegarder leurs intérêts en tant que proches parents de l’auteur qui les inspire.     
 
Les adeptes de ce courant constatent, ensuite, que le voisinage naturel entre le droit 
d’auteur et les droits voisins est presque total sur d’autres points. La loi n° 2-00 
réglemente un régime commun aux auteurs et aux différents auxiliaires de la créa-
tion. Celui-ci s’étend aux exceptions, aux droits exclusifs, aux sanctions civiles et 
pénales, à la licence légale et à la gestion collective des droits d’exploitation.  

 
37  C. HUGON, op. cit., p. 219.   
38  P. TAFFOREAU, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2007, p. 225.  
39  C. HUGON. Ibid., p. 222.  
40  A. et H.-J. LUCAS, 2ème éd., Litec, Ibid., p. 38.  
41  H. DEDOIS, op. cit., p. 215.  
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Pourtant, malgré sa pertinence, cet argument comporte certains dangers. Dire que le 
régime commun favorise une proximité naturelle entre le droit d’auteur et les droits 
voisins risque « […] d’effacer les différentiations et d’égaliser les prestations (créa-
tions et techniques) ».42  
 
Or, dès l’instant où la loi n° 2-00 a prévu des droits exclusifs pour les auteurs et pour 
les titulaires des droits voisins, elle a avalisé l’idée d’une autonomie de chaque entité 
juridique par rapport aux autres.  
 
 
B. La thèse de la séparation  
 
La thèse de la séparation se justifie sur le terrain des droits des producteurs de pho-
nogrammes et des organismes de radiodiffusion. L’inclusion de ces entités juri-
diques dans le giron du droit d’auteur a été fortement contestée. La reconnaissance 
de droits voisins pour les investisseurs a été obtenue eu égard à la performance tech-
nique de leurs prestations et aux investissements qu’ils réalisent dans le processus de 
la création.43    
 
D’essence exclusivement économique, la réservation des droits des producteurs par 
un droit voisin « marque une rupture avec la propriété littéraire et artistique ».44 À 
l’inverse des auteurs et des artistes personnes physiques, les investisseurs sont des 
personnes morales, auxiliaires industriels de la création.45 De ce fait, le lien person-
nel qui unit l’auteur à son œuvre et l’artiste à son interprétation disparaît dans le cas 
des producteurs, cédant ainsi la place à une réservation, contrepartie d’un simple 
investissement financier.46    
 
L’examen des dispositions de la loi n° 2-00 démontre, que les producteurs de pho-
nogrammes et les organismes de radiodiffusion disposent uniquement de préroga-
tives patrimoniales. De ce fait, le caractère dualiste des droits des auteurs et des 
artistes s’oppose donc au caractère moniste des prérogatives des investisseurs. 
 
 
 
 
 

 
42  H. DEDOIS, Ibid., p. 36.  
43  B. EDELMAN, op. cit., p. 148.  
44  C. HUGON, Ibid., p. 251.  
45  P. TAFFOREAU, op. cit., p. 247.  
46  C. HUGON, Idem, p. 253.  
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C. La solution de compromis 
 
Le voisinage entre les deux composantes de la propriété littéraire et artistique ne 
semble pas totalement étanche. Si le caractère artistique et esthétique de la création 
et de l’interprétation fait naître une proximité naturelle entre le droit d’auteur et le 
droit voisin de l’artiste, il n’en est pas de même des producteurs. Le caractère indus-
triel et technique de leur prestation rapproche ces entités du droit de la propriété 
industrielle.   
 
Au-delà de la disparité de leurs activités et de la différence de leurs fondements, les 
auteurs et les titulaires des droits voisins représentent les acteurs indispensables d’un 
secteur industriel unique.47 En ce sens, « Il doit exister, dans le domaine juridique 
étudié (droits voisins et droit d’auteur), des relations plus ou moins amicales, peut-
être, plus ou moins étroites, sans doute, entre ceux qui sont nécessairement liés par 
des problèmes communs résultant, au sens propre, de la coexistence […] (de) leur 
fréquentation forcée ».48   
 
Il en résulte donc que les droits voisins et le droit d’auteur forment le noyau dur de la 
propriété littéraire et artistique. Les dissemblances entre ces deux composantes ten-
dent à s’estomper si on considère ces différents partenaires comme les acteurs du 
produit culturel. Dans ce schéma, « chacun d’entre eux occupant, pour soi, une 
position déterminée : les premiers avec les auteurs proprement dits fournissent la 
matière première artistique, les seconds apportent le capital et les moyens de pro-
duction, et, éventuellement, diffusent les produits ».49  
 
Les mérites de la solution de compromis ne résistent pas aux dissemblances de na-
ture qui existent entre la notion de droit d’auteur de celle de droits voisins. Cette 
situation a des conséquences sur la portée de la notion de droits voisins en droit 
marocain.    
 
 
Section II. Les dits et les non-dits de la loi n° 2-00 au sujet des droits voisins   
 
En compulsant la deuxième partie de la loi n° 2-00, le législateur marocain a opté 
pour la conception minimaliste de la Convention de Rome de 1961. En ce sens, seuls 
les artistes, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion se 
sont vu accorder un monopole d’exploitation (paragraphe I).    
 

 
47  A. et H.-J. LUCAS, 2ème éd., Litec, Ibid., p. 696.  
48  C. COLOMBET, « Les droits voisins », colloque de l’IRPI, Paris, 21 et 22 novembre 1985, p. 

125.  
49  B. EDELMAN, Ibid., p. 17.  
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Les dispositions de ladite loi au sujet des droits voisins constituent une avancée 
louable. Mais ceux-ci ne doivent pas occulter l’existence d’autres entités juridiques 
qui n’ont pas eu les faveurs du législateur marocain (paragraphe II).   
 
 
Paragraphe I. Les dits du législateur marocain en droits voisins  
 
La loi marocaine n° 2-00 a consacré trois catégories juridiques en matière de droits 
voisins. Le statut hybride de l’artiste (A) côtoie, sur un terrain hostile, celui des 
producteurs de phonogrammes (B) et des organismes de radiodiffusion (C).  
 
 
A. L’artiste, un statut hybride sur un terrain hostile 
 
En droit marocain, l’artiste bénéficie d’un statut hybride. Le régime juridique qui lui 
est applicable relève à la fois de la loi n° 2-00 relative au droit d’auteur et aux droits 
voisins et de la loi n° 71-99 portant statut de l’artiste.50  
 
L’affiliation du statut de l’artiste au droit de la propriété littéraire et artistique (A.1) 
et au droit du travail (A.2) lui confère une double spécificité :  
 
 
A.1. L’artiste créateur  
 
En vertu de la loi n° 2-00, l’artiste est considéré comme un créateur. Comme le 
laisse apparaître l’article 1er de ladite loi, l’artiste est « l’acteur, chanteur, musicien, 
danseur, et autre personne qui représente, récite, chante, déclame, joue ou exécute 
de toute autre manière une œuvre artistique et littéraire ou une expression de fol-
klore ». Si cette définition à l’inconvénient d’être énumérative, elle a aussi 
l’avantage de laisser au juge un large pouvoir d’appréciation des activités suscep-
tibles de conférer à une personne la qualité d’artiste.  
 
A l’image de l’auteur, l’artiste bénéficie de droits moraux et patrimoniaux. Néan-
moins, les prérogatives qui lui sont accordées ne sont pas aussi étendues que celles 
d’un auteur. D’une part, l’alinéa 1er de l’article 50 de la loi n° 2-00 lui confère le 
droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants : la radiodiffusion, la commu-
nication au public, l’interprétation ou l’exécution, la première distribution, la pre-
mière fixation, la location au public et la mise à la disposition du public, par fil ou 
sans fil de son interprétation. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article 50 lui 

 50  Dahir n° 1-03-119 du 18 rabii II 1424 (19 juin 2003) portant promulgation de la loi n° 71-99 
portant statut de l’artiste.   
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confère un droit de paternité, un droit au respect de son interprétation et de sa per-
sonne dans des cas bien délimités.  
 
Le texte de cet article appelle certains commentaires. Au sujet des droits patrimo-
niaux, cet article a mis fin à la méthode synthétique d’énumération des droits en 
faveur d’une méthode analytique. Si cette dernière a l’avantage de la précision, elle a 
l’inconvénient de réduire les marges de manœuvres du juge. Au sujet du droit moral, 
l’apport du législateur marocain est critiquable. Non seulement le droit moral de 
l’artiste a été amoindri, mais le fait de le confondre avec ces droits patrimoniaux, 
dans le cadre de l’article 50, retire au lien personnel entre l’artiste et son interpréta-
tion, son importance et sa valeur juridique.  
 
 
A.2. L’artiste salarié  
 
En vertu de la loi n° 17-81, l’artiste est considéré comme un salarié. L’article 1.1 le 
définit comme : « toute personne physique exerçant de manière permanente ou in-
termittente une activité artistique moyennant rémunération, dans le cadre d’un con-
trat de travail […] ». Suivant cette définition, les prestations vivantes réalisées par 
l’artiste relève du droit du travail et non de son droit voisin. En ce sens, la quali-
fication du contrat d’artiste de contrat de travail constitue une nouveauté en droit 
marocain.  
 
Le contrat de travail de l’artiste obéit à des règles de forme et de fond. Au niveau de 
la forme, le contrat doit, sous peine de nullité, être écrit. Au niveau du fond, les 
conditions de validité des contrats de droit commun s’impose en la matière. Il en est 
ainsi de la capacité, du consentement, de l’objet certain et de la cause licite.51   
 
Le contrat de travail de l’artiste implique sa subordination à l’entrepreneur artis-
tique.52 En ce sens, il est tenu de se conformer à ses instructions. Sur ce point, 
l’équilibre entre les directives de l’employeur et l’expression artistique de l’artiste 
semble difficile à atteindre.  
 
En contrepartie de sa prestation, l’entrepreneur artistique est tenu de verser à l’artiste 
une rémunération dont le montant est fixé librement par les parties, en tenant compte 
des dispositions des articles 2, 9, 10 et 11 de la loi n° 71-99.  
 

 
51  O. AZZIMAN, Le Contrat, Volume I, Édition Le FENNEC, Casablanca, 1995, p. 82.  
52  La loi n° 71-99 ne traite pas de la notion de subordination. Néanmoins, dans son article 4, ce 

texte assimile le contrat d’artiste à un contrat de travail. Cette assimilation aura pour consé-
quence de subordonner l’artiste à son employeur selon les règles du droit de travail.  
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Par souci de commodité, le législateur marocain a introduit dans la loi n° 71-99 des 
dispositions applicables au contrat de travail collectif, à l’artiste mineur et à l’artiste 
fonctionnaire.53 Ces différentes catégories juridiques bénéficient, dès la conclusion 
du contrat, de la législation relative aux accidents de travail, à la sécurité sociale et à 
la couverture médicale de base54.  
 
En somme, l’aménagement du statut de l’artiste en droit marocain entre le droit de la 
propriété littéraire et artistique et le droit du travail semble assurer à ce dernier un 
cadre légal protecteur. Toutefois, l’existence d’une présomption d’activité salariée 
de l’artiste fragilise son statut quant à sa qualité de créateur.  
 
 
B. Le producteur de phonogrammes, le nouveau-né de la loi n° 2-00 
 
Le producteur de phonogrammes est la deuxième entité juridique bénéficiant d’un 
droit voisin en droit marocain. L’article 1 point 25 de la loi n° 2-00 le définit dans 
les termes suivants : « [...] la personne physique ou morale qui prend l’initiative et 
assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interpré-
tation ou exécution ou d’autres sons, ou de représentations de sons ».  
 
La définition du producteur de phonogramme laisse se profiler deux hypothèses à 
son sujet. Il est une personne physique ou une personne morale. Dans le premier cas, 
le producteur peut être confronté à deux scénarios : soit il s’assure les services d’un 
artiste dans le cadre d’un contrat de travail, soit il est lui-même artiste, ce qui lui 
permet de cumuler les qualités de producteur et d’artiste salarié. Dans le deuxième 
cas de figure, le producteur est une personne morale, ce qui implique nécessairement 
l’existence d’une entreprise régie par le code de commerce marocain et un contrat de 
travail qui le lie à l’artiste.55 
 
Vu l’importance de son investissement dans le processus de la création, la loi maro-
caine, suivant en cela la Convention de Rome de 1961 et le Traité de l’OMPI sur les 
droits voisins, a mis le producteur au centre du dispositif de l’industrie de la créa-
tion. En ce sens, c’est lui qui prend l’initiative et qui assume la responsabilité de la 
réalisation des programmes et des œuvres phonographiques.  
 

 53  Les articles concernant ces catégories d’artistes figurent aux chapitres II, III et V de la loi n° 
71-99.  

54  La protection sociale des artistes a été définit à l’article 13 de la loi n° 17-99. Pour l’application 
de cet article, le ministère de la culture a adopté le décret qui définit les conditions de l’octroi 
de la carte d’artiste. Décret n° 2-05-1222 fixant les conditions et les modalités de délivrance de 
la carte d’artiste 

55  Cf. KOULLI. H, Thèse, citée., pp. 107 à 113.  
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Par ailleurs, afin de lui permettre de rentabiliser son investissement technique et 
financier, l’article 53 de la loi n° 2-00 lui accorde le droit exclusif de faire ou 
d’autoriser la reproduction, l’importation, la location et la mise à disposition du 
public de façon analogique et/ou numérique de ces phonogrammes.  
 
Contrairement à l’artiste, le producteur ne peut bénéficier d’un droit moral dans la 
mesure où son apport est de nature technique et industrielle. De surcroît, son droit 
d’autorisation peut lui garantir une protection efficace contre les actes de contrefa-
çon affectant ses produits.  
 
 
C. L’organisme de radiodiffusion, le réhabilité de la loi n° 2-00  
 
Longtemps considéré comme une compétence exclusive de l’Etat, le service de la 
radiodiffusion est devenu au Maroc un secteur économique rentable et prometteur56. 
En ce sens, la libéralisation de ce secteur d’activité et l’apparition de nouvelles 
formes de radiodiffusion, notamment la Webradio et la Télévision Numérique Ter-
restre, ont amené le législateur marocain à moderniser le statut de l’organisme de 
radiodiffusion.   
 
Pour accompagner cette mutation, l’autorité compétente a mis en place un dispositif 
qui relève à la fois du droit de la communication audiovisuelle et du droit de la pro-
priété littéraire et artistique. Ainsi, le droit public et le droit privé se trouvent à la 
croisé des chemins au sujet des organismes de radiodiffusion.  
 
En vertu de la loi n° 77-03, le législateur marocain a fixé le cadre juridique qui 
s’applique aux organismes de communications audiovisuelles. Dans son article 1er 
alinéa 9, ce texte a opéré une distinction entre les organismes de radiodiffusion pu-
blics et privés. En conséquence, les règles de constitution, de fonctionnement et les 
sanctions applicables à ces entités juridiques sont différentes.  
 
A ce cadre juridique préétabli, la loi n° 2-00 est intervenue pour répondre aux ques-
tions de fond concernant les notions de radiodiffusion et de public, ainsi que pour 
délimiter les droits exclusifs conférés à ces organismes.57  
 
Pour ce qui est de la notion de radiodiffusion, la définition de 1.16 de la loi n° 2-00 
est bienvenue parce qu’elle s’adapte à la communication numérique et analogique. 
La même constatation concerne la notion de public qui s’adapte parfaitement aux 

 
56  M. Nachtaoui, « Quelle réforme pour le paysage audiovisuel au Maroc ? », Revue Franco-

Maghrébine, n° 13, 2005, p. 67.  
57  A. CHAKROUN, Les questions de droits d'auteur dans les communications spatiales , Bulletin 

du droit d'auteur, vol. 16, n° 3, 1982. 



FOCUS SUR LA NOTION DE DROITS VOISINS EN DROIT MAROCAIN 

 
217 

nouvelles technologies, ce qui permet à des individus se trouvant à des lieux et à des 
moments différents d’accéder aux programmes radiophoniques.  
 
Au sujet des droits d’autorisation, l’article 52 de la loi n° 2-00 accorde aux orga-
nismes de radiodiffusion le droit de réémission, de fixation, de reproduction et de 
communication au public de leurs émissions de radiodiffusion. L’apport du législa-
teur marocain sur ce point est mineur parce que réducteur au vu de la diversité des 
rôles qui incombe aux organismes de radiodiffusion de nos jours.  
 
Il appartient ainsi au législateur marocain de mettre le statut des organismes de ra-
diodiffusion au diapason des récents développements en la matière, notamment en 
élargissant la portée de leurs droits et en renonçant aux notions d’organisme et 
d’émission en faveur de celles d’entreprise de communication audiovisuelle et de 
programme audiovisuel plus en harmonie avec les conventions internationales appli-
cables dans ce domaine.   
 
 
Paragraphe II. Les non-dits du législateur marocain en matière de droits voi-
sins      
 
L’évolution de la notion de droits voisins en droit marocain laisse apparaître que le 
législateur n’a pas complètement appréhendé ce concept dans sa globalité. En ce 
sens, trois catégories peinent à accéder un véritable statut. C’est le cas du producteur 
de phonogramme (A), de l’éditeur (B) et de l’entrepreneur artistique (C). 
 
 
A. Le producteur de vidéogrammes, l’insaisi de la loi n° 2-00 
 
L’approche du droit marocain au sujet du producteur de vidéogrammes est source de 
confusion. Alors que certains législateurs étrangers reconnaissent à cette entité juri-
dique un droit voisin, le législateur marocain a opté pour une approche très peu co-
hérente avec les bases élémentaires du droit de la propriété littéraire et artistique.  
 
Dans son énumération des créations intellectuelles protégeables, l’article 3 de la loi 
n° 2-00 parle « des œuvres audiovisuelles y compris les œuvres cinématographiques 
et le vidéogramme ». Si le caractère original des œuvres audiovisuelles et cinémato-
graphiques n’appelle aucun commentaire, il n’en est pas de même du vidéogramme 
qui n’est pas forcément une œuvre originale.   
 
Sur ce point, le législateur marocain aurait pu s’appuyer sur les dispositions de la loi 
n° 17-94 relative aux activités de production, d’édition, d’importation et 
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d’exploitation des vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.58 Suivant la 
définition de l’article 1er de ladite loi, le vidéogramme – tout programme audiovisuel 
– est doté d’une extensivité qui n’est pas inhérente à celle de l’œuvre audiovisuelle. 
Il en découle donc que cette dernière est nécessairement une forme de vidéogramme 
dotée de l’originalité, tandis que d’autres formes de vidéogrammes ne requièrent pas 
ce qualificatif. 
 
La confusion induite donc par l’article 3 de la loi n° 2-00 appelle un toilettage légi-
slatif. Le rapport de contenance qui lie l’œuvre audiovisuelle au vidéogramme doit 
être respectée. Cela nécessite de reformuler l’article 3 de loi n° 2-00 dans les termes 
suivants : « le vidéogramme y compris l’œuvre audiovisuelle ».  
 
Cette solution présente deux avantages. D’abord, elle assure une protection des vi-
déogrammes - œuvres audiovisuelles originales - sur le fondement du droit d’auteur. 
Cette protection bénéficie aussi au producteur de l’œuvre audiovisuelle – réalisateur 
- en sa qualité d’auteur. Ensuite, cette solution garantit une protection des vidéo-
grammes non originaux sur le fondement d’un droit voisin, ce qui impliquera néces-
sairement d’étendre le bénéfice de la loi n° 2-00 au producteur de vidéogrammes.  
 
 
B. L’éditeur, un statut quo inapproprié  
 
L’amalgame entretenu par le législateur marocain au sujet des droits voisins se pro-
longe sur le terrain du droit des éditeurs. Depuis l’apparition de la loi du 23 mai 
1916, ceux-ci ont bénéficié d’une réglementation particulière au titre du droit 
d’auteur. Le contrat d’édition a, pendant plusieurs décennies, façonné leurs rapports 
avec les auteurs.     
 
Fidèle à la tradition, le législateur marocain a perpétué cette pratique dans le cadre 
de la loi n° 2-00. Son chapitre VIII (articles 44 à 49) traite du contrat d’édition. Or, 
au vu de la nature technique, industrielle et financière de son apport, l’éditeur se 
présente comme un partenaire obligé des créateurs et, qui, au surplus, doit bénéficier 
d’un statut identique à celui des autres auxiliaires de la création.59  
 
Saisi comme un monopole d’exploitation en ce sens qu’il confère à son titulaire un 
droit d’autoriser ou d’interdire, le droit voisin de l’éditeur présente l’avantage de 
dissocier son statut du celui de l’auteur.  
 

 
58  Dahir n° 1-01-36 du 21 Di Kaâda 1421 (15 février 2001) portant promulgation de la loi n° 20-

99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique.  
59  J.-M. BRUGUIERE, « les droits voisins de la propriété littéraire et artistique », Propriété Intel-

lectuelles, avril 2012, n° 43, p. 162.  
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Aussi, parce que les éditeurs sont souvent des personnes morales, il serait plus judi-
cieux de distinguer leur statut de celui des auteurs, dans la mesure où ils ne sont pas 
dépositaires de droits moraux.  
 
De surcroît, le recours à cette solution offre l’avantage de concevoir un régime juri-
dique commun aux créateurs et aux éditeurs. En ce sens, les mécanismes contrac-
tuels, notamment le contrat d’édition, assureront une protection efficace aux uns et 
aux autres contre tous les actes de contrefaçon.  
 
 
C. L’entrepreneur artistique, un acteur presque inconnu  
 
L’entrepreneur artistique est l’un des oubliés de la loi n° 2-00 relative au droit 
d’auteur et aux droits voisins. Récemment consacré par la loi n° 71-99 portant statut 
de l’artiste au Maroc, le régime juridique qui lui est applicable obéit uniquement au 
droit du travail.  
 
L’article 1er alinéa 4 de la loi n° 71-99 le définit comme « toute personne physique 
ou morale qui conclut avec un artiste un contrat de travail ou un contrat 
d’entreprise dont l’objet et de réaliser une activité artistique moyennant rémunéra-
tion ». Cette définition est peu satisfaisante dans la mesure où elle n’éclaire guère sur 
la nature et les fonctions des activités qui lui sont dévolues dans les domaines artis-
tiques.  
 
Comme l’éditeur, l’entrepreneur artistique est un partenaire privilégié des créateurs. 
Son rôle dans le processus de la création est d’une importance extrême, particuliè-
rement dans des pays en voie de développement comme le Maroc où les expressions 
artistiques locales subissent une forte concurrence des industries culturelles des pays 
développés.  
 
Pour permettre à l’entrepreneur artistique de jouer pleinement son rôle dans le do-
maine de la création, en particulier l’exportation du produit culturel local sur 
d’autres cieux, son statut ne saurait être limité au cadre contractuel fixé par la loi n° 
71-99 relative au statut de l’artiste.  
 
En conséquence, il serait opportun de lui reconnaître un droit voisin sur ses activités 
en vertu de la loi n° 2-00. Au même titre que l’éditeur, cette solution présente 
l’avantage de consolider son statut. Ainsi, il sera en mesure de rentabiliser son in-
vestissement technique et financier, de mieux rémunérer les artistes et de se défendre 
efficacement contre la contrefaçon.  
 
Bien que cette solution ne fasse pas l’unanimité en doctrine, il n’en demeure pas 
moins que certains pays l’ont admise, comme c’est le cas en Allemagne et en Au-
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triche.60 L’ouverture du statut de l’entrepreneur artistique aux droits voisins est une 
solution juste et fondée et c’est pour cela qu’il appartient au législateur marocain 
d’étendre le bénéfice de la loi n° 2-00 aux entrepreneurs artistiques.  
 
 
Conclusion  
 
Le chemin parcouru au sujet de la notion de droits voisins en droit marocain montre 
que celle-ci demeure, comme en droit comparé, confuse et ambigüe. Son hétérogé-
néité a rendu le travail d’identification des entités juridiques susceptibles de bénéfi-
cier d’un droit voisin hasardeux et aléatoire.  
 
Pour contourner cette difficulté, le législateur marocain a choisi d’éviter le déminage 
de ce terrain explosif. En ce sens, il s’est conformé à la conception minimaliste de la 
Convention de Rome de 1961 sans mener une réflexion approfondie sur les autres 
catégories juridiques susceptibles de bénéficier de ce statut.  
 
L’approche du législateur marocain sur ce point demeure critiquable. En effet, la 
maladresse de plume au sujet du vidéogramme, la confusion créée par l’imbrication 
des dispositions applicables à l’éditeur dans la 1ère partie de la loi sur le droit 
d’auteur et le statut affaibli de l’entrepreneur artistique, nécessitent un toilettage 
législatif de la loi n° 2-00 et des textes juridiques voisins, notamment la loi n° 71-99 
et la loi 17-94. L’objectif est de renforcer la protection de ces entités juridiques par 
la reconnaissance d’un droit voisin.  

 60  J.-M. BRUGUIERE, « les droits voisins de la propriété littéraire et artistique », Propriété Intel-
lectuelles, avril 2012, n° 43, p. 165.  
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Press Clipping1 

PEDRO CORDEIRO * 

 
 

 
I. Introdução 
 
1. O tema que nos propomos tratar é, como se sabe, o Clipping. 

 
Vamos, desde já, acrescentar ao título uma palavra que nos ajuda a compreender 
o objecto deste trabalho: press. 
 
O que vamos abordar é por conseguinte, o press clipping e não o vídeo clipping 
ou outras realidades que nos aparecem referidas quando fazemos uma busca 
baseados unicamente na expressão clipping. 

 
2. Temos de proceder ainda a algumas distinções ulteriores de modo a delimitarmos 

adequadamente aquilo sobre que vai incidir o nosso estudo. 
 
O press clipping é espécie de um género normalmente designado por derived 
information services. 
 
Estes, por sua vez, podem referir-se a conteúdos da imprensa escrita – o nosso 
press clipping – ou materiais cuja fonte seja a rádio ou a televisão, conhecidos 
por broadcast monitors. O press clipping deve ser ainda diferenciado de outros 

 
JURISMAT, Portimão, n.º 4, 2014, pp. 223-235. 
 
* Docente do ISMAT. 
1  Palestra proferida na Faculdade de Direito de Lisboa  no XI Curso de Verão de Direito da 

Sociedade da Informação, organizado pela FDL e pela APDI. 
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serviços de informação derivados comos os portais ou motores de busca (como o 
Google) e os news webs (como o IBLnews, ou o PeriodistaDigital.es). 

 
3. Feita esta delimitação negativa, sabemos, pois, o que vai centrar a nossa atenção: 

o press clipping – que consiste, genericamente, no trabalho de leitura, selecção, 
resumo e compilação do conteúdo dos vários jornais ou outras publicações 
periódicas fornecendo aos diferentes clientes, de forma condensada, os elementos 
essenciais da informação veiculada pelos órgãos de comunicação social escrita 
para a sua actividade. 
 
O press clipping consiste, na feliz metáfora de um ilustre Professor da Universi-
dade Complutense de Madrid, “num complexo vitamínico para aqueles que não 
podem ou não querem comer de forma adequada”.2 

 
4. Sabendo, portanto, qual o objectivo da nossa investigação e alertando, desde já, 

que as conclusões a que chegarmos nos parecem adaptáveis com as necessárias 
modificações a outros modelos de serviços de informação derivada, nomeada-
mente aos broadcast monitors, debrucemo-nos então sobre as questões que o 
press clipping implica. 

 
 
II – Press Clipping – O Problema 
 
1. Contrariamente ao que se poderia supor – já que só recentemente o press clip-

ping ganhou enorme actualidade e é fonte de discussão acesa – a figura que nos 
ocupa tem largas dezenas de anos. 
 
De facto, todos sabemos e muitos experienciámos que no seio de diversas empre-
sas existia um funcionário ou um serviço de secretariado (nas de maior dimen-
são) que se ocupava de fazer, muitas vezes diariamente, aquilo que se designava 
por “revista de imprensa” – que mais não era do que a extracção e compilação 
das notícias dos jornais –  que nunca ninguém questionou nem pareceu suscitar 
qualquer tipo de preocupação. 
 

2. Pergunta-se então: porque ganha agora o press clipping tamanha atenção gera-
dora de acesos debates e de fracturantes tomadas de posição? 
 
A resposta é ao mesmo tempo simples e complexa.  
Simples porque se quisermos ser sucintos, ela pode ser reduzida a duas palavras. 
 

 2  A metáfora é de LORETO CORREDOIRA y ALFONSO, in ““Press clipping” in the digital 
age”, pág.3. 
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Complexa porque a nova realidade do press clipping implica a troca de argu-
mentos de diversa índole e o esgrimir de posições jurídicas (que é, no nosso 
âmbito, o que nos importa) que supõe um estudo aprofundado de diversas maté-
rias. 
 

3. Começando no que a resposta tem de simples dissemos que ela pode ser sinteti-
zada em duas palavras: digital e dinheiro. 
 
Digital porque enquanto o press clipping teve carácter rudimentar e operou no 
seio de cada empresa podia ser feito de forma diríamos artesanal. 
 
Mas com a chegada da dita Sociedade da Informação e com a massificação desta 
que a mesma implicou, a quantidade de material informativo relevante disparou 
exponencialmente levando à criação de empresas cuja actividade exclusiva é pre-
cisamente a busca e compilação dos diferentes materiais informativos e posterior 
fornecimento dos mesmos aos respectivos clientes, muitas vezes sectorialmente, 
divididos segundo a sua área de actividade.3 
 
Dinheiro porque ao verem florescer estas empresas de press clipping e os lucros 
que elas geram os titulares de direitos de autor, mormente os editores jornalísti-
cos, pretendem participar dos mesmos, sendo o Direito de Autor invocado ins-
trumentalmente na busca desse desiderato. 
 
A questão coloca-se, portanto, no debate entre o direito de acesso à informação e 
o direito dos editores de jornais ou de outras publicações periódicas e dos auto-
res. 
 
Como certeiramente assinala DREIER, os titulares das empresas de clipping ten-
dem a entender que o acesso e divulgação do conteúdo dos jornais é livre. 
 
Os editores – e é fundamentalmente relativamente a eles que a questão se coloca 
– preocupados com a distribuição do conteúdo dos seus jornais sem qualquer tipo 
de remuneração, querem limitar ou bloquear o mercado impedindo qualquer tipo 
daquilo que consideram ser reproduções das suas obras.4 
 
 
 
 

 
3  Note-se que entre as actividades de press clipping podem-se incluir diferentes serviços tais 

como, alertas, emails com novos títulos, resumos reproduzidos em papel ou electronicamente, 
re-edições e usos subsequentes do material compilado, etc… 

4  THOMAS DREIER, “Overview of  legal aspects in the EU Institute for Information Law” 
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III – Press Clipping e Direito de Autor 
 

1. Vimos no ponto anterior o cerne da questão. Temos de averiguar até onde e em 
que medida as empresas de clipping são livres de utilizar o material que retiram 
do que é publicado nos jornais ou noutras publicações periódicas,5 ou se ao fazê-
lo estão a violar os direitos de autor do editor ou dos autores individuais cujos 
contributos estão inseridos na obra jornalística. É este o ponto central da nossa 
investigação. 
 

2. Do modo como acabámos de equacionar a questão facilmente se retira que tere-
mos de confrontar a liberdade de informação das empresas de clipping com dois 
direitos autorais – o das empresas editoras e o dos autores individuais, vendo, a 
final, até que ponto se entrecruzam ou interligam. 
 
Diga-se, desde já, que o nosso estudo se cingirá ao direito português, já que a 
busca de lugares paralelos mesmo no seio da U.E. se revela para efeitos da pre-
sente exposição de interesse muito relativo. 
 
De facto, as soluções, por motivos diversos, são muito díspares até porque os 
direitos a serem tidos em conta e os seus titulares são diversificados de sistema 
jurídico para sistema jurídico. 
 
Concentremo-nos, por conseguinte, no nosso direito. 
 
 

A – Os Direitos das Empresas Jornalísticas 
 

3. Os jornais têm um regime particular em sede de Direito de Autor. Eles são obras 
colectivas. 
 
A qualificação não oferece dúvidas. 
 
O art.º 16.º, n.º 1, alínea b) do CDADC esclarece que a obra é colectiva “quando 
organizada por iniciativa de entidade singular ou colectiva e divulgada ou publi-
cada em seu nome”. 
 
E a titularidade do direito de autor sobre a obra colectiva é da entidade singular 
ou colectiva que tiver organizado e dirigido a sua criação e em nome de quem 
tiver sido divulgada ou publicada, como decorre do n.º 1, do art.º 19.º do 

 5  A partir daqui, e por economia de expressão, usaremos apenas a expressão jornais utilizando-a 
em sentido amplo e de modo abrangente incluindo nela os outros tipos de publicações periódi-
cas que não são comumente designados por jornais. 
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CDADC, acrescentando o n.º 3, do mesmo art.º 19.º que “os jornais e outras 
publicações periódicas presumem-se obras colectivas, pertencendo às respectivas 
empresas o direito de autor sobre os mesmos”. 
 
Atrever-nos-íamos a dizer que é uma verdadeira presunção juris et de jure. 
 
Não restam, pois, quaisquer dúvidas quanto à natureza da obra jornalística – é 
uma obra colectiva – e do direito que é outorgado a título originário à empresa – 
é um direito de autor. 
 
O n.º 2 do citado art.º 19.º é também de ter em linha de conta porque desde logo 
nos permite compreender que o direito de autor sobre a obra colectiva não pre-
clude os direitos individuais dos autores de obras nela incluídas. 
 
Quer dizer, na obra colectiva há que conjugar o direito de autor sobre a mesma e 
os direitos individuais dos autores que nela tenham participado. 
 
É nitidamente um caso de contitularidade e que demonstra que numa obra jorna-
lística se podem incluir obras literárias e artísticas que não se confundem nem 
diluem na obra colectiva.6 
 

4. Mas os jornais não são só um conjunto de obras. Diríamos até que, na esmaga-
dora maioria dos casos, o conteúdo da obra colectiva é de natureza meramente 
noticiosa que escapa a qualquer tutela jus-autoral.  

 
Tratam-se de meras narrativas informativas sem qualquer tipo de criatividade e 
que, por isso mesmo, são excluídas de protecção nos termos do art.º 7.º do 
CDADC, na esteira do art.º 2, n.º 8 da Convenção de Berna.7 
 

5.  Interessa, contudo, frisar um aspecto que é essencial para a nossa investigação: o 
direito de autor da empresa editora é relativo ao jornal, à obra colectiva como um 
todo e não a aspectos parcelares desta, salvo nos casos, pouco comuns e que 
teremos ocasião de analisar, de lhe terem sido atribuídos, por via legal ou nego-
cial, direitos patrimoniais dos autores individuais8. 
 

 6  Não é, aliás, uma situação única no nosso direito. A obra em colaboração, a conexão de obras e 
obra compósita são outros exemplos eloquentes de contitularidade de direitos de autor ainda 
que de índole diversificada. 

7  De igual modo e por maioria de razão, meros colaboradores na composição do jornal – v.g., 
impressores, paginadores, revisores – não merecem qualquer protecção em sede de Direito de 
Autor. 

8  Adiante elucidaremos as situações a que nos referimos. 



PEDRO CORDEIRO 228 

O editor goza, assim, do exclusivo de exploração económica da obra jornalística 
genericamente estabelecido no art.º 67.º, n.º 2 do CDADC e que se consubstan-
ciará, fundamentalmente, na reprodução e distribuição dos diversos exemplares 
actuais ou passados ou na elaboração de colecções dos mesmos. 
 
Goza ainda do direito de autorizar ou proibir durante um período de três meses a 
exploração autónoma que o autor da obra incluída no jornal pretenda fazer – art.º 
174.º, n.º 2 do CDADC e 7.º B, n.º 5 do Estatuto do Jornalista (Lei n.º 1/99, de 
13 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2007, de 6 de 
Novembro) e de, no caso de o autor estar vinculado por contrato de trabalho, 
explorar a obra para fins informativos e pelo período de 30 dias contados da sua 
primeira disponibilização ao público, em cada um dos órgãos de comunicação 
social e respectivos sítios electrónicos detidos pela empresa ou grupo económico 
a que os jornalistas se encontrem contratualmente vinculados (art.º 7.º B, n.º 3 do 
Estatuto do Jornalista). 
 
 

B – Os Direitos dos Autores de Obras Literárias e Artísticas inseridas nos Jornais 
 

1. Como anteriormente sublinhámos, quando referimos o n.º 2 do art.º 19.º do 
CDADC, os direitos dos autores individuais inseridos na obra colectiva – jornal 
não são prejudicados pela tutela desta9. 
 
Recorde-se, mais uma vez, que as simples notícias e relatos de acontecimentos 
diversos com carácter de simples informação, escapam à qualificação como 
obras e, consequentemente, à tutela do Direito de Autor, como resulta inequivo-
camente, do art.º 7.º, n.º 1, alínea a) do CDADC e é reafirmado pelo art.º 7.º A, 
n.º1 do Estatuto do Jornalista. 
 

2. No que toca às obras intelectuais teremos de partir de uma distinção fundamen-
tal: a que se estabelece entre as obras criadas pelos jornalistas que não têm um 
vínculo laboral com a empresa jornalística – os ditos free-lancers – e aqueles que 
o têm. 
 
Esta distinção resulta e é-nos imposta pelos art.os 173.º e 174.º do CDADC. 
Para compreendermos as situações jurídicas que correspondem aos dois tipos de 
jornalistas teremos de operar uma conjugação criteriosa entre as normas do 
CDADC e as do Estatuto do Jornalista (mais concretamente entre os art.º 173.º 
do CDADC e o art.º 7.º A do Estatuto do Jornalista e o art.º 174.º do CDADC e o 
art.º 7.º B do Estatuto do Jornalista, respectivamente). 
 

 
9  Ainda que sofram limitações que procuram salvaguardar a exploração da obra jornalística. 
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No que respeita aos free-lancers o art.º 173.º esclarece, numa tautologia dispen-
sável, que o direito de autor sobre a sua obra lhe pertence bem como o direito de 
as assinar, em consonância com o que é estabelecido nos n.os 1 e 2 do art.º 7.º A 
do Estatuto do Jornalista. 
 
Os direitos pessoais (ditos morais) à menção da designação, à paternidade e à 
integridade, são enfatizadas nos n.os 2 e 3 deste último preceito, ainda que os jor-
nalistas não se possam opor a alterações derivadas de problemas de redimensio-
namento ou correcção linguística, caso em que o jornalista apenas pode reagir 
recusando a associação do seu nome à peça publicada (n.º 4, do mesmo art.º 7.º 
A).10 
 
Finalmente o n.º 5, do art.º 7.º A permite a transmissão total ou parcial (onera-
ção) do direito de autor (necessariamente do direito patrimonial) sobre obras 
futuras que venham a ser realizadas no prazo máximo de cinco anos.11 
 

3. Por sua vez, como já se disse, os jornalistas adstritos a contrato de trabalho vêem 
a sua situação regulada nos art.os 174.º CDADC e 7.º B do Estatuto do Jorna-
lista.12 
 
O art.º 174.º do CDADC outorga-lhes o direito de autor sobre trabalhos que 
comportem a sua identificação por assinatura ou outro meio. 
 
Esta questão da identificação é determinante. De facto, por força do n.º 4, do 
mesmo art.º 174.º, se o autor não for identificado, o seu direito passa para a titu-
laridade da empresa jornalística.13 
 
Isto implica uma disparidade de regimes de difícil entendimento: o free-lancer 
pode a todo o tempo reivindicar a sua autoria e com isso exercer o seu direito de 
autor – art.º 7.º A, n.º 2 – o jornalista sujeito a um vínculo jus-laboral perde o seu 
direito pelo simples facto de não se identificar no momento da publicação. 
Parece-nos uma discrepância injustificada que deverá levar a um repensar das 
soluções legais. 
 

 
10  Num curioso paralelismo com o que se passa na obra de arquitectura – vide, art.º 60.º, n.º 3 do 

CDADC. 
11  O que, diga-se, numa actividade como a jornalística, se nos afigura como um prazo manifesta-

mente excessivo. 
12  Recorde-se, mais uma vez, que só estão em causa produções jornalísticas que constituam obras 

literárias ou artísticas. 
13  Norma que só encontra paralelo no art.º 14, n.º 3 do CDADC que, como se sabe, não é relativo 

à obra colectiva mas sim à obra por encomenda. 
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Retomando a análise interpretativa dos art.os 174.º e 7.º B do Estatuto do Jorna-
lista verificamos que este último concede aos jornalistas um direito de remunera-
ção autónoma das suas obras, sem prejuízo do estabelecido no seu n.º 3 – que 
adiante analisaremos em detalhe. 
 
Acontece, porém, que o art.º 7.º B do Estatuto do Jornalista não revoga o art.º 
174.º do CDADC.14 
 
Cria-se, por isso, um complexo sistema de harmonização dos dois preceitos que 
exige minúcia e atenção redobrada. 
 
Ora, o n.º 2, do art.º 174.º do CDADC, proíbe aos jornalistas vinculados por con-
trato de trabalho, a publicação das suas obras por um período de três meses sobre 
a data da publicação, salvo se para tal obtiver autorização da empresa. 
 
Pensar-se-ia que, deste modo, ficaria salvaguardado o direito do jornalista de 
explorar autonomamente o seu trabalho. 
 
Parece-nos, todavia, que este direito não passa de uma reminiscência do passado 
verdadeiramente inócua. 
 
Sendo certo que o Estatuto do Jornalista não revoga o preceituado no art.º 174.º 
do CDADC, a verdade é que o art.º 7.º B, daquele diploma contém uma norma 
que lhe retira qualquer efeito útil no que tange à exploração autónoma que o jor-
nalista venha a efectuar. 
 
Referimo-nos, obviamente, ao n.º 3, do citado art.º 7.º B do Estatuto do Jorna-
lista. 
 
Recordemos o seu teor: 
 

“Considera-se incluído no objecto do contrato de trabalho o direito de 
utilização da obra protegida pelo direito de autor, para fins informati-
vos e pelo período de 30 dias contados da sua primeira disponibiliza-
ção ao público, em cada um dos órgãos de comunicação social, e res-
pectivos sítios electrónicos, detidos pela empresa, ou grupo 
económico a que os jornalistas se encontrem contratualmente vincula-
dos”. 

 
É um direito esmagador. 

 14  Chega mesmo a invocar a sua aplicação com as necessárias adaptações – vide, n.º 5, do art.º 7 
B do Estatuto do Jornalista. 
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A empresa jornalística pode utilizar a obra não apenas para publicação, mas as 
vezes que pretenda durante um período de 30 dias para fins informativos. 
 
Mais importante ainda, pode fazê-lo em todo o tipo de órgãos de comunicação 
social (v.g., organismos de radiodifusão) e mesmo por via electrónica.15 
 
Mas a expansão do direito da empresa jornalística não se fica por aqui já que o 
seu direito é extensivo a todas as restantes empresas do grupo económico em que 
aquela se insira. 
 
Acresce que o já referido n.º 5, do art.º 7.º B em apreço vem reafirmar a aplica-
ção, com as necessárias adaptações, do art.º 174.º, n.º 2 aos restantes meios de 
comunicação ao público das obras jornalísticas. 
 
Só pode estar a referir-se a outras empresas ou a publicações autónomas das 
obras jornalísticas feitas pelo próprio autor. 
 
Mas pergunta-se: face à massiva divulgação das obras jornalísticas individuais 
permitidas à empresa, quem se interessará na exploração autónoma que das 
mesmas seja feita?! Quem quererá uma nova publicação daquilo que há meses 
atrás já retirou da INTERNET? 
 
A resposta parece-nos óbvia: NINGUÉM. 
 
O bonito e folclórico direito do autor individual de explorar autonomamente a 
sua obra passados três meses da publicação, fica assim, na prática reduzido a pó. 
 

 
IV – A Actividade das Empresas de Clipping e os Direitos de Autor Individuais 

 
1. Tendo visto os diversos direitos cabe agora perguntar: como é que as empresas 

de clipping os podem afectar? 
 
Recordando pontos prévios que podemos dar por adquiridos, ficámos a saber que 
as meras notícias que não contenham obras escapam a qualquer protecção (art.º 
7.º do CDADC e art.º 7 A do Estatuto do Jornalista); que o direito de autor da 
empresa jornalística incide sobre o jornal como um todo enquanto obra colectiva; 
que o direito da mesma empresa sobre as obras individuais só poderá ocorrer se 
os direitos sobre as mesmas lhe foram transmitidos (art.º 7.º B, n.º 2 do Estatuto 
do Jornalista) ou se as obras não identificam o autor (art.º 174, n.º 4 do CDADC). 

 
15  Todo o regime, que tinha sido pensado em função do analógico, estende-se agora ao digital. 
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Sendo assim, só nestes últimos casos16 ou em face da tutela dos autores indivi-
duais a actividade de clipping poderá estar em causa. 
 

2. Pareceria, portanto, estarem encontradas as grandes linhas que permitiriam solu-
cionar a questão que nos propusemos dilucidar. 
 
Mas uma tal conclusão é manifestamente redutora. 
 
Ao contrário do que muitos esquecem (ou pretendem esquecer) o Direito de 
Autor não é uma ilha no sistema jurídico e muito menos na sociedade. 
 
Ora, no plano específico em que nos movemos, os direitos de autor eventual-
mente existentes têm de ser compaginados com um direito do público que mere-
ce mesmo consagração constitucional17 – o direito à liberdade de informação. 
 
Um princípio basilar de qualquer sociedade moderna é o de que a informação é 
livre. 
Por isso mesmo os artigos supracitados (7.º do CDADC e 7.º A do Estatuto do 
Jornalista) fazem escapar a qualquer tutela as meras notícias. Uma vez que 
entrem no circuito de comunicação ao público elas são livres. 
 
Acontece, porém, que as obras publicadas num jornal são elas próprias 
notícias. 
 
Teremos, pois, que compatibilizar o direito de autor que é atribuído a estas notí-
cias / obras com a liberdade de informação de que temos vindo a falar. 
 
Curiosamente o legislador teve perfeita consciência deste problema.18 
 
Partido da fonte – a Convenção de Berna (CB) – encontramos três disposições 
que nos elucidam sobre o problema. 
 
Desde logo ao art.º 10. n.º 1 que como se sabe consagra o direito de citação e que 
concebe as revistas de imprensa como manifestações desse direito. 
 
Fazendo-se eco da norma convencional o art.º 75.º, n.º 2, alínea c) do CDADC 
vem considerar como utilizações livres a elaboração de tais revistas de imprensa. 

 
16  Em que as empresas editoras assumem a posição jurídica dos autores das obras e passam, por 

isso, a ter os direitos que a estes corresponderiam. 
17  Vide, art.º 37.º da Constituição da República Portuguesa. 
18  Quer o internacional, quer o nacional, como iremos demonstrar. 
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Subsequentemente o art.º 10.º bis, n.º 1 vem permitir aos órgãos de comunicação 
social a reprodução ou comunicação pública (nas suas diversas variantes), de 
artigos de actualidade de discussão económica, política ou religiosa (obras por 
excelência) publicados nos jornais ou compilações periódicas. 
 
Finalmente, o mesmo art.º 10.º bis, mas agora no seu n.º 2, permite que sejam 
reproduzidas ou tornadas acessíveis ao público obras literárias ou artísticas que 
no decurso de relatos de acontecimentos da actualidade sejam divulgadas – pela 
fotografia, cinematografia ou radiodifusão – na medida em que o fim informativo 
o justifique. 
 
Mais uma vez, o legislador português apesar da fórmula mais vaga que utilizou – 
art.º 75.º n.º 2, alínea r) do CDADC – fez uso da permissão convencional consa-
grando mais uma utilização livre. 
 

3. Temos, pois, o quadro global perfeitamente delimitado. Devemos agora pergun-
tar como é que a actividade de clipping se processa? 
 
Vimos o porquê e o para quê do clipping. Interessa-nos agora verificar o como é 
que se “clippa”. Retomando o que atrás ficou exposto, pensamos que o clipping 
só pode operar de dois modos: 

a) Indicando por palavras suas a matéria noticiosa. 
b) Resumindo a(s) notícia(s). 

 
Qualquer aproveitamento servil que se traduza numa mera cópia escapa, por isso, 
à qualificação como clipping. 
 

4. Tendo visto os diversos ângulos do problema estamos, por conseguinte, habilita-
dos a apresentar as nossas conclusões, que o mesmo é dizer, discorrer sobre 
eventuais direitos das empresas jornalísticas e dos autores individuais dos diver-
sos tipos de obras relativamente às empresas de clipping. 
 
 

V – Conclusões 
 

1. Cabe desde logo perguntar: que tipos de obras podem estar envolvidas em toda 
esta questão? 
 
A resposta não oferece dúvidas.  
 
O jornal, enquanto, obra colectiva, as obras literárias dos jornalistas trabalhado-
res e colaboradores do jornal e as obras fotográficas de autores individuais que 
estejam na mesma condição dos anteriores. 
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2. Quanto à obra colectiva / jornal ela escapa, por natureza, ao clipping. Ela é sus-
ceptível de cópia mas não de síntese ou resumo. 
 
Fica assim dilucidado o problema central que tem gerado toda a polémica sobre a 
actividade das empresas de clipping. 
 
Quer isto dizer que as empresas jornalísticas não têm qualquer direito quanto ao 
clipping da sua obra colectiva – única relativamente à qual detêm um direito de 
autor originário. 
 
As suas exigências podem ter origem em pretensões financeiras com o objectivo 
de procurarem partilhar o bolo lucrativo das empresas de clipping, mas não têm 
qualquer fundamento em sede de Direito de Autor. 
 
Sendo assim, de um só golpe fica resolvido o problema que está no âmago de 
toda esta controvérsia. 
 
Em resumo: as empresas de clipping são absolutamente livres de o efectuar 
no que toca à obra colectiva / jornal. 
 

3. Só as obras individuais poderão, por conseguinte, estar em causa. 
 
Recorde-se, mais uma vez, que as meras notícias escapam a qualquer tipo de pro-
tecção jus-autoral. 
 
Restam, pois, os direitos dos autores individuais de obras literárias ou fotográfi-
cas inseridas no jornal. 
 
Estas podem pertencer aos seus criadores intelectuais ou à empresa jornalística 
se, por lei ou contrato, lhe foram outorgados – ex vi art.º 174.º, n.º 4 do CDADC 
e art.º 7.º B, n.º 2 do Estatuto do Jornalista. 
 
Acontece, porém, que as estas obras, são também elas notícias ou inserem-se no 
seu seio (caso das obras fotográficas), pelo que, a partir do momento em que são 
divulgadas, ficam no domínio das utilizações livres, seja qual for o modo como o 
clipping seja realizado – art.º 75.º, n.º 2, alíneas c), m) e r) do CDADC. 
 
Escaparão quanto muito as obras artísticas, ou seja as fotográficas, se se demons-
trar que a sua inclusão não cai no âmbito de aplicação do já referido art.º 75.º, n.º 
2, alínea r), o que se nos afigura como a hipótese mais plausível.19 

 19  De facto, não se apresenta como verosímil que uma empresa de clipping proceda à reprodução 
de uma fotografia desinserida do contexto noticioso que justificou a sua publicação.  
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Em suma, e face às várias etapas que fomos percorrendo, podemos concluir que, 
face ao Direito de Autor português, o designado press clipping, que se traduz na 
selecção e disponibilização de informação actualizada constante de jornais ou 
outras publicações periódicas, é absolutamente livre, não estando as empresas 
que o realizam sujeitas a qualquer restrição ou pagamento de teor jus-autoral. 
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1 Introdução; a natureza de sujeito de direito internacional público da Ordem 
Soberana Militar de S. João de Jerusalém, dita de Rodes, dita de Malta. 
 
A Ordem Soberana Militar de S. João de Jerusalém, dita de Rodes, dita de Malta, 
abreviadamente referida como Ordem de Malta (OM), é um sujeito de direito inter-
nacional público como tal desde sempre reconhecido pela Santa Sé e mais recente-
mente por diversos Estados compreendendo este reconhecimento a respectiva extra-
territorialidade. Trata-se de um sujeito pleno de direito internacional com capacidade 
para estabelecer relações diplomáticas com outros sujeitos de direito internacional 
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(jus legationis) e para celebrar tratados (jus tractum). O direito de fazer a guerra (jus 
belli) nas condições defensivas em que a Carta das Nações Unidas o reconhece é 
atributo da personalidade jurídica internacional apenas dos Estados e não faz parte 
das actuais atribuições da Ordem, como se verá. Estas são de ordem essencialmente 
mas não apenas hospitalária, elemento teleológico que integra a natureza particular 
da Ordem.  
 
A Ordem é uma associação integrada por membros que são clérigos e cavaleiros 
votados a determinadas finalidades. Estão inseridos numa organização regida por 
certas normas sendo a Carta Constitucional (CC) a principal delas. É por isso que a 
associação dos membros da OM se chama Ordem.   
 
De acordo com a sua tradição histórica, a OM é uma associação pública soberana de 
clérigos e cavaleiros cristãos de origem predominantemente aristocrática com natu-
reza religiosa e votada ao exercício de uma missão pastoral. A natureza confessional 
da OM distingue-a claramente de uma entidade pública estatal, regional ou local. E a 
sua natureza pública, soberana e internacional distingue-a claramente de uma enti-
dade privada ou concordatária vocacionada para fins altruístas e ainda que de inspi-
ração religiosa. 
 
As normas constitucionais da Ordem definem a respectiva natureza e finalidades, 
identificam os seus membros, condições de acesso e correspondentes direitos e obri-
gações e elencam os respectivos órgãos de governo e suas competências bem como o 
procedimento decisório a que estão sujeitos. 
 
Nesta conformidade, reconhece o parágrafo 6 do art. 4º da CC a natureza religiosa da 
Ordem. Mas esta não exclui o exercício das prerrogativas próprias da soberania 
internacional que lhe assiste. Assim se compreende que Igreja reconheça à OM a 
titularidade de todas as prerrogativas e direitos adquiridos que os sucessivos Papas e 
monarcas lhe outorgaram desde que não incompatíveis com o direito actual. É o caso 
do antigo título temporal de Príncipe atribuído ao Grã-Mestre pelo Imperador do 
Sacro Império Romano-Germânico e do também antigo título religioso de Cardeal 
atribuído ao mesmo pelo Papa.   
 
O reconhecimento da personalidade jurídica internacional da OM é um acto político 
dos Estados ou das mais entidades de direito internacional que o levam a cabo prati-
cado unilateral ou consensualmente no uso da mais dilatada discricionariedade. 
Recentemente a personalidade internacional da OM tem sido abundantemente reco-
nhecida. 
 
Certamente que a definição do estatuto político da OM através de um diploma de 
valor constitucional promulgado em 27 de Junho de 1961 e revisto pelo Capítulo 
Geral Extraordinário em 30 de Abril de 1997 mediante diploma publicado no Bole-
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tim Oficial de 12/1/1998 pondo termo a uma situação de alguma indefinição jurídica 
e política contribuiu para o respectivo reconhecimento como sujeito de direito inter-
nacional por um cada vez maior número de Estados e outras entidades internacio-
nais. 
 
Nas suas relações com os Estados que a reconhecem e com os respectivos cidadãos a 
Ordem rege-se pelo direito internacional comum e especial e pelo direito interno de 
cada um. Mas nas suas relações internas com os seus membros eclesiásticos e laicos 
rege-se pelo direito gerado pelos seus próprios órgãos, à frente referidos. Este direito 
aplica-se internamente de forma igual sem prejuízo dos múltiplos contactos externos 
da Ordem com os sistemas jurídicos dos Estados em que está presente. É um direito 
transnacional, tal como o direito canónico, indiferente à divisão entre fronteiras 
políticas.            
 
 
2 Caracterização geral do modelo constitucional da Ordem de Malta segundo o 
diploma de 1961. Os princípios gerais constitucionalmente conformadores.  
 
O diploma constitucional da OM chama-se Carta Constitucional (CC). Este diploma 
é a fonte primeira da ordem jurídica que a rege, integrando esta ainda o Código da 
Ordem (CO) e subsidiariamente as leis canónicas bem como as leis aprovadas pelos 
seus órgãos próprios competentes, os acordos internacionais ratificados, os costumes 
e privilégios que lhe foram outorgados e o Código de Rohan, desde que conforme 
com o direito actual, de acordo com o nº 5 do art. 5º da CC. 
 
Esta cláusula de salvaguarda do direito actual como pressuposto da aplicabilidade do 
tradicional Código de Rohan traz à evidência que a CC não quis encerrar a OM 
dentro de uma ordem jurídica passadista e alheia à conjuntura política e jurídica dos 
dias de hoje.  
 
O CO, promulgado e alterado nas mesmas datas da CC, contém também apreciável 
quantidade de normas fundamentais para a caracterização jurídica da Ordem. Embo-
ra tais normas não sejam formalmente constitucionais são-no de um ponto de vista 
material. Daí que seja indispensável referi-las.  
 
Apesar do nome Carta Constitucional, o diploma em causa é uma verdadeira Cons-
tituição pois que tem origem directa no poder constituinte de uma assembleia dotada 
de poderes constituintes chamada Capítulo Geral Extraordinário. O poder consti-
tuinte que deu origem ao diploma não é, portanto, monárquico resultado de uma 
outorga feita pelo monarca titular de tal poder mas sim democrático pois resulta de 
uma deliberação e aprovação feita por um órgão de natureza parlamentar. Com efei-
to, o Capítulo Geral Extraordinário é a assembleia suprema da Ordem, de acordo 
com o parágrafo 1 do art. 22º da CC e tem poderes constituintes e de revisão consti-
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tucional. Claro está que a qualificação democrática e parlamentar tem de ser enten-
dida no contexto interno da Ordem de Malta que é uma organização de natureza 
religiosa e de acesso restrito. Significa apenas que o poder constituinte tem origem 
na assembleia magna da Ordem e não numa decisão unilateral do seu chefe. 
 
A CC integra vários princípios gerais constitucionalmente conformadores. O pri-
meiro deles é o da monarquia electiva e compreende um sistema de separação dos 
poderes de natureza estatal entre a pessoa do Grão-Mestre e um órgão de natureza 
deliberativa, o Soberano Conselho aliado a um sistema especial de cooperação entre 
os diversos órgãos constitucionais no exercício das funções política, legislativa, 
executiva e judicial.      
 
Também o dualismo no sistema de governo é um princípio constitucional. A OM 
compreende um modelo de governo religioso e outro laico. O primeiro é exercido 
sob a supervisão directa da Igreja Católica e o segundo embora independente é exer-
cido também de acordo com os ditames da religião católica.  
 
Outro princípio geral politicamente conformador da CC é o da desconcentração de 
poderes. Verifica-se no âmbito religioso e no laico da Ordem. O governo central 
caracterizado pela concentração de poderes é apesar disso compatível com a perife-
rização da organização através de governos regionais, locais e nacionais ditos orga-
nismos públicos da Ordem que são os Grão-Priorados Priorados, Subpriorados e 
Associações Nacionais dotados de personalidade jurídica interna cujo regime varia 
consoante os estatutos de cada um aprovados pelo Grão-Mestre. Estas entidades 
podem coincidir ou não com as fronteiras de cada Estado e podem beneficiar de 
personalidade jurídica conferida pelos Governos dos Estados em que estão sediadas. 
Assim se logra aproximar a actividade da Ordem dos respectivos destinatários e 
aproveitar ao mesmo tempo as energias estatais, regionais e locais na prossecução 
das suas vastas atribuições.    
       
 
3 A natureza religiosa da Ordem de Malta.  
 
O diploma constitucional em análise reflecte naturalmente esta natureza peculiar da 
OM. São dois os aspectos essenciais que merecem análise; o governo religioso da 
Ordem e a presença do elemento religioso na sua composição orgânica e na quali-
dade dos respectivos membros.  
 
O governo religioso da Ordem tem por finalidade a respectiva integração nos fins 
apostólicos da Igreja. A legitimidade da Igreja é de origem enquanto intérprete 
autêntico e mandatado da Palavra revelada e de exercício enquanto testemunho vivo 
da obra apostólica. A OM é um elemento do exercício apostólico da Igreja. Para 
tanto, o Papa nomeia um Cardeal como seu representante pessoal junto da Ordem 
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com o título de Cardinal Patronus a quem cabem as atribuições religiosas da pro-
moção dos interesses espirituais da Ordem, da disciplina da sua vida religiosa e da 
dos seus membros e da cura das relações entre a mesma e a Santa Sé (art. 4º). O 
vicário papal é assistido no exercício das respectivas funções por um Prelado que é 
superior hierárquico do clero que integra a Ordem também nomeado pelo Papa mas 
sob proposta do Grão-Mestre e com o acordo do Soberano Conselho (art. 19º). O 
vicário do Papa e o referido Prelado não são necessariamente membros da Ordem.  
 
O elemento religioso tem repercussões ainda na composição dos órgãos de governo 
da Ordem. É necessário distinguir aqui entre o governo internacional e o governo 
territorial da Ordem integrado este último pelos referidos Grão-Priorados, Priorados, 
Subpriorados, Associações Nacionais e respectivas Delegações Regionais. O gover-
no internacional da Ordem está apenas aberto a determinados membros e não a 
todos. Naturalmente que nos referimos aos Cavaleiros Professos e aos de Obediência 
pois são estes os que mais perto estão das finalidades espirituais e religiosas que a 
Ordem serve em consequência do voto voluntário que fizeram e das pesadas obriga-
ções especiais que assumiram tal como previstas no art. 9º da CC e amplamente 
desenvolvidas pelo Capítulo II e ss. do Título II do CO. A pertença de membros não 
Professos nem de Obediência aos órgãos de governo internacional da Ordem é resi-
dual, de acordo com o art. 11º. Na composição do governo territorial da OM não 
vigoram exigências tão estritas.     
 
Por último, a natureza religiosa da Ordem tem repercussões claras na qualidade dos 
respetivos membros. A Ordem integra, de acordo com o art. 8º da CC, membros de 
três graus ou categorias compreendendo a primeira os Cavaleiros de Justiça ou Pro-
fessos e os Capelões Conventuais Professos que fizeram votos religiosos, a segunda 
os Cavaleiros e Damas de Honra e Devoção, de Graça e Devoção e de Graça Magis-
tral em regime de Obediência e a terceira os Cavaleiros e Damas de Honra e Devo-
ção, os Capelões Conventuais ad honorem, os Cavaleiros e Damas de Graça e Devo-
ção, os Capelões Magistrais, os Cavaleiros e Damas de Graça Magistral e os Dona-
tos (homens e mulheres) de Devoção. Existem, portanto, três diferentes graus ou 
categorias nos cavaleiros que integram a Ordem; os que fizeram votos religiosos, os 
que fizeram votos de obediência e os que não os tendo feito vivem segundo as 
regras da Igreja católica. Os membros de qualquer um destes três graus podem ser 
clérigos.  
 
Não existe qualquer relação de hierarquia funcional entre os membros dos três graus 
ou categorias que integram a Ordem. A hierarquia exerce-se apenas nas relações que 
se verificam entre os órgãos de governo internacional e nacional da Ordem e os 
respectivos membros e ainda entre o referido Prelado e o clero membro. Com-
preende poderes de direcção e disciplinares.     
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A OM não é, portanto, uma entidade pública estatal, regional ou local nem uma 
associação pública de natureza profissional nem uma entidade privada integrada na 
Administração Pública. É uma entidade pública internacional de natureza religiosa. 
A sua actividade não visa a defesa dos interesses de todos os que residam em deter-
minado território ou que exerçam certa profissão ou que prossigam determinados 
propósitos altruístas; é uma ordem religiosa de vocação ecuménica, vinculada aos 
fins apostólicos da Igreja Católica, de composição predominantemente aristocrática 
e apenas aberta aos clérigos e aos Cavaleiros Professos, aos que fizeram votos de 
Obediência e aos que aceitam viver segundo a dogmática católica tal como supe-
riormente interpretada pela Igreja Católica romana. 
 
 
4 O governo laico da Ordem de Malta.  
 
A Ordem compreende, como se disse, um governo laico. Este termo deve ser enten-
dido com circunspecção pois que a Ordem é, como se disse, uma entidade religiosa e 
que visa fins que se integram no apostolado da Igreja. Mas a Ordem é aberta a cava-
leiros laicos constituindo estes até a maioria dos respectivos membros e a actividade 
que desenvolve embora integrada nos fins apostólicos da Igreja nem sempre tem 
finalidades estritamente religiosas alargando-se a aspectos sociais e culturais de 
acordo com o art. 2º da CC que transcendem a esfera religiosa embora sejam com ela 
perfeitamente compatíveis e até seu prolongamento natural e que requerem uma 
complexa organização de pessoas e recursos. É o caso das suas atribuições hospitalá-
rias, assistenciais e sanitárias.  
 
Podemos assim dizer que se toda a actividade da Ordem se integra no apostolado 
católico a realidade é que ela compreende finalidades não estritamente religiosas 
para o desempenho das quais a Ordem dispõe de determinada orgânica e de certos 
meios. A Ordem integra assim um governo laico a par do religioso votado à prosse-
cução das finalidades correspondentes. É aquele que se vai agora estudar. 
 
 
5 O regime de governo e o sistema de governo. 
 
O modelo constitucional da Ordem compreende um regime de governo e um sistema 
de governo. O regime de governo depende da respectiva forma que é monárquica, 
embora electiva. O sistema de governo depende de um conjunto das relações está-
veis entre os seus diversos órgãos do poder. No caso da Ordem caracteriza-se pela 
concentração de poderes no respectivo chefe em termos que se assemelham ao pre-
sidencialismo, como se verá.  
 
A elegibilidade do chefe da Ordem por uma assembleia representativa corporiza um 
elemento republicano no governo laico da OM. 
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Em termos sintéticos, pode dizer-se que o governo laico da OM é uma monarquia 
com poderes soberanos concentrados no Chefe de Estado, como num sistema presi-
dencialista.  
    
 
6 O sistema de governo. A concentração dos poderes soberanos no Grão-Mes-
tre. 
 
6.1 O sistema de governo da Ordem é integrado por um conjunto estável de relações 
entre os respectivos órgãos do poder constantes da CC, como se disse. Estes órgãos 
são próprios da Ordem. Os órgãos de poder são individuais e colegiais. São eles o 
Grão-Mestre, único órgão individual com o título de Alteza Eminentíssima, coadju-
vado no exercício das suas muitas funções por vários titulares de Altos Cargos, o 
Soberano Conselho, o Conselho de Governo, o Capítulo Geral, o Conselho Com-
pleto de Estado, o Conselho Jurídico, os Tribunais Magistrais e o Tribunal de Con-
tas. 
 
Em caso de vacatura de cargo as atribuições correntes do Grão-Mestre são exercidas 
pelo seu Lugar-Tenente. É este que convoca o Conselho Completo de Estado que 
elege o Grão-Mestre.   
 
Apenas o Grão-Mestre e o Soberano Conselho têm poderes de decisão e de delibera-
ção, respectivamente. O Grão-Mestre é eleito vitaliciamente pelo Conselho Com-
pleto de Estado. O Soberano Conselho é um órgão colegial deliberativo que assiste o 
Grão-Mestre no exercício das suas funções, como se verá. O Conselho de Governo é 
um órgão colegial consultivo geral. O Capítulo Geral é a suprema assembleia da 
Ordem dispondo de poderes de revisão da CC e de poderes electivos dos membros 
do Soberano Conselho. O Conselho Completo de Estado é uma assembleia com 
poderes apenas electivos cabendo-lhe eleger o Grão-Mestre. O Conselho Jurídico é 
um órgão colegial consultivo especializado. Os Tribunais Magistrais de primeira e 
segunda instância são órgãos colegiais nomeados e exercem a função jurisdicional 
interna e o Tribunal de Contas é também um órgão colegial eleito que tutela as recei-
tas e despesas da Ordem.  
 
Os membros do Soberano Conselho e do Conselho de Governo são parcialmente 
eleitos pelo Capítulo Geral e em parte são-no por inerência de cargo. Os membros do 
Capítulo Geral e do Conselho Completo de Estado são-no por inerência de cargo ou 
delegados. Os membros do Conselho Jurídico são-no por inerência de cargo ou 
nomeados. Os juízes dos Tribunais Magistrais de primeira e segunda instância são 
nomeados, como se disse, e os membros do Tribunal de Contas são eleitos pelo 
Capítulo Geral. Nas eleições dos referidos membros é por vezes exigível maioria 
qualificada.      
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Do ponto de vista da caracterização do sistema de governo relevam especialmente 
esses dois órgãos que são o Grão-Mestre e o Soberano Conselho. 
 
De acordo com critérios de serviço religioso e aristocráticos nos órgãos da Ordem 
deliberativos, electivos e consultivos têm por vezes assento apenas determinados 
cavaleiros, como se referiu. 
 
 
6.2 O sistema de governo da OM caracteriza-se por uma acentuada concentração de 
poderes na pessoa do seu Grão-Mestre vitalício embora eleito pelo Conselho Com-
pleto de Estado onde apenas têm assento os cavaleiros professos. De acordo com o 
art. 15º da CC é ele a autoridade suprema da Ordem. Mas no exercício dos principais 
actos em que se traduz a sua autoridade o Grão-Mestre não está sozinho sendo assis-
tido pelo Soberano Conselho (tb. art. 20º) e coadjuvado pelos referidos titulares de 
Altos Cargos. Como se verá, este último órgão é o colaborador do Grão-Mestre pelo 
que toca aos actos mais importantes da sua autoria.  
 
Todos os actos do Grão-Mestre carecem da referenda do Grande Chanceler titular do 
mais importante dos Altos Cargos (art. 153º do CO).  
 
Vejamos mais de perto qual é o sistema de governo consagrado. Importam as rela-
ções entre os órgãos que desempenham as funções política, legislativa, administra-
tiva e judicial. 
 
a) As funções política, legislativa e administrativa. O papel do Grão-Mestre. 
 
O exercício da função política (a que também se chama função «de governo» desig-
nadamente em França) caracterizada pelos actos de conteúdo não normativo fre-
quentemente de conteúdo individual e concreto cabe ao Grão-Mestre no exercício de 
competências próprias ou partilhadas. Compreende alguns dos actos de maior rele-
vância para a vida interna e externa da Ordem. É o caso da presidência e convocação 
do Conselho de Governo e do Capítulo Geral, da admissão de novos membros 
designadamente os aspirantes aos graus superiores, da nomeação dos representantes 
diplomáticos da Ordem, sob proposta do Grande Chanceler, da ratificação dos acor-
dos internacionais celebrados pela Ordem, da promulgação dos actos legislativos e 
dos actos de governo, estes mediante decreto, da dispensa da observância das exi-
gências do CO, da constituição dos Priorados, Subpriorados e Associações Nacio-
nais e da destituição dos Priores.      
 
Em qualquer dos casos, de acordo com o art. 15º, o Grão-Mestre deve obter o acordo 
ou o voto favorável do Soberano Conselho. As únicas excepções reportam-se à já 
referida nomeação dos representantes diplomáticos, à admissão de membros para o 
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terceiro grau da Ordem podendo o Grão-Mestre dispor por sua própria iniciativa, 
embora com o conhecimento do Soberano Conselho, do Prior e do Presidente da 
Assembleia correspondente (art. 115º do CO), e a certos decretos contendo actos de 
governo que podem ser elaborados pelo Grão-Mestre sem intervenção prévia daque-
le órgão deliberativo, caso em que corporizam os chamados decretos magistrais. 
 
O voto favorável daquele órgão deliberativo é ainda necessário para a renúncia ao 
cargo pelo Grão-Mestre, de acordo com o art. 16º. 
 
O referido voto é uma formalidade essencial do acto político em causa sem a qual 
este é inexistente.      
 
Dentro do âmbito das suas competências políticas cabe ainda ao Grão-Mestre pro-
mulgar os decretos contendo actos de governo quando careçam da prévia deliberação 
do Soberano Conselho, ditos decretos conciliares, convocar o Capítulo Geral 
Extraordinário a fim de este órgão dissolver eventualmente o Soberano Conselho 
mas não pode prolongar esta situação indefinidamente pois que logo deve convocar 
a eleição de outro, de acordo com a alínea i) do mesmo parágrafo 2º do art. 15º. 
 
A conclusão está à vista; no exercício da referida função política o Grão-Mestre 
dispõe de primazia; não só pode vetar os actos aprovados pelo órgão deliberativo, 
como se verá, como pode ainda praticar certos actos políticos sem prévia deliberação 
daquele órgão.          
 
Considerações diferentes se devem fazer pelo que toca ao exercício do poder legis-
lativo. Cabe ele ao Soberano Conselho muito embora a perfeição do acto legislativo 
careça da sua promulgação pelo Grão-Mestre. Este só promulga depois de obtido o 
referido voto favorável do Soberano Conselho, nos termos da alínea a) do parágrafo 
2 do art. 15º. No exercício do poder legislativo o protagonismo do Grão-Mestre não 
é, como se viu, comparável ao de que dispõe no exercício do poder político.  
 
As normas legislativas podem incidir sobre todas as matérias não regulamentadas 
pela CC o que significa que o poder legislativo é geral compreendendo as matérias 
sobre que o órgão competente ou seja, o Soberano Conselho quiser pronunciar-se na 
forma legislativa dentro das vastas atribuições genéricas da Ordem.  
 
O exercício do poder administrativo cabe ao Grão-Mestre como é próprio dos regi-
mes monárquicos. O exercício desta função é a mais significativa no contexto actual 
tendo em conta a natureza das atribuições hospitalárias e outras da Ordem. As com-
petências do Grão-Mestre são gerais dado que a sua previsão constante do referido 
parágrafo 2º do art. 15º não é taxativa compreendendo de modo implícito todas as 
necessárias à plena efectivação das vastas atribuições da Ordem.   
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Executa ele actos normativos de dois tipos; os actos externos praticados pela Santa 
Sé e relativos à Ordem, actos estes de conteúdo eminentemente religioso, e ainda os 
referidos actos legislativos de autoria interna. Além disso administra, com a assis-
tência do Soberano Conselho, os bens patrimoniais e os meios financeiros da Ordem. 
Cabe-lhe ainda um importante dever de informação da Santa Sé sobre a vida interna 
religiosa e laica da instituição que chefia.  
 
A Ordem dispõe de poderes disciplinares para com os seus membros. O seu titular é 
o Grão-Mestre (art. 138º do CO) muito embora a iniciativa possa pertencer ao supe-
rior hierárquico do membro visado. O processo é instruído por uma Comissão espe-
cializada que existe em cada Priorado ou Associação e compreende todas as garan-
tias de defesa.  
 
No exercício da função administrativa, não está excluído que o Grão-Mestre possa 
delegar competências designadamente no seu Lugar-Tenente, também ele eleito pelo 
Conselho Completo de Estado.   
 
Por fim, o Grão-Mestre interfere ainda no exercício do poder judicial na medida em 
que é ele que, de acordo com o parágrafo 3 do art. 26º, nomeia os juízes dos Tribu-
nais Magistrais competentes para o julgamento das questões internas próprias da 
Ordem, muito embora necessite do acordo do Soberano Conselho.          
 
b) O papel do Soberano Conselho no exercício do governo laico da Ordem de Malta.  
 
O Soberano Conselho exerce a função legislativa, tem poderes deliberativos e de 
iniciativa no exercício da função política da Ordem e assiste ainda o exercício pelo 
Grão-Mestre das suas funções administrativas que se relacionam com a gestão 
patrimonial.  
 
De acordo com o art. 20º da CC o Soberano Conselho assiste (conforme a versão 
italiana da CC que é a da língua oficial da Ordem) o Grão-Mestre no governo laico 
da Ordem. O termo traduz uma posição activa daquele órgão de cooperação e auxílio 
e não uma mera posição passiva. Mas sé é assim no exercício das funções política e 
administrativa não é isso o que se verifica no exercício da função legislativa. Aqui é 
preponderante o papel do Soberano Conselho.  
 
Com efeito, o Soberano Conselho aprova decretos ditos conciliares no exercício das 
suas funções políticas embora sujeitos a veto do Grão-Mestre, como se viu. Mas no 
exercício das suas funções legislativas é outro o papel do Soberano Conselho. Apro-
va medidas legislativas que embora sujeitas a promulgação não estão sujeitas a veto 
do Grão-Mestre nem sequer meramente suspensivo.  
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Segue-se daqui que o Soberano Conselho é o órgão preponderante da OM no exercí-
cio da função legislativa. Tudo indica que a promulgação das medidas legislativas 
pelo Grão-Mestre é um mero requisito formal de exercício vinculado e que não pode 
ser utilizado por este órgão singular como faculté d´empêcher o poder legislativo do 
Soberano Conselho. Este Conselho é assim verdadeiramente soberano no exercício 
do poder legislativo.  
 
A CC é omissa pelo que toca à questão da obrigatoriedade ou não da promulgação 
pelo Grão-Mestre de um acto legislativo aprovado pelo Soberano Conselho. Mas na 
ausência de norma expressa deve admitir-se que o Grão-Mestre não dispõe aqui de 
veto, sendo, portanto, obrigado a promulgar.  
 
Podemos assim concluir que o poder legislativo pertence a esse órgão deliberativo 
que é o Soberano Conselho cabendo apenas ao Grão-Mestre a promulgação dos 
diplomas em que aquele se concretiza mas sem poderes de veto. A ausência de veto 
monárquico aproxima o sistema de governo da OM pelo que ao exercício do poder 
legislativo respeita dos sistemas monárquicos parlamentares que vigoram em alguns 
países europeus.   
 
Apesar da sua independência funcional, o Soberano Conselho responde perante o 
Capítulo Geral Extraordinário que o pode dissolver.  
 
A atribuição dos poderes legislativos ao Soberano Conselho, a ausência dos referi-
dos poderes de veto legislativo e a independência política do Soberano Conselho 
perante o Grão-Mestre pois que este não o pode dissolver acentuam uma compo-
nente parlamentarista no sistema de governo laico da Ordem, muito embora isto não 
signifique que o sistema de governo em análise seja parlamentarista. 
 
c) O poder de veto do Grão-Mestre. 
 
O Grão-Mestre promulga os decretos, ditos conciliares, contendo os actos de políti-
cos (ou de governo) que carecem da prévia aprovação do Soberano Conselho. Mas a 
CC não limita a liberdade do Grão-Mestre o que significa que ele pode não promul-
gar o decreto conciliar. Dispõe assim como que de um veto absoluto. Este poder 
confirma a posição constitucional de supremacia de que dispõe o Grão-Mestre no 
exercício da função política (ou de governo), como já se tinha concluído. Significa 
isto que o Grão-Mestre tem veto político absoluto sobre os decretos conciliares, o 
que é uma prerrogativa típica de um regime monárquico. 
 
O único limite que a CC consagra é a impossibilidade de, sendo a deliberação prévia 
do Soberano Conselho necessária, por ser tratar de decreto conciliar, o Grão-Mestre 
promulgar um não conforme com a deliberação, de acordo com o parágrafo 3º do 
art. 15º. O Grão-Mestre não tem o dever de promulgar o referido decreto originário 
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do Soberano Conselho dito conciliar mas não pode promulgar um diploma que lhe 
seja contrário.      
 
A particular modo como a CC reparte os poderes políticos entre o Grão-mestre o 
Soberano Conselho pode gerar uma situação de conflito e que consiste na omissão 
de uma proposta de acto por aquele órgão deliberativo. Neste caso, que é corrente 
em diversas ordens constitucionais, nem o Soberano Conselho delibera nem o Grão-
Mestre pode tomar a iniciativa de promulgar um acto diverso. A dificuldade terá de 
ser resolvida pela via da negociação interna.     
 
No exercício das suas funções legislativas o Grão-Mestre não dispõe de poderes para 
aprovar normas legislativas nem de iniciativa legislativa nem de veto mesmo que 
apenas suspensivo. Limita-se a promulgar as leis aprovadas pelo Soberano Conse-
lho, como se viu. 
     
d) A função judicial e a independência do poder judicial. 
 
O exercício da função judicial cabe aos Tribunais próprios da Ordem ditos Tribunais 
Magistrais. A independência do poder judicial é um princípio político constitucio-
nalmente conformador que há muito faz parte do património das Constituições 
modernas. A CC não é excepção. 
 
As questões jurídicas apreciáveis pelos Tribunais e que podem surgir a propósito da 
actividade da OM são de diversa natureza e a competência para o respectivo conhe-
cimento nem sempre cabe aos mesmos Tribunais, como é óbvio. A natureza sobe-
rana da Ordem não a arreda da jurisdição nacional. A competência própria dos refe-
ridos Tribunais Magistrais não preclude a dos Tribunais nacionais.  
 
Deve distinguir-se entre as questões externas e as internas e dentro destas entre as de 
âmbito religioso e as de âmbito laico, designadamente disciplinar. Para as questões 
externas ou seja, relativas às relações entre a OM e pessoas individuais ou colectivas 
a ela estranhas, sejam estas últimas públicas ou privadas, são competentes os Tribu-
nais estatais comuns, administrativos ou fiscais, consoante os casos, aplicando-se as 
regras comuns da respectiva competência material e territorial. Mas os Tribunais 
Magistrais são competentes para o conhecimento de todas as questões internas da 
Ordem, a saber e de acordo com a enumeração do art. 204º do CO; as relativas às 
provas exigíveis para membro e a outros actos políticos da competência da Ordem, 
as relativas a diferendos entre os membros da Ordem enquanto tais, as relativas aos 
conflitos entre as diversas entidades que integram a Ordem designadamente a propó-
sito dos respectivos bens, bem como às questões laborais suscitadas a propósito dos 
seus diversos funcionários.  
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As questões internas da Ordem podem incidir sobre assuntos de natureza religiosa, 
patrimonial, política ou disciplinar. Para as questões internas de natureza religiosa 
são competentes os Tribunais eclesiásticos e para as restantes são competentes os 
referidos Tribunais Magistrais (parágrafo 1 do art. 129º do CO) cujos juízes são, 
como se disse, nomeados pelo Grão-Mestre com o acordo do Soberano Conselho.  
 
A Ordem tem poderes de natureza disciplinar sobre a a actividade dos seus membros 
a exercer caso estes tenham violado os deveres inerentes à respectiva qualidade, 
como já tinha ficado referido. Da decisão final há naturalmente recurso judicial para 
os referidos Tribunais Magistrais, de acordo com o parágrafo 1º do art. 129º do CO.  
 
No caso português, os Tribunais próprios da OM apenas poderão pronunciar-se 
sobre as questões propriamente internas da Ordem incidindo sobre as matérias já 
elencadas. A competência jurisdicional para as restantes questões é monopólio dos 
Tribunais nacionais. É assim que se compreende que e a título exemplificativo, à 
face ao direito português, caso algum membro da Ordem pratique qualquer activi-
dade de relevo criminal mesmo que no âmbito das suas relações com aquela são 
competentes os Tribunais nacionais sem prejuízo do relevo disciplinar da mesma 
conduta que ao caso caiba cuja apreciação cabe aos Tribunais próprios da Ordem.              
 
 
7 Os órgãos consultivos. 
 
Como já ficou referido na CC existem dois órgãos colegiais consultivos. São eles o 
Conselho de Governo e o Conselho Jurídico. O primeiro tem atribuições gerais rela-
cionadas com o governo geral da Ordem e o segundo especializadas. O primeiro é 
integrado por membros eleitos e membros de direito próprio e o segundo por mem-
bros nomeados pelo Grão-Mestre com o acordo do Soberano Conselho e de direito 
próprio. Dele fazem parte peritos que não têm de ser necessariamente membros da 
Ordem embora devam preferencialmente sê-lo. 
 
O Conselho de Governo reúne obrigatoriamente pelo menos duas vezes ao ano. A 
opinião do Conselho Jurídico apenas é ouvida quando solicitada. 
 
O ponto de vista destes dois órgãos consultivos não vincula o Grão-Mestre. 
 
A importância constitucional destes dois órgãos consultivos justifica-se perfeita-
mente se tivermos em conta a particular natureza das atribuições da Ordem e a sua 
vastidão. Os assuntos a tratar no âmbito do governo geral são muito e diversificados 
pelo que a opinião daqueles órgãos se torna relevante de modo a carrear para as 
decisões finais um especial cabedal de legitimidade decorrente do ponto de vista dos 
peritos que os integram.          
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8 O poder constituinte e o poder de revisão constitucional. 
 
O poder constituinte pertence, como se disse, ao Capítulo Geral enquanto assembleia 
suprema da Ordem. O poder (constituído) de introduzir modificações ou alterações 
na CC cabe também ao mesmo órgão. Depende de determinados pressupostos for-
mais quais sejam uma maioria qualificada de dois terços, de acordo com o parágrafo 
4º do art. 22º da CC. Não existem limites materiais de revisão constitucional. O 
diploma é assim (relativamente) flexível. 
 
As modificações do CO da competência também do Capítulo Geral não requerem 
maioria qualificada salvo as relativas aos arts. 6º a 93º relativamente às condições de 
acesso dos membros da primeira classe que requerem a maioria dos Cavaleiros Pro-
fessos com direito de voto. 
 
 
9 Conclusões. 
 
A CC da OM completada pelas normas de natureza constitucional do CO consagra 
um sistema de governo duplo religioso e laico. O governo religioso da Ordem é o 
prolongamento natural da sua natureza. O governo laico da Ordem é indispensável à 
prossecução das suas vastas atribuições e constituiu o objecto específico deste estu-
do.  
 
O regime político consagrado é o de uma monarquia electiva constitucional. O sis-
tema de governo caracteriza-se pela acentuada concentração de poderes soberanos 
num órgão singular o Grão-Mestre com atribuições políticas, legislativas e adminis-
trativas que, no entanto, as exerce as mais das vezes em colaboração com o Sobe-
rano Conselho, órgão colegial de natureza deliberativa. Os termos em que se desen-
volve esta colaboração não são sempre idênticos. A relação entre aqueles dois órgãos 
é, portanto, diversificada e complexa. O Grão-Mestre tem ainda influência indirecta 
no exercício das funções jurisdicionais da Ordem. 
 
O sistema de governo da OM é marcado pela sua originalidade no quadro do regime 
político monárquico. Corporiza o protagonismo do chefe da Ordem em termos seme-
lhante aos que são próprios do presidencialismo e parece ser o mais consentâneo 
com a tradição histórica da Ordem e o mais adequado à sua particular natureza e à 
prossecução das suas atribuições específicas.    
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Introdução 
 
A quinta alteração à Lei da Nacionalidade incide sobre as consequências de uma 
decisão política tomada no final do século XV pelo nosso Rei D. Manuel I no sen-
tido de expulsar a comunidade judaica que então residia em Portugal, permitindo 
agora que os descendentes dos judeus portugueses (sefarditas) possam obter a nacio-
nalidade portuguesa. É este o pretexto para a presente incursão nesta matéria da 
cidadania. 
 
Desde a fundação de Portugal que uma parte da população portuguesa era de origem 
israelita, denominando-se os judeus da península ibérica por sefarditas. Os membros 

 
JURISMAT, Portimão, n.º 4, 2014, pp. 251-288. 
 
* Docente do ISMAT e da Universidade Autónoma de Lisboa. 



HENRIQUE DIAS DA SILVA 252 

desta comunidade desempenharam importantes funções na nossa sociedade de então, 
merecendo a confiança dos nossos reis. 
 
A comunidade judaica portuguesa antes de 1496, ano em que foi tomada a decisão 
de expulsão, regia-se por leis especiais que formavam o estatuto desta comunidade 
consagrando um conjunto de direitos que lhes eram favoráveis, em comparação com 
a situação com a dos judeus de outros Estados. 
 
No reinado de D. Manuel I esta situação é dramaticamente alterada, pois o Ventu-
roso obrigou-se perante os Reis de Espanha a expulsar os judeus, na sequência do 
acordo nupcial com a Infanta D. Maria. 
 
Com a presente alteração da lei da nacionalidade pretende-se terminar definitiva-
mente com as consequências daquela decisão, permitindo-se agora que os descen-
dentes desses judeus expulsos ou que, posteriormente fugiram das perseguições se 
naturalizem portugueses sem a exigência do preenchimento dos requisitos relativos à 
residência em Portugal e ao conhecimento da língua portuguesa. 
 
 
A nacionalidade 
 
É só no século XIX que surge a expressão nacionalidade para traduzir o vínculo 
jurídico que liga uma pessoa a um Estado, já que com o vocábulo cidadania se tem 
em atenção o “…feixe de direitos e deveres que daquela ligação decorrem, ou seja, o 
seu conteúdo”.1 
 
Aliás, no período anterior ao liberalismo esta ligação era constituída designadamente 
pela dependência perpétua e pessoal do súbdito ao suserano, merecendo outras 
designações como a “vizinhança” e a “naturalidade”. 
 
O Título LV, do Livro II das Ordenações Filipinas, refere-se às “…pessoas, que 
devam ser havidas por naturaes destes Reinos” e no Título LVI do mesmo Livro ao 
“… modo e tempo se faz alguém visinho, para gozar dos privilegios dos vizinhos”, 
por diversos direitos de natureza política estavam relacionados com essa qualidade.2 
 
As Ordenações seguiam o critério dos ius soli para a atribuição dessa qualidade de 
natural do Reino e, nalguns casos, o critério do ius sanguinis para os que nascessem 

 
1  RAMOS, R. M. (1992). Do Direito Português da Nacionalidade. Coimbra, Portugal: Coimbra 

Editora, nota 1, pág. 4. 
2  Os direitos dos “vizinhos” nos concelhos consistem na capacidade eleitoral ativa e passiva, ver 

SILVA, H. D. (2012). Reformas Administrativas em Portugal desde o Século XIX. (I. S. 
Gomes, Ed.) Jurismat , I, 65-95, págs 66 e 67. 
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no estrangeiro, filhos dos “…naturaes…” do Reino, que estivessem fora de Portugal 
ao serviço do Reino. 
 
No período liberal-monárquico,3 a Constituição de 1822,4 estabeleceu no seu artigo 
21.º, os critérios determinantes da obtenção da qualidade de cidadão português ado-
tando soluções semelhantes às que existiam nas ordenações. 
  
A Carta Constitucional estabelece no seu artigo 7.º uma norma idêntica mas agora 
com a preocupação de distinguir os cidadãos portugueses dos cidadãos brasileiros. 
  
Este artigo 7.º retira a cidadania portuguesa aos cidadãos portugueses a quem foi 
atribuída a cidadania brasileira. A Constituição Brasileira de 1824,5 no seu artigo 6.º, 
atribuiu a cidadania designadamente aos nascidos no Brasil e também aos que nasce-
ram em Portugal e que residiam no Brasil aquando da independência e aí continua-
ram a viver. Por conseguinte, e face ao disposto no § 1.º do artigo 7.º da Carta Cons-
titucional estas pessoas perderam a cidadania portuguesa por terem adquirido a cida-
dania brasileira. 
 
A efémera Constituição de 1838, no seu artigo 6.º, consagra soluções semelhantes 
para a determinação de quem tem a qualidade de cidadão português, agora com uma 
clara prevalência do critério do ius sanguinis. É com esta Constituição que surge 
pela primeira vez o vocábulo nacionalidade numa disposição relativa à cidadania. 
 
Neste período, haveria de ser publicado o Código Civil de 1867, que manteve a 
expressão cidadania para designar a ligação entre o individuo e o Estado. O Código 
regulava esta matéria nos artigos 18.º e seguintes no Livro I, Título II – De como se 
adquire a qualidade de cidadão português. 
 
Este texto legal segue de perto as soluções da Carta Constitucional com predomínio 
do critério do ius sanguinis e um menor peso do critério do ius soli. Todavia, encon-
tramos uma nova causa de aquisição derivada no n.º 6 daquele artigo 18.º, onde se 
prevê a obtenção da cidadania portuguesa por mulher estrangeira que case com por-
tuguês. 
 

 
3  Este período vai de 1820 a 1910. Sobre a periodificação do Direito Constitucional ver: 

GOUVEIA, J. B. (2011). Manual de Direito Constitucional (Vol. I). Coimbra, Portugal: 
Almedina, págs. 405 e segs. 

4  Consultei as anteriores Constituições portuguesas in: MIRANDA, J. (1984). As Constituições 
Portuguesas (2.ª Edição ed.). Lisboa, Portugal: Livraria Petrony. 

5  Consultei a Constituição Brasileira, de 25 de Março de 1824, in: MIRANDA, J. (1980). Textos 
Históricos do Direito Contitucional. Lisboa, Portugal: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 
págs. 197 e segs. 
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Na Constituição Republicana de 1911 não encontramos os critérios determinantes da 
atribuição da cidadania, optando o legislador constitucional no artigo 74.º por deixar 
esta matéria para a “lei civil”.  
 
Ainda antes da vigência desta Constituição, mas já depois da proclamação da Repú-
blica foi publicado um Decreto6 que aumentava os requisitos para a naturalização e 
estabelecia uma regra relativa aos conflitos de nacionalidade. É neste texto que surge 
novamente a expressão nacionalidade, claramente evitado pelos restantes diplomas 
que incidiram sobre esta matéria da cidadania. 
 
Em 1916, na sequência da entrada de Portugal na 1.ª Guerra Mundial7 é publicado o 
Decreto n.º 2355, de 23 de Abril de 1916, que bania do território português os súb-
ditos alemães, retirava a cidadania portuguesa aos filhos de alemães nascidos em 
Portugal e aos alemães e austríacos naturalizados portugueses. 
 
Terminada a Grande Guerra e após a aprovação do Tratado de Paz assinado a 28 de 
Junho de 1919, em Versailles,8 foi publicado o Decreto n.º 7978, de 20 de Janeiro de 
1922, que revogou as disposições legais publicadas por efeito do estado de guerra 
entre Portugal e a Alemanha. 
 
Devendo, por conseguinte considerar-se revogadas as disposições que retiravam a 
nacionalidade portuguesa aos filhos de alemães nascidos em Portugal e aos alemães 
e austríacos naturalizados. 
 
Durante o “Estado Novo”, foi aprovada a Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959, que 
estabelece o novo regime jurídico da nacionalidade. 
 
A nova lei retoma muitas das soluções do Código Civil de 1867, mas utiliza desde 
logo uma terminologia diferente substituindo o termo cidadão português por nacio-
nal português, recorde-se que nem todos os que tinham a nacionalidade portuguesa 
usufruíam de todos os direitos de cidadania, tenhamos presente que ao tempo ainda 
vigorava o Estatuto do Indigenato.9 

 
6  Trata-se do Decreto de 2 de Dezembro de 1910, que se encontra publicado no Diário do Gover-

no n.º 50, de 3 de Dezembro de 2010. 
7  A Alemanha declarou guerra a Portugal, a 9 de Março de 1916, na sequência de o Governo 

português ter requisitado perto de 70 navios alemães que se encontravam refugiado em portos 
portugueses. Esta requisição foi precedida da publicação do Decreto n.º 2229, publicado no 
suplemento do Diário do Governo, de 23 de Fevereiro de 1916 (este Decreto veio a ser nova-
mente publicado no Diário do Governo, de 24 de Fevereiro de 1916). 

8  O Tratado de Versailles foi aprovado pela Lei n.º 962, de 2 de Abril de 1920. 
9  O Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 12533, de 

23 de Outubro de 1926, tendo posteriormente sofrido diversas alterações até à sua extinção pelo 
Decreto-Lei n.º 43893, de 6 de Setembro de 1961. 
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No que respeita à atribuição da nacionalidade portuguesa mantem-se o critério misto 
do ius sanguinis e do ius soli, mas com predomínio deste último, numa aproximação 
aos países em formação que carecem de uma lei da nacionalidade favorável à fixa-
ção da população. 
 
No que respeita à aquisição derivada persistem igualmente as situações decorrentes 
do casamento e da naturalização.10 
 
Quanto à naturalização, e com interesse para o objeto do nosso estudo, a Base XVII 
da Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959, previa a possibilidade de pessoas perten-
centes a comunidades que a si próprias se atribuem ascendência portuguesa e que 
manifestem a vontade de se integrar na ordem social e política nacional obterem a 
nacionalidade portuguesa. 
 
Por último, na sequência das independências dos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa, foi publicado o Decreto-Lei n.º 308-A/75, de 24 de Junho, que determi-
nou a privação da nacionalidade portuguesa para os indivíduos nascido ou domici-
liados em território ultramarino que não reuniam determinadas condições espe-
ciais.11  
 
 
A questão terminológica – Nacionalidade ou Cidadania 
 
Atualmente a expressão nacionalidade exprime o vínculo que existe entre uma pes-
soa e o Estado, coexistindo com o vocábulo cidadania com um significado jurídico 
praticamente coincidente com o de nacionalidade. 
 
Entre aquelas duas expressões, nacionalidade e cidadania, o nosso texto constitucio-
nal optou por cidadania designadamente nos artigos 4.º (Cidadania portuguesa), 15.º 
(estrangeiros, apátridas, cidadãos europeus), 26.º (Outros direitos pessoais), 33.º 
(Expulsão, extradição e asilo), alínea f) do artigo 164.º (Reserva absoluta de compe-
tência legislativa). 
 

 
10  RAMOS, R. M. (1992). Do Direito Português da Nacionalidade. Coimbra, Portugal: Coimbra 

Editora, págs. 44 e segs. 
11  RAMOS, R. M. (2013) Estudos de Direito Português da Nacionalidade. Coimbra, Portugal, 

Coimbra Editora, págs. 63 e segs. 
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Na versão original da nossa Lei Fundamental o n.º 4 do artigo 38.º e o artigo 53.º12 
referiam-se à “nacionalidade portuguesa”, conceito que foi logo substituído pelo de 
cidadania na 1.ª Revisão Constitucional em 1982. 
 
Em tempos o vocábulo “nação” traduzia o ato de nascer, indicando o local do nasci-
mento. Era este um dos sentidos que no século XVIII se dava à palavra “nação”. 
Utilizava-se igualmente este termo para significar estrangeiro, por exemplo, os 
judeus eram “gente de nação”.13 
 
Porém, o Código Civil14 continua a usar a expressão nacionalidade, bem como a 
própria Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, que estabelece o regime jurídico da naciona-
lidade. 
 
Também a Convenção Europeia sobre a Nacionalidade,15 aprovada para ratificação 
pela Resolução da Assembleia da República n.º 19/2000, de 6 de Março, e ratificada 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 7/2000, da mesma data, continua a usar 
o termo nacionalidade mas tendo o cuidado de a definir, na alínea a) do seu artigo 
2.º, como “o vínculo jurídico entre o individuo e o Estado”, não indicando, contudo, 
a origem étnica desse indivíduo. 
 
Entendem os nossos constitucionalistas que o termo nacionalidade significa a per-
tença a uma determinada nação enquanto cidadania traduz a qualidade de cidadão,16 
pelo que optam pelo termo cidadania. 
 
Por outro lado, a expressão nacionalidade é usada para nomear outras realidades, 
designadamente para as pessoas coletivas e para os navios e aeronaves pelo que se 

 
12  O artigo 34.º relativo à liberdade de imprensa dispunha no sentido de que “As publicações 

periódicas e não periódicas podem ser propriedade de quaisquer pessoas coletivas sem fins 
lucrativos e de empresas jornalísticas e editoriais sob forma societária ou de pessoas singulares 
de nacionalidade portuguesa” e o artigo 53.º que consagrava direitos dos trabalhadores “… sem 
distinção de idade, sexo, raça, nacionalidade, religião ou ideologia…”. 

13  HESPANHA, A.M. (2004) Guiando a Mão Invisível – Direitos, Estado e Lei no Constituciona-
lismo Monárquico Português. Coimbra, Almedina, pág. 64. 

14  Designadamente no artigo 14.º (Condição jurídica dos estrangeiros), no artigo 17.º (Reenvio 
para a lei de um terceiro Estado), no artigo 31.º (Determinação da lei pessoal), artigo 53.º 
(Convenções antenupciais e regime de bens), artigo 56.º (Constituição da filiação), artigo 57.º 
(Relações entre pais e filhos), artigo 60.º (Filiação adotiva). 

15  Esta Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, celebrada no âmbito do Conselho da Europa, 
foi aberta à assinatura dos Estados membros daquela organização internacional em Estrasburgo 
em 26 de Novembro de 1997. 

16  MIRANDA, J. (1998). Manual de Direito Constitucional (4.ª Edição ed., Vol. III). Coimbra, 
Portugal: Coimbra Editora, pág. 95. 
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deve optar pelo termo cidadania, único que se aplica exclusivamente a pessoas físi-
cas.17 
 
Em suma, a expressão cidadania é preferida por três ordens de razões. Em primeiro 
lugar, porque o sentido étnico de nacionalidade “…perturba a ideia de cidadania 
como direito fundamental”. Em segundo lugar, porque os diplomas recentes usam o 
vocábulo cidadania, que por um lado tem um carácter neutro e por outro é um con-
ceito suscetível de abranger as “…cidadanias derivadas e transnacionais”. Por últi-
mo, o conceito de nacionalidade como sinónimo de “pertença a um grupo etni-
camente fechado” está em desacordo com as novas ideias de cidadania transnacional 
e cosmopolita.18 
 
 
A cidadania como direito fundamental 
 
O artigo 15.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem19 consagra o direito 
de ter uma nacionalidade para todos os indivíduos. 
  
Também a nossa Lei fundamental no n.º 1 do artigo 26.º contempla este importante 
direito, agora sob a designação de cidadania. Trata-se aqui do direito a ter a “quali-
dade de membro da República portuguesa”,20 é o que se designa por status activae 
civitatis.21 Ao incluir o direito à cidadania no artigo 26.º a Constituição como que o 
qualifica como um direito pessoal. 
 
Note-se que, no passado, os direitos de participação política eram privativos dos 
cidadãos nacionais, sendo pertinente a ligação entre nacionalidade e cidadania polí-
tica como ainda decorre do n.º 2 do artigo 15.º da nossa Lei fundamental. Todavia, 
cada vez mais, os direitos políticos vão sendo reconhecidos a estrangeiros residentes 
pelo menos a um grupo cada vez mais vasto conforme se estatui nos números 3 a 5 
daquele artigo.22 

 17  GOUVEIA, J. B. (2011). Manual de Direito Constitucional (Vol. I). Coimbra, Portugal: 
Almedina, págs. 147 e 148. 

18  MATIAS, G. (2011). Nacionalidade. In F. P. Manuel de Almeida Ribeiro, Enciclopédia do 
Direito Internacional. Coimbra, Portugal: Almedina, pág. 303. 

19  Aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 10 de Dezembro de 1948, sem nenhum 
voto contra, publicada na 1.ª Séria do Diário da República, n.º 57, de 9 de Março de 1978. Cfr. 
RIBEIRO, Manuel de Almeida F. P. (2011). Enciclopedia de Direito Internacional. Coimbra: 
Almedina, pág. 156.  

20  CANOTILHO, V. M. (2007-2010). Constituição da República Portuguesa Anotada (4.ª Edição 
ed., Vol. I). Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, pág. 446, nota VI ao artigo 26.º 

21  MIRANDA, J. (1998). Manual de Direito Constitucional (4.ª Edição ed., Vol. III). Coimbra, 
Portugal: Coimbra Editora, pág. 126. 

22  CANOTILHO, V. M. (2007-2010). Constituição da República Portuguesa Anotada (4.ª Edição 
ed., Vol. I). Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, pág. 667, nota VII ao artigo 48.º.  
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A cidadania como estatuto 
 
A cidadania pode ser observada como direito, como direito fundamental como ficou 
demonstrado, ou como estatuto. 
 
Como estatuto a cidadania traduz o conjunto de posições jurídicas ativas e passivas 
atinentes a esta instituição jurídica.23 Trata-se aqui de direitos exclusivo dos cida-
dãos portugueses no que se relaciona com a escolha dos governantes, o desempenho 
de cargos públicos e o cumprimento de deveres fundamentais. 
 
Atualmente esta estatuto compreende uma série de gradações pois ao lado dos cida-
dãos portugueses temos os cidadãos dos Estados lusófonos24 com residência perma-
nente em Portugal e os cidadãos dos Estados membros da União Europeia também a 
residir em Portugal. 
 
Estes cidadãos, nos termos dos números 3 e 5 do artigo 15.º da Constituição podem 
ter capacidade eleitoral passiva e ativa. Porém, a defesa da pátria que é o principal 
dever fundamental compete unicamente aos cidadãos portugueses conforme se esta-
belece no n.º 2 do artigo 275.º e no n.º 1 do artigo 276.º todos da Constituição da 
República. 
 
Em síntese, podemos concluir no sentido de o estatuto dos cidadãos que têm a 
nacionalidade portuguesa abrange um conjunto de direitos com uma amplitude 
maior do que o conjunto dos direitos de que beneficiam os cidadãos que têm uma 
nacionalidade estrangeira. 
 
 
Cidadanias de sobreposição, cidadanias de segundo grau e as duplas cidadanias 
 
A cidadania apresenta-se agora de “geometria variável”25 a par da cidadania clássica, 
também designada por nacionalidade encontramos outras cidadanias em consequên-
cia de organizações de Estados com base em interesses regionais e linguísticos. 
 
A doutrina identifica três “formas de cidadania”, as cidadanias de sobreposição, as 
cidadanias de segundo grau e a dupla cidadania. 
 

 23  GOUVEIA, J. B. (2011). Manual de Direito Constitucional (Vol. I). Coimbra, Portugal: 
Almedina, págs. 149 e 150.   

24  Mesmo entre estes haverá que distinguir os cidadãos da República Federativa do Brasil e os da 
República de Cabo Verde, Estados com as quais temos acordos bilaterais. 

25  Nas inspiradas palavras de PIRES, F. L. (1997). Schengen e a Comunidade de Países 
Lusófonos. Coimbra: Coimbra Editora. 
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As cidadanias de sobreposição são as que se determinam automaticamente “…a 
partir da existência de uma cidadania de base…” e traduzem-se num conjunto de 
direitos que acrescem àqueles que o cidadão já dispõe com fundamento na sua cida-
dania de base. É o que sucede com a cidadania europeia. 
 
As cidadanias de segundo grau também se estabelecem a partir de uma cidadania 
de primeiro grau e têm como objetivo conceder direitos preexistentes nas cidadanias 
de base, destinando-se esses direitos a ser exercidos ao nível estadual. Tal verifica-se 
na Commonwelth. 
 
Por fim, temos as duplas cidadanias26 situação que se verifica devido a 
“…afinidades históricas ou políticas entre dois ou mais Estados…” que aprovam 
normas que permitem o acesso à cidadania de primeiro grau de outro Estado em 
condições privilegiadas e mais favoráveis.27  
 
Tal sucede, designadamente, com o artigo 11.º da Constituição Espanhola de 1978, 
sob a epígrafe “Nacionalidad” prevê a possibilidade de o Estado celebrar tratados 
com países ibero americanos acordos, em condições de reciprocidade, que permitam 
aos cidadãos desses países naturalizarem-se espanhóis sem perderem a sua naciona-
lidade de origem. 
 
 
A cidadania europeia 
 
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no seu Capítulo V, nos arti-
gos 39.º e seguintes estabelece os direitos de cidadania.28O Tratado sobre o Funcio-
namento da União Europeia versa sobre estes direitos na sua Parte II, artigos 18.º a 
25.º. 
 
A cidadania europeia é um reflexo da cidadania dos Estados membros da União 
Europeia dado que são cidadãos europeus os que tiverem a cidadania de um dos 
Estados da União, aliás, a União Europeia não pode conceder a cidadania europeia a 

 
26  Situação diferente é a de plurinacionalidade que pode suceder em virtude de cada um dos 

progenitores ter uma nacionalidade diferente que transmita ao seu descendente ou por qualquer 
outro motivo designadamente a aquisição da nacionalidade pelo casamento ou até mesmo a 
naturalização. 

27  SILVA, J. P. (2004). Direitos de Cidadania e Direito à Cidadania - Princípio da Equiparação, 
Novas Cidadanias e Direito à Cidadania Portuguesa como Instrumentos de uma Comunidade 
Constitucional Inclusiva. Porto: Alto Comissariado para a Emigração e Minorias Étnicas, págs. 
58 e 59.  

28  A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia foi formalmente aprovada em Dezembro 
de 2000, em Nice e proclamada solenemente pelo Parlamento Europeu, o Conselho e a Comis-
são em 2007.  
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um cidadão de um país terceiro. Se uma pessoa perder a nacionalidade do Estado 
membro, perde automaticamente a cidadania da União.29 
 
Encontramos no âmbito da cidadania o direito de eleger e de ser eleito nas eleições 
para o Parlamento Europeu e nas eleições municipais, direito de tomar uma inicia-
tiva de cidadania,30 direito a uma boa administração, direito de acesso aos documen-
tos, o direito de recorrer ao Provedor de Justiça Europeu, direito de petição, liber-
dade de circulação e de permanência, proteção diplomática e consular de qualquer 
Estado-Membro no território de países terceiros em que o Estado-Membro de que o 
cidadão é nacional não se encontre representado. 
 
Alguns autores referem-se à cidadania europeia como um “Suplemento da cidadania 
nacional” ou como uma “superlativa cidadania portuguesa” sendo que só tem a cida-
dania europeia quem for cidadão de um dos Estados-membros.31 
 
Inversamente ao que sucede nas federações na União Europeia não existe uma dua-
lidade de cidadania ou uma dupla nacionalidade, considerando a doutrina que esta-
mos perante uma cidadania de carácter complementar.32 
 
Esta questão da existência de duas cidadanias “sobrepostas”33 é há décadas do 
conhecimento do Direito Internacional Privado que se confronta com situações em 
que no Estado considerado competente para regular a questão plurilocalizada coe-
xistem diversos ordenamentos jurídicos em razão do território.  
 
Esta questão é, entre nós, regulada pelo artigo 20.º do Código Civil que manda apli-
car em primeiro lugar o ordenamento designado pelo direito interlocal, se este não 

 29  MARTINS, A. M. (2004). Curso de Direito Constitucional da União Europeia. Coimbra: 
Almedina, pág. 188 e 189.  

30  Nos termos do n.º 4 do artigo 11.º do Tratado da União Europeia um milhão de cidadãos de 
vários Estados-membros pode tomar a iniciativa de convidar a Comissão Europeia a apresentar 
uma proposta adequada em matéria sobre as quais esses cidadãos considerem necessário um ato 
jurídico da União para aplicar os Tratados.  

31  PIRES, F. L. (1998). Múltiplos de Cidadania: o Caso da Cidadania Europeia. In AAVV, Ab 
Uno ad Omnes - 75 anos da Coimbra Editora. Coimbra, Portugal: Coimbra editora, págs. 1276 
e segs. 

32  QUADROS, F. (2004). Direito da União Europeia. Coimbra: Almedina, págs. 116 e 117.  
33  Seria também o caso de uma cidadania lusófona quando das convenções multilaterais se passar 

para um sistema multilateral coincidente com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
como afirma MIRANDA, J. (1998). Manual de Direito Constitucional (4.ª Edição ed., Vol. III). 
Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, pág. 162. A Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa foi criada por meio de um tratado internacional assinado em Lisboa a 17 de Julho de 
1996 e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 15/97, de 20 de Março. Este tam-
bém seria um caso de cidadanias sobrepostas e não “paralelas” como sucede com os plurina-
cionais. 
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existir recorre-se o direito internacional privado desse Estado e na sua falta aplica-se 
a lei da residência habitual.  
 
Tal fenómeno verifica-se designadamente nos casos de união pessoal em que existe 
uma pluralidade de Estados e de nacionalidades apenas ligados pela pessoa do sobe-
rano como sucede com alguns Estados da Commonwealth ligados ao Reino Unido 
apenas pela coroa,34 ou quando o conflito de leis é resolvido a favor do ordenamento 
jurídico dos Estados Unidos da América que por se tratar de um ordenamento pluri-
legislativo de base territorial acaba por se aplicar o direito interno de um dos Estados 
daquela federação.35 
 
 
A cidadania lusófona 
 
A cidadania apresenta atualmente uma “geometria variável”, coexistindo, como se 
disse, uma pluralidade de cidadanias com um pluralidade de conteúdos, existindo 
entre nós além da cidadania europeia uma “promessa” de uma cidadania lusófona. 
 
Este esforço de criação da cidadania lusófona inscreve-se também na “construção de 
uma comunidade constitucional inclusiva” para com os cidadãos provenientes de 
outros países, designadamente os países de língua oficial portuguesa.36 
 
Encontramos os indícios desta cidadania no próprio artigo 15.º relativo a estrangei-
ros, onde se discriminam positivamente os cidadãos oriundos de países lusófonos. 
Tenhamos presente o estatuto do cidadão lusófono aprovado por Cabo Verde em 

 
34  LOUSSOUARN, Yvon, Droit international privé, 8.ª edição, Dalloz, Paris, 2004, pág.787. 
35  CORREIA, A. F. (1978). Comentários aos arts. 32.º e 33.º do anteprojeto de 1951. In J. F. 

Bastos, Das Leis sua Interpretação e Aplicação segundo o Código Civil de 1966 (pp. 65-67). 
Lisboa, Portugal: Livraria Petrony, pág. 66. 

36  SILVA, J. P. (2004). Direitos de Cidadania e Direito à Cidadania - Princípio da Equiparação, 
Novas Cidadanias e Direito à Cidadania Portuguesa como Instrumentos de uma Comunidade 
Constitucional Inclusiva. Porto: Alto Comissariado para a Emigração e Minorias Étnicas, pág. 
137. 
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1997,37 o Tratado de Porto Seguro38 celebrado entre o Brasil e Portugal em 2000 e os 
acordos com vista à facilitação da circulação dos cidadãos dos países lusófonos.39  
 
 
A cidadania no Direito Internacional 
 
Além do “direito das gentes” são vários os textos internacionais que envolvem estas 
questões da cidadania, entre esses destacam-se a Convenção para a Redução dos 
Casos de Apatridia de 1961, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 
1996 e a Convenção Europeia sobre a Nacionalidade. 
 
A Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia,40 consagra o direito de os 
indivíduos nascidos num território que não tenham outra nacionalidade, adquirirem a 
nacionalidade desse mesmo território, o mesmo sucede com os expostos, soluções 
entre nós acolhidas respetivamente no n.º 1 alínea f) e no n.º 2 do artigo 1.º da Lei na 
Nacionalidade. 
 
O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos41 no seu artigo 25.º atribuiu aos 
cidadãos o direito de participar na direção dos assuntos públicos, quer diretamente, 
quer por intermédio de representantes livremente eleitos, o direito de votar e de ser 

 
37  O Estatuto do Cidadão Lusófono foi aprovado na República de Cabo Verde pela Lei n.º 

36/V/97. 
38  O Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República 

Federativa do Brasil, assinado em Porto Seguro em 22 de Abril de 2000, aprovado, para ratifi-
cação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000, de 28 de Setembro, e rat ificado 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 79/2000, de 14 de Dezembro, revogou a Conven-
ção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses, celebrada em Brasí-
lia em 7 de Setembro de 1971. Este Tratado foi regulado em Portugal pelo Decreto-Lei n.º 
154/2003, de 15 de Julho. 

39  SILVA, J. P. (2004). Direitos de Cidadania e Direito à Cidadania - Princípio da Equiparação, 
Novas Cidadanias e Direito à Cidadania Portuguesa como Instrumentos de uma Comunidade 
Constitucional Inclusiva. Porto: Alto Comissariado para a Emigração e Minorias Étnicas, pág. 
138.  

40  De acordo com a informação disponibilizada pelo Gabinete de Documentação e Direito Com-
parado, foi adotada e aberta à assinatura pela Conferência das Nações Unidas sobre a Eli-
minação ou Redução dos Futuros casos de Apatridia, convocada pelo Secretário-Geral da ONU 
nos termos da resolução 896 (IX) 1 da Assembleia Geral, de 4 de Dezembro de  1954. Tendo 
entrado em vigor na ordem internacional a 13 de Dezembro de 1975. Em Portugal foi aprovada 
para adesão por Resolução da Assembleia da República n.º 106/2012, de 7 de Agosto, ratifi -
cada por Decreto do Presidente da República n.º 133/2012, de 7 de Agosto, tendo entrado em 
vigor a 30 de Dezembro de 2012. 

41  O Pacto Internacional de Direito Civis e Políticos foi aprovado pela Resolução 2200A (XXI), 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de Dezembro de 1966. Segundo informação do 
Gabinete de Documentação e Direito Comparado esta Convenção vigora na ordem internacio-
nal desde 23 de Março de 1976, foi aprovada para ratificação pela Lei n.º 45/78, de 11 de Julho 
e vigora em Portugal desde 15 de Setembro de 1978. 
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eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal, por voto 
secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores e o direito de acesso, 
em condições de igualdade, às funções públicas no seu país. 
 
Como se disse, a Convenção Europeia sobre a Nacionalidade42 de 1997, na alínea a) 
do seu artigo 2.º, define nacionalidade como “…o vínculo jurídico entre o individuo 
e um Estado”, esclarecendo de imediato que tal não indica contudo a origem étnica 
do individuo”. 
 
Esta Convenção, além de proclamar na alínea a) do seu artigo 4.º o direito à nacio-
nalidade, à semelhança do que sucede na Declaração Universal dos Direito do 
Homem e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, vai mais longe ao 
indicar no seu artigo 6.º os casos em que pelo critério do ius sanguinis e pelo critério 
do ius soli existe o direito à nacionalidade, pese embora o facto de os Estados terem 
competência para determinar “…quem são os seus nacionais nos termos do direito 
interno” conforme prescreve o n.º 1 do artigo 3.º deste texto internacional. 
 
 
A Lei da Nacionalidade 
 
A Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, designada como Lei da Nacionalidade, estabelece 
as normas relativas à aquisição, perda e reaquisição da cidadania portuguesa, matéria 
da exclusiva competência da Assembleia da República nos termos da alínea f) do 
artigo 164.º da nossa Lei Fundamental. 
 
A occasio legis da Lei da Nacionalidade prende-se com três ordens de questões. Em 
primeiro lugar a alteração do território português com a independência dos novos 
Estados de língua portuguesa, teve consequências na definição do círculo dos cida-
dãos. Em segundo lugar foi imperioso harmonizar as regras da nacionalidade com os 
novos princípios da igualdade dos cônjuges e com a igualdade entre os filhos nasci-
dos dentro e fora do casamento e o instituto da adoção, consagrados na Constituição 
de 1976. Por último, era necessário que as regras atributivas de nacionalidade tives-
sem em atenção a conveniência de o Estado Português manter a ligação com as 
importantes comunidades portuguesas emigradas. Por todo isto, impunha-se uma 
nova lei da nacionalidade que substituísse a Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959.43 
 
Todavia, mantêm-se muitas das soluções anteriores relativas à aquisição, perda e 
reaquisição da cidadania portuguesa já com uma longa tradição no ordenamento 
jurídico português. 

 42  Aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 19/2000, de 6 de Março. 
43  RAMOS, R. M. (1992). Do Direito Português da Nacionalidade. Coimbra, Portugal: Coimbra 

Editora, nota 1, págs. 77 e segs. 
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A versão original da Lei da Nacionalidade previa três modos de obtenção da nacio-
nalidade: a atribuição da nacionalidade, a aquisição da nacionalidade e a naturaliza-
ção. 
 
A nacionalidade portuguesa é atribuída com base nos dois critérios clássicos para 
estabelecer a nacionalidade: o ius sanguinis e o ius soli. O primeiro daqueles crité-
rios funda-se na filiação, são portugueses os filhos de portugueses, o segundo baseia-
se no facto de uma pessoa nascer num território de um determinado Estado, pelo que 
aplicando-se, sem mais este critério, seriam portugueses os nascidos em território 
português. Por vezes estes dois critérios encontram-se combinados. 
 
Seguindo esta doutrina, a Lei da Nacionalidade atribuí na alínea a) do seu artigo 1.º a 
nacionalidade portuguesa aos filhos de pai ou mãe portuguesa nascidos em território 
português. 
 
Em segundo lugar são portugueses os filhos de pai ou mãe portuguesa nascidos no 
estrangeiro se o progenitor aí estiver ao serviço do Estado português. 
 
São igualmente portugueses os filhos de pai ou mãe portuguesa nascidos no estran-
geiro desde que declarem que querem ser portugueses ou promovam o registo do 
nascimento perante as autoridades portuguesas com competência nesse domínio, 
quer nos serviços consulares, quer no registo civil em Portugal. 
 
Também são portugueses a título originário os filhos de estrangeiros nascidos em 
Portugal desde que os pais aqui residam há mais de seis anos desde que os progeni-
tores não se encontrem ao serviço do respetivo Estado e mediante declaração no sen-
tido de que querem ser portugueses. 
 
Por último, a nacionalidade portuguesa é atribuída aos nascidos em Portugal que não 
tenham outra nacionalidade. 
 
Todos estes casos são de nacionalidade a título originário, vejamos agora os casos de 
aquisição da nacionalidade. Esta distinção entre nacionalidade originária e não origi-
nária é apenas relevante para efeitos de capacidade eleitoral passiva para o cargo de 
Presidente da República, ou seja, conforme de determina no artigo 122.º da nossa 
Lei Fundamental apenas quem tenha obtido a nacionalidade a título originário se 
pode candidatar a Presidente da República.44 
 

 44  Todavia, esta exigência da nacionalidade a título originário é contrária ao princípio da não 
discriminação consagrado no n.º 2 do artigo 5.º da Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, 
aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 19/2000, de 6 de Março.  
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Os casos de aquisição da nacionalidade portuguesa são os seguintes: 
 
Adquirem mediante declaração a cidadania portuguesa os filhos menores ou incapa-
zes de pai e mãe que adquira a nacionalidade portuguesa. Em segundo lugar adquire 
a nacionalidade portuguesa o estrangeiro que case com nacional português, mediante 
declaração feita na constância do casamento. Em terceiro lugar adquire a nacionali-
dade portuguesa o menor estrangeiro que seja adotado por nacional português.  
 
A naturalização permite a aquisição da nacionalidade portuguesa aos estrangeiros 
que o requeiram e reúnam os seguintes requisitos: serem maiores ou emancipados 
face à lei portuguesa, residirem há pelo menos seis anos em Portugal,45 conhecerem 
suficientemente a língua portuguesa, terem idoneidade, possuírem capacidade para 
reger a sua pessoa e assegurar a sua subsistência. 
 
Por fim, prevê-se a possibilidade de reaquisição da nacionalidade portuguesa por 
quem a tivesse perdido durante a menoridade. A naturalização também tem um 
regime mais aberto para os cidadãos que já tiveram a nacionalidade portuguesa que 
ficam dispensados do requisito da residência há mais de seis anos e do conhecimento 
da língua portuguesa. 
 
 
A primeira alteração à Lei da Nacionalidade - A Lei n.º 25/94, de 19 de Agosto 
 
A Lei 25/94, de 19 de Agosto, introduziu as primeiras alterações à Lei da Nacionali-
dade, vejamos em que consistiram essas alterações e quais as razões que lhes estão 
subjacentes. 
 
Este diploma introduziu as seguintes alterações à Lei da Nacionalidade: 
 
Quanto á atribuição originária da nacionalidade com fundamento no ius soli entende-
se que os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal adquirem a nacionalidade 
originária se esses estrangeiros viveram há mais de 10 anos em Portugal, ou há mais 
de 6 anos se forem oriundos de países de língua oficial portuguesa e, em qualquer 
caso, não se encontrem ao serviço do respetivo Estado (anteriormente bastavam seis 
anos para todos); Esses estrangeiros têm de ter título válido de autorização de resi-
dência (antes era suficiente a simples residência habitual). 
 

 45  A versão original da Lei da Nacionalidade mencionava ainda o território sob administração 
portuguesa que era Macau, agora já sob administração da República Popular da China, embora 
mantenha a sua autonomia. 
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Os estrangeiros casados há mais de três anos com português adquirem a nacionali-
dade portuguesa mediante declaração feita na constância do casamento (no regime 
jurídico que antecedeu esta alteração não era necessário esperar os três anos). 
 
Quanto à naturalização prevista no artigo 6.º temos as seguintes mudanças: O tempo 
de residência em Portugal necessário para a naturalização passou de seis para dez 
anos; Deixou de ser suficiente a residência habitual para se exigir a residência com 
título válido de autorização. Exige-se ainda a comprovação de uma ligação efetiva à 
comunidade nacional. 
 
Os fundamentos da oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa previstos no 
artigo 9.º, sofreram as seguintes alterações: 
 
Na versão original da Lei da Nacionalidade, na alínea a) deste artigo 9.º constituía 
obstáculo à aquisição da nacionalidade a manifesta inexistência de qualquer ligação 
efetiva à comunidade nacional, o que foi alterado no sentido de inverter o ónus desta 
prova, ou seja, o interessado passou a ter de provar a ligação efetiva à comunidade 
nacional; 
 
Na alínea b) do artigo 9.º a expressão “crime punível com pena maior” foi substi-
tuída por “crime punível com pena de prisão superior a três anos”, que corresponde à 
atual terminologia do nosso direito penal. 
 
Foi revogado o artigo 13.º que estabelecia a exigência de registo da carta de naturali-
zação dentro do prazo de seis meses. 
 
Foi também revogado o artigo 15.º onde se previa que a inscrição ou matrícula reali-
zada nos consulados portugueses não constituía por si só título atributivo da nacio-
nalidade portuguesa. 
 
Este diploma, no seu artigo 2.º, prevê igualmente a existência de um processo tran-
sitório especial – que vigorou durante dois anos – para a aquisição da nacionalidade 
possibilitando a aquisição da cidadania portuguesa por parte dos indivíduos que 
hajam sido havidos continuadamente como portugueses até à data da publicação da 
Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, em consequência de inscrição ou matrícula consular 
anterior a 29 de Julho de 1959. 
 
Este processo veio a ser regulado pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de Outubro, 
que regulamentou o referido processo transitório especial de reconhecimento da 
nacionalidade.  
 
As alterações atrás descritas afetaram 7 dos 40 artigos da lei da nacionalidade, alte-
rando 5 e revogando 2 artigos. 
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Foi uma alteração significativa atendendo ao facto de terem sido alteradas as condi-
ções para a atribuição da nacionalidade a título originário, tornando mais difícil 
reunir essas condições, bem como os requisitos para a aquisição na nacionalidade 
por estrangeiro casado com português e para a naturalização. 
 
A formulação da exigência dos três anos de casamento para que estrangeiro casado 
com português pudesse adquirir a nacionalidade portuguesa advém da necessidade 
de evitar situações de “fraude à lei” que eram, aparentemente, frequentes. 
 
Nesta medida pode dizer-se que a Lei n.º 25/94, de 19 de Agosto, representou um 
apertar da malha que permite o acesso à nacionalidade portuguesa. 
 
 
A terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro e o 
Decreto-Lei n.º 194/2003, de 23 de Agosto 
 
O Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro, aprovou o “Regulamento Emo-
lumentar dos Registos e Notariado” no desenvolvimento da reforma da tributação 
emolumentar. 
 
No preâmbulo deste regulamento afirma-se a dado momento que “… tendo em con-
sideração a existência de um núcleo básico de elementos de cidadania, não fazia 
sentido que o Estado viesse a tributar situações que, aí contidas, decorriam de atos 
não voluntários”. 
 
Ora, o artigo 20.º da Lei da Nacionalidade apenas previa a gratuitidade dos registos 
das declarações para a atribuição da nacionalidade portuguesa e dos registos oficio-
sos, bem como dos documentos necessários para uns e outros. 
 
Desta norma decorre que os outros atos de registo relevantes em matéria de naciona-
lidade não são gratuitos. 
 
Esta norma foi então parcialmente derrogada pois foi consagrada a gratuitidade de 
outros actos registais em matéria de aquisição da nacionalidade para além daqueles 
que se mencionam no referido artigo 20.º da Lei da Nacionalidade. 
 
O Decreto-Lei n.º 194/2003, de 23 de Agosto, veio alterar aquele Decreto-lei n.º 
322-A/2001, de 14 de Dezembro, no sentido de corrigir “…desajustamentos e dis-
torções no sistema de tributação emolumentar”. 
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Introduziram-se então alteração à norma revogatória do Decreto-lei n.º 322-A/2001, 
de 14 de Dezembro – o artigo 2.º - aditando-lhe uma alínea f) do n.º 1, onde se con-
sagra a eliminação do artigo 20.º da Lei da Nacionalidade.46 
 
 
Lei Orgânica n.º 1/2004, de 15 de Janeiro 
 
A Lei da Nacionalidade contempla a manutenção da nacionalidade portuguesa por 
parte dos cidadãos que adquirem a nacionalidade de outro país de forma voluntária, 
o mesmo sucedendo com português que adquira pelo casamento com estrangeiro 
essa nacionalidade estrangeira. 
 
Estes portugueses não pretendiam deixar de o ser, adquirindo essa nacionalidade 
apenas porque tal facilitava o “…seu acesso a determinadas atividades e a sua posi-
ção no mundo do trabalho.”47 
 
Porém, a aplicação da alínea a) da Base XVIII, da Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 
1959, tinha como consequência a perda da nacionalidade portuguesa para os portu-
gueses que voluntariamente adquiriram outra nacionalidade até à entrada em vigor 
da actual Lei da Nacionalidade, que se verificou a 8 de Outubro de 1981.48 
 
Entendia-se ao tempo que em nome do princípio da mutabilidade o cidadão portu-
guês podia mudar de nacionalidade, devendo a ordem jurídica respeitar essa escolha 
retirando-lhe a cidadania portuguesa, procurando igualmente evitar as situações de 
plurinacionalidade.49 
 
Tal situação não foi aceite pelos nossos emigrantes que adquiriram uma nacionali-
dade estrangeira, em momento anterior a 8 de Outubro de 1981, e a quem a Lei 2098 
foi aplicada. 
 
Nestes casos, os que tinham perdido a nacionalidade portuguesa, por efeito da aqui-
sição voluntária de nacionalidade estrangeira, durante o período de vigência da Lei 

 
46  Suscita algumas dúvidas a constitucionalidade desta revogação atendendo a que esta matéria da 

nacionalidade é de reserva absoluta da Assembleia da República. 
47  MOURA RAMOS, Rui, Do Direito Português da Nacionalidade, Coimbra Editora, Coimbra 

1984; pág. 102; 
48  A atual Lei da Nacionalidade (Lei n.º 37/81) foi publicada a 3 de Outubro, sendo omissa quanto 

à sua entrada em vigor pelo que se deve aplicar a Lei n.º 3/76, de 10 de Setembro, que vigorava 
ao tempo da publicação, por conseguinte a nossa Lei da Nacionalidade entrou em vigor cinco 
dias após a sua publicação, não se contando o dia dessa publicação, ou seja, a 8 de Outubro de 
1981. 

49  GONÇALVES DE PROENÇA, J., Comentário à Nova Lei da Nacionalidade, Edições Ática, 
Lisboa, 1960, pág. 100; 
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n.º 2098, podiam readquirir a cidadania portuguesa mediante declaração, nos termos 
do artigo 31.º da actual lei da nacionalidade e do artigo 44.º do Regulamento da 
Nacionalidade Portuguesa.50 
 
Também perdia a nacionalidade portuguesa, nos termos da alínea c) da Base XVIII, 
da Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959, a portuguesa que casava com cidadão 
estrangeiro e adquiria essa nacionalidade, não tendo declarado até à celebração do 
casamento que pretendia manter a nacionalidade portuguesa.   
 
A questão veio a ser resolvida pela Lei Orgânica51 n.º 1/2004, de 15 de Janeiro, que 
deu nova redacção aos artigos 30.º e 31.º da Lei da Nacionalidade. 
 
Nesta nova redacção do artigo 30.º prevê-se a possibilidade de a mulher que, pela 
aplicação da Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959, e em virtude de casamento com 
estrangeiro, perdeu a nacionalidade portuguesa, poder readquiri-la mediante declara-
ção, sem que possa haver lugar ao procedimento de oposição à aquisição da nacio-
nalidade previsto nos artigos 9.º e 10.º. 
 
Antes desta revisão podia existir oposição ao pedido de reaquisição da nacionalidade 
portuguesa por parte da mulher que a perdeu devido a casamento com estrangeiro. 
 
A nova redacção do artigo 31.º prevê que os cidadãos que perderam a cidadania 
portuguesa por terem adquirido uma nacionalidade estrangeira durante a vigência da 
Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959, possam readquirir aquela nacionalidade caso 
ainda não tenha sido lavrado o registo definitivo dessa perda, ou, caso já se tenha 
registado a perca, pode readquiri-la através de declaração, sem que possa haver lugar 
ao procedimento de oposição à aquisição da nacionalidade previsto nos artigos 9.º e 
10.º. 
 
O texto original da Lei da Nacionalidade contemplava a possibilidade de oposição o 
que deixou de ser possível com a Lei Orgânica n.º 1/2004, de 15 de Janeiro.  
 

 
50  Este Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, contido no Decreto-Lei n.º 322/82, de 12 de 

Agosto, foi sucessivamente alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 117/93, de 13 de Abril (alterações 
decorrentes da Criação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), 253/94, de 20 de Outubro 
(alterações decorrentes da 1.ª alteração à Lei da Nacionalidade operada pela Lei n.º 25/94) e 
37/97, de 31 de Janeiro (alterações decorrentes da informatização do registo civil e de medidas 
de simplificação processual). 

51  A designação deste diploma – lei orgânica – deve-se às alterações introduzidas pela quarta revi-
são constitucional (Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro), trata-se apenas de uma 
subcategoria dos atos legislativos do Parlamento, veja-se MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, 
Rui, Constituição da República Portuguesa Anotada, Tomo II, Coimbra Editora, 2006, pág. 
545; 
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Esta lei como que consagra um novo paradigma do nosso direito da nacionalidade, o 
princípio da conservação da nacionalidade portuguesa, princípio este que levou o 
nosso legislador a consagrar um regime jurídico retroativo aplicável nas últimas 
quatro décadas ao arrepio da legislação então em vigor.    
 
Esta alteração constituiu um reforço dos direitos dos cidadãos portugueses no que 
respeita à manutenção da nacionalidade portuguesa. Na verdade, admitida entre nós 
a plurinacionalidade com o advento do regime jurídico da Lei n.º 37/81, de 3 de 
Outubro, nenhuma razão existe para privar um português da sua nacionalidade ape-
nas porque adquiriu outra nacionalidade. 
 
 
A Quarta Alteração da Lei da Nacionalidade – Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 
de Abril 
 
A Lei da Nacionalidade é alterada pela segunda vez nesta década pela Lei Orgânica 
n.º 2/2006, de 17 de Abril. Há profundas alterações no regime jurídico deste insti-
tuto, quer no que respeita à “atribuição” da nacionalidade portuguesa, quer no que 
concerne à “aquisição” desta nacionalidade. 
  
Assim, foram alterados os casos de o n.º 1 do artigo 1.º da Lei da Nacionalidade que 
tem seis em vez de quatro alíneas. 
 
As duas primeiras alíneas correspondem ao desdobramento da anterior alínea a), 
assim a nova alínea a) declara serem portugueses de origem “Os filhos de mãe por-
tuguesa ou de pai português nascidos no território português”. 
 
A nova alínea b) determina serem portugueses “Os filhos de mãe portuguesa ou de 
pai português nascidos no estrangeiro se o progenitor português aí se encontrar ao 
serviço do Estado português”. 
 
A alínea c) prevê a atribuição da por filhos de mãe portuguesa ou de pai português 
nascidos no estrangeiro se tiverem o seu nascimento inscrito no registo civil portu-
guês aí se encontrar ao serviço do Estado português ou se declararem que querem ser 
portugueses. 
 
A alínea d) dispõe no sentido de que os indivíduos nascidos no território português, 
filhos de estrangeiros, se pelo menos um dos progenitores também aqui tiver nascido 
e aqui tiver residência, independentemente de título, ao tempo do nascimento. 
 
A alínea e) contempla a atribuição da nacionalidade aos indivíduos nascidos em 
território português, filhos de estrangeiros que não se encontrem ao serviço do res-
petivo Estado, se declararem que querem ser portugueses e desde que, no momento 
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do nascimento, um dos progenitores aqui resida legalmente há pelo menos cinco 
anos. 
 
Por último, na alínea f) considera portugueses os indivíduos nascidos no território 
português que não possuam outra nacionalidade. 
 
Por conseguinte, temos o alargamento da possibilidade de obtenção da nacionalidade 
portuguesa nas seguintes situações: 
 
Os filhos de imigrantes, nascidos em território nacional, com o primeiro ciclo do 
ensino básico concluído podem adquirir a nacionalidade portuguesa; 
 
Os imigrantes de terceira geração desde que um dos pais tenha nascido em Portugal 
passam a ter a possibilidade de adquirir a nacionalidade portuguesa; 
 
Os imigrantes de segunda geração cujo progenitor se encontre há pelo menos cinco 
anos em situação legal em Portugal podem agora obter a cidadania portuguesa; 
 
Por último, prevê-se a possibilidade de naturalização aos indivíduos nascidos no 
estrangeiro com pelo menos um ascendente do segundo grau da linha recta de nacio-
nalidade portuguesa e que não tenha perdido essa nacionalidade; 
 
É contemplada a possibilidade de obtenção da nacionalidade portuguesa por quem 
viva em união de facto com cidadão português, após acção de reconhecimento dessa 
situação por tribunal cível. 
 
São ainda de assinalar as seguintes alterações: 
 
A definição legal do conceito de residência fazendo-o coincidir com a residência 
justificada por qualquer título designadamente visto, autorização, ou asilo; 
 
São reduzidos os requisitos para naturalização sendo revogados os seguintes: com-
provação da existência de uma ligação efetiva à comunidade nacional; ter idoneidade 
cívica; possuir capacidade para assegurar a sua subsistência. 
 
Procedeu-se à inversão do ónus da prova quanto ao requisito da efetiva ligação à 
comunidade nacional na aquisição da nacionalidade por efeito da vontade. 
 
Foi transferida a competência decisória dos pedidos de naturalização do Ministro da 
Administração Interna para o Ministro da Justiça, o que revela um menor peso dos 
interesses securitários neste domínio. 
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Por último, eliminou-se a distinção entre estrangeiros nacionais de Países de Língua 
Oficial Portuguesa e os restantes, para efeitos de naturalização. 
 
Foram vários os fatores que motivaram as alterações operadas pela Lei Orgânica n.º 
2/2006 na lei da nacionalidade, de entre essas causas destacam-se as seguintes: 
 
Portugal tem uma nova situação populacional, deixamos de ser um, país de emi-
grantes para passar a ser um país de imigrantes, a partir dos anos 90, na sequência da 
derrocada da União Soviética, Portugal foi o destino de centenas de milhares de 
emigrantes oriundos de países do leste da Europa, designadamente da Roménia, da 
Moldávia e da Ucrânia, também do Brasil e dos países africanos vieram trabalhado-
res atraídos por salários “de nível europeu”;52 
 
Tornava-se necessário de promover uma completa integração social dos imigrantes e 
dos seus filhos na sociedade portuguesa, quer por razões de justiça social, quer para 
evitar uma futura conflitualidade; 
 
Importava igualmente proceder à equiparação da união de facto ao casamento para 
efeitos de aquisição da nacionalidade, satisfazendo o “interesse da unidade do esta-
tuto familiar”53 anteriormente designado por “princípio da unidade da nacionalidade 
dos cônjuges”54 e no seguimento da ampla consagração legislativa daquele instituto 
jurídico primeiro na Lei n.º 135/99, de 28 de Agosto e posteriormente na Lei n.º 
7/2001, de 11 de Maio; 
 
Houve que eliminar as referências a territórios sob administração portuguesa em 
virtude de ter terminado o período de transição da administração portuguesa no terri-
tório de Macau. Recorde-se que a administração do território de Macau deixou de 
ser portuguesa no dia 20 de Dezembro de 1999,55 nos termos da Declaração Con-
junta entre a República Portuguesa e a República Popular da China, concluída em 
1987, em Beijing.56 

 52  Eram cerca de 434000 os estrangeiros em Portugal com estatuto legal de residente segundo 
GOMES, C. A. (2010). A Condição de Imigrante - Uma Análise de Direito Constitucional e de 
Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, pág. 7. 

53  RAMOS, R. M. (1992). Do Direito Português da Nacionalidade. Coimbra, Portugal: Coimbra 
Editora, nota 1, pág. 4. 

54  A este tradicional princípio contrapõe-se o princípio da independência da nacionalidade dos 
cônjuges. PROENÇA, J. G. (1960). Comentários à Nova Lei da Nacionalidade. Lisboa: 
Edições Ática, pág. 64 e 65.  

55  Ou na véspera desse dia segundo Jorge Bacelar GOUVEIA, Macau no Direito Constitucional 
de Língua Portuguesa, Separata da Revista da Ordem dos Advogados, Ano 71, IV – Lisboa, 
Outubro-Dezembro, 2010, pág. 1048. 

56  Esta Declaração Conjunta entre Portugal e a China foi aprovada pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 25/87, de 14 de Dezembro e ratificada pelo Decreto do Presidente da Repú-
blica n.º 38-A/87, também de 14 de Dezembro. 
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Por último, esta alteração visou o cumprimento da “Convenção Europeia sobre a 
Nacionalidade”, elaborada no âmbito do Conselho da Europa em 1997.57 
 
Era este o nosso regime jurídico em matéria de cidadania nas vésperas da quinta 
alteração à Lei da Nacionalidade que teve lugar em 2013. De seguida damos conta 
do quadro histórico e político que esteve na origem desta última alteração às regras 
relativas à aquisição da nacionalidade portuguesa. 
 

 
Antecedentes da decisão de D. Manuel  
 
Em 1492, o Rei D. Fernando e a Rainha D. Isabel, Reis de Castela, de Leão e de 
Aragão, “per respeitos que acharam serem justos”, expulsaram dos seus reinos todos 
os judeus que neles habitavam.58 
 
Podemos ler no Decreto de expulsão que “Sepades e saber debedes que porque Nos 
fuimos informados que hay en nuestros reynos e avía algunos malos cristianos que 
judaizaban de nuetra Sancta Fee Católica, de lo qual era mucha culpa de la comu-
nicación de los judíos com los cristianos…”. Ou seja, os judeus foram expulsos 
porque se pretendia evitar que os judeus convertidos ao cristianismo tivessem qual-
quer contacto com os judeus.  
 
Em consequência desta decisão dos Reis Católicos alguns judeus converteram-se, 
outros simularam professar a fé cristã para evitar abandonar teres e haveres ou ven-
dê-los com grandes prejuízos, os restantes foram expulsos.59 
 
Alguns dos judeus que saíram daqueles reinos pediram a D. João II que permitisse a 
sua vinda para Portugal, este nosso Rei anuiu ao pedido permitindo que permaneces-
sem no Reino oito meses, na condição de pagarem uma determinada quantia, caso 
contrário ficavam cativos do nosso monarca. Conforme escreve o cronista, em jeito 

 57  A Convenção Europeia sobre a Nacionalidade foi aprovada pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 19/2000, de 6 de Março. 

58  Góis, D. d. (1949). Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel (7.ª  ed., Vol. I). Coimbra, Portugal: 
Universidade de Coimbra, pág. 23. O “Edicto” dos Reis Católicos, também conhecido por 
Decreto de Alhambra, foi assinado a 31 de Março desse ano segundo nos conta Manuel Viegas 
Guerreiro na entrada “judeus” in: Serrão, J. (2000). Dicionário de História de Portugal (Vol. 
III). Porto: Livraria Figueirinhas, pág. 412, 2.ª coluna). 

59  Osório, D. J. (1944). Da vida e feitos de El-Rei D. Manuel (Vol. 1). (F. Elísio, Trad.) Porto, 
Portugal: Livraria Civilização - Editora, pág. 20.  
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de justificação, D. João II aceitou esses tributos para financiar as campanhas africa-
nas e “…fazer a Deus muito serviço…”.60 
 
Conta-nos Rui de Pina que houve um conselho em Sintra que reuniu “Leterados e 
Senhores do Regno” onde D. João II, antes de qualquer conselheiro tomar a palavra, 
apresentou argumentos a favor do acolhimento dos judeus, por razões financeiras, 
considerando que a obtenção destes fundo lhe permitiria continuar as campanhas 
africanas “…com menos opressam e despesa do seu povoo”.61 
 
Todavia, terão existido vozes discordantes neste conselho que consideravam justa a 
decisão de Castela e Aragão de expulsar os inimigos da fé, não consentindo “…a 
razam, honestidade, nem consciência…” que se desse abrigo aos judeus. Concluindo 
que não se compreenderia que o Rei com o título de Defensor da Fé pudesse fazer de 
seus reinos couto e porto seguro aos inimigos dessa mesma fé.62 
 
Mais tarde, em 1493, os filhos dos judeus que ficaram em Portugal, não cumprindo o 
prazo de oito meses para sairem do Reino, foram tirados aos pais, batizados e 
enviados para a ilha de S. Tomé com o propósito de a povoar.63 
 
Logo após ter tido a notícia da morte de D. João II, o rei D. Manuel enviou cartas às 
câmaras do Porto e Évora no sentido de se tomarem providências para evitar que os 
judeus sofressem qualquer tipo de agressão, “…ante sejam muito guardados e 
emparados”.64 
 
Depois de ter sido aclamado Rei em 1495 D. Manuel I libertou os judeus que tinham 
ficado cativos no Reino em virtude de não terem conseguido viajar para outros 
Estados no cumprimento do acordo que tinham feito com D. João no sentido de 
abandonarem no prazo de oito meses.65 
 
 

 60  Resende, G. d. (1991). Vida e Feytos del Rey Dom Iom Segundo (9.ª ed.). Lisboa, Portugal: 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda. Osório, D. J. (1944). Da vida e feitos de El-Rei D. Manuel 
(Vol. 1). (F. Elísio, Trad.) Porto, Portugal: Livraria Civilização - Editora, pág. 20. 

61  Pina, R. d. (1977). Crónica D'el Rey D. João II. Porto, Portugal: Lello & Irmão - Editores, pág. 
1013.  

62  Idem, op. cit., pág. 1014. 
63  Idem, op. cit., págs. 253 e 254. E também, Manuel Teles da Silva, M. d. (1989). Vida e Feitos 

de D. João II (3.ª Edição ed.). (M. P. Meneses, Trad.) Lisboa, Portugal: Imprensa Nacional - 
Casa da Moeda, pág. 137.  

64  Soyer, F. (2013). A Perseguição aos Judeus e Muçulmanos de Portugal - D. Manuel I e o Fim 
da Tolerância Religiosa (1496-1497). Lisboa: Edições 70, pág. 189. 

65  Góis, D. d. (1949). Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel (7.ª Edição ed., Vol. I). Coimbra, 
Portugal: Universidade de Coimbra, págs. 23 e 24.  
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A Decisão de D. Manuel de Expulsar os Judeus 
 
D. Manuel começou a receber pressões internacionais mais precisamente de el-rei de 
Castela no sendo de que não fosse consentido morar no reino “…tal malvada gente, 
a Deus e aos homen mal querida”.66 
  
Tendo a 5 de Dezembro de 1496,67 em Muge, próximo de Santarém, D. Manuel I 
assinado a ordem de expulsão de judeus e mouros. 
 
Esta decisão foi precedida de vários pareceres e conselhos uns a favor da 
permanência dos judeus em Portugal outros a favor do seu banimento, vejamos 
sumariamente os argumentos utilizados. 
 
Louvando-se na solução adotada noutros Estados, designadamente na Itália, 
Hungria, Boémia e Alemanha, os conselheiros inclinavam-se a favor da permanência 
daquela nação em Portugal, se era possivel a convivência de critão e judeus naqueles 
países, porque o não seria também em Portugal? Além de que, “…ho Papa cõsentia 
esta gente em todalas terras da Igreja, permitindo-lhes viver segundo a sua lei…”. 
  
Por outro lado, a saída dos judeus acarretava a perda de serviços e tributos para o 
Rei, além das riquezas que iriam para outros países quando esta população daqui 
saísse. 
 
Em terceiro lugar, os judeus exerciam ofícios importantes, nomeadamente no fabrico 
de armas e possuiam outros conhecimentos que nos poderiam causar grandes danos 
se transmitidos ou passsassem para a pose dos mouros. 
 
Acresce que a expulsão dos judeus não propiciaria a sua conversão, designadamente 
se este se acolhecem em países islâmicos, enquanto que se permanecessem nestas 
terras sempre haveria a esperança de que e convertessem “…movidos de nossa 
religião & e do bom uso della se podia sperar…”.68 
 
Os que defendiam a expulsão dos judeus entendiam que “…nunca pessoa de juízo se 
confiaria de homens inimigos da lei cristã…” , que “… nada de mais útil ocorria que 
por longe de nós uma ralé nascida para fraudes…” e “Que levassem o que aliás 
trouxeram, antes que com dolos e com embustes, em que são mui mestres, 

 66  Osório, D. J. (1944). Da vida e feitos de El-Rei D. Manuel (Vol. 1). (F. Elísio, Trad.) Porto, 
Portugal: Livraria Civilização - Editora, pág. 29. 

67  Segundo Azevedo, J. L. (1921). História dos Christãos Novos Portugueses. Lisboa: Livraria 
Clássica Editora, pág. 25, o Decreto teria sido assinado a 24 de Dezembro. 

68  Góis, D. d. (1949). Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel (7.ª Edição ed., Vol. I). Coimbra, 
Portugal: Universidade de Coimbra, págs. 38 e 39.  
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arruïnassem os haveres de muitas famílias”,69 além de que “…bom conselho era 
perder a saudade, a todolo proveitos & tributos que desta gente tiravam, & por o 
intento em só Deos, & na sua sancta fé, porque elle dobraria com merçes ho qe se 
nisto perdesse…”.70 
 
D. Manuel decidiu, como se disse, expulsar os judeus e mouros por razões relativas à 
política peninsular pois prendia casar-se com a infanta D. Isabel, filha dos Reis 
Católicos, viúva do Principe D. Afonso, filho de D. João II. Recorde-se que D. 
Isabel ocupava então o segundo lugar entre o herdeiros do trono de Castela e 
Aragão.71 
 
Este casamento veio a realizar-se em Outubro de 1497, precedido das “Capitulações 
do casamento delRey D. Manuel com a Princesa D. Isabel” Podemos ler neste 
acordo pré matrimonial que “…es consertado y asentado, que plaziendo al dicho 
serenissimo Rey de Portugal nuestro fijo, de echar fuera de todos sus Reynos, Y 
Señorios a todos los que fueron condenados por herejes, que estan en los dichos 
Reynos e Señorios…”.72 Note-se que este comprometimento formal de D. Manuel na 
expulsão dos judeus para com os seus futuros sogros e Reis de Castela e Aragão D. 
Fernando e D. Isabel é posterior à sua decisão de expulsar os judeus e mouros pelo 
que alguns autores questionam-se sobre se teria havido um comprometimento oral 
nesse sentido.73 
 
Os historiadores inclinam-se no sentido de que a expulsão dos mouros e dos judeus 
foi uma exigência da futura Rainha D. Isabel e dos seus pais, correspondendo assim 
à necessidade de alinhar a posição relativamente a estas minorias religiosas pela 
política seguida por Castela e Aragão.74 
 
 

 
69  Osório, D. J. (1944). Da vida e feitos de El-Rei D. Manuel (Vol. 1). (F. Elísio, Trad.) Porto, 

Portugal: Livraria Civilização - Editora, pág. 30.  
70  Góis, D. d. (1949). Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel (7.ª Edição ed., Vol. I). Coimbra, 

Portugal: Universidade de Coimbra, pág. 39. 
71  Costa, J. P. (2005). D. Manuel I - 1469-1521 - Um Principe do Renascimento. Lisboa, Portugal: 

Círculo dos Leitores e Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da 
Universidade Católica, págs. 82 e 83.  

72  Sousa, D. A. (1946-54). Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa (2.ª ed., 
Vol. II). Coimbra, Portugal: Atlântida - Livraria Editora, pág. 490.  

73  Sá, I. d. (2012). Rainhas Consortes de D. Manuel I. (I. Guerreiro, Trad.) Lisboa: Círculo dos 
Leitores, pág. 88. 

74  Saraiva, J. H. (2013). História de Portugal (Vol. II). Lisboa, Portugal: Europa-América, págs. 
42 e 53; Ramos, R. (2009). História de Portugal (1.ª Edição ed.). Lisboa, Portugal: A Esfera 
dos Livros, pág.237; Garcia, J. M. (2010). História dos Reis de Portugal (Vol. I). Lisboa, 
Portugal: Quid Novi, págs. 644 e 645 
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Os Sefarditas 
 
Os Judeus da diáspora75 distinguem em sefarditas76 e asquenazitas77, os primeiros 
são os judeus da Península Ibérica, os segundos são os judeus do norte e do leste da 
Europa.78 
 
Os judeus sefarditas desenvolveram uma cultura assinalável na península ibéria 
publicando obras de grande importância como Chovot ha-Levavot (deveres do cora-
ção) de Bachya ibn Pakuda, Keter Malchut (coroa real) de Salomon ibn Gabirol, 
Mishne Torah de Moisés Maimónidas.79 
 
Ao longo do período medieval a comunidade judaica em Portugal manteve a sua 
identidade e autonomia não tendo sofrido os ataques violentos que existiram na 
Europa central.80 Aliás, situação sucede ao tratamento tolerante que o islão na penín-
sula ibérica concedia a judeus e moçárabes.81 
 
Aliás, no Codex Theodosianus (16.8.9) podemos ler que Iudoerum sectam nulla lege 
prohibitam satis constat pelo que apesar das discriminações o judaísmo mantinha o 
direito a existir.82 
 
Entre os séculos XII e XV os judeus eram protegidos do monarca, sendo seu repre-
sentante máximo o rabi mor, com competências judiciais e fiscais na comunidade 
sefardita portuguesa. O primeiro rabi mor foi Yahía aben-Yaisch, que se declarava 

 
75  A diáspora é a dispersão dos judeus ao longo dos séculos, desde o regresso do exílio da Babiló-

nia de acordo com a AAVV. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Vol. VIII. Lisboa: 
Editorial Enciclopédia, pág. 950 e 951. 

76  De acordo com Machado, J. P. (1995). Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (7.ª 
Edição ed.). Lisboa, Portugal: Livros Horizonte, Volume V, pág. 170, 1.ª coluna,  este adjetivo 
tem a sua origem no vocábulo hebraico sepharadhim que designa os naturais de sepharad que 
era a designação atribuída à Hispânia. 

77  Por este vocábulo designamos os judeus da Europa Central, segundo a AAVV. Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Vol. III. Lisboa: Editorial Enciclopédia, pág. 516, 1.ª 
coluna, asquenazim vem do nome próprio referido no Genesis como sendo do filho mais velho 
de Gomer e portanto neto de Jafete.  

78  Abecassis, J. M. (1990-1991). Genealogia Hebraica - Portugal Gibraltar Sécs. XVII e XX (Vol. 
I). Lisboa, Portugal, pág. 5. 

79  Rodrigues, M. A. (1999). Judaísmo. In AAVV, Polis-Enciclopédia Verbo da Sociedade e do 
Estado (2.ª Edição ed., Vol. 3, p. 845 a 849). Lisboa/São Paulo, Portugal: Verbo, coluna 847. 

80  Ramos, R. (2009). História de Portugal (1.ª Edição ed.). Lisboa, Portugal: A Esfera dos Livros, 
pág. 236 

81  Coelho, M. H. (1996). Os Homens ao Longo do Tempo e do Espaço. In J. S. Marques, Nova 
História de Portugal - (Vol. III, p. 166 a 383). Lisboa: Presença. 

82  Lacerenza, G. (2011). Os Judeus. In U. Eco, Idade Média - Bárbaros, Cristãos e Muçilmanos 
(B. Alves, Trad., pp. 266-271). Lisboa: Dom Quixote, pág. 267. No referido texto podemos ler 
a tradução daquela frase latina que é a seguinte: não consta que a seita judaica tenha sido 
alguma vez proibida por lei. 
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descendente da casa real de David, sucedeu-lhe o seu filho Yoseph aben-Yahía, que 
doou uma nova sinagoga à cidade de Lisboa. D. Afonso Henriques doou ao primeiro 
rabi mor várias povoações e permitiu-lhe usar brasão.83 
 
Em muitas vilas e cidades existiam “comunas” que integravam todos os judeus 
moradores numa judiaria, ou fora dela, esta comunidade judaica, também era desig-
nada por aljama.84 A comunidade sefardita em Portugal era muito importante, os 
judeus eram não apenas oficiais mecânicos como predominavam nalgumas artes 
como a de ourives, os judeus eram os prestamistas e exerciam cargos públicos no 
fisco. 
 
A importância destas comunidades revelava-se certamente no seu elevado contributo 
para as receitas fiscais pois cada “comuna” pagava o que os historiadores designam 
por “peitas reais”.85 
 
A comunidade judaica gozava de um estatuto próprio previsto no Livro II das Orde-
nações Afonsinas aprovadas no final do ano de 1446, ainda durante a menoridade do 
Rei Dom Afonso V.86 
 
A comunidade judaica no final de quatrocentos tinha tanta importância em Portugal 
que D. Manuel I, apesar de ter assinado o decreto de expulsão, dificultou o mais que 
pôde a saída dos judeus que então residiam em Portugal. 
 
Os judeus que conseguiram sair de Portugal dispersaram-se então pela bacia do 
mediterrâneo, particularmente pelo Norte de África e pelos Países Baixos, Norte de 
França e Inglaterra. 
 
 
A Quinta Alteração à Lei da Nacionalidade 
 
Desde o século XIX que Portugal procura reparar os efeitos do decreto de 1496 que 
ordenou a expulsão dos judeus. Neste sentido, a 17 de Fevereiro de 1821, um Decre-
to das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa concede não apenas aos 
judeus das famílias expulsas, mas a todos os judeus o direito de regressarem a Por-
tugal. 
 

 
83  Coelho, M. H. (1996). Os Homens ao Longo do Tempo e do Espaço, págs. 366 e 367. 
84  Idem, op. cit. págs. 368. 
85  Idem, op. cit. págs. 366. 
86  COSTA, M. J. (1992). História do Direito Português. Coimbra: Almedina, pág. 274 
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Ainda no século passado, a 11 de Dezembro de 1996, foi aprovada uma Deliberação 
pela Assembleia da República onde se saúda a reaproximação entre o povo judeu e o 
povo português. 
 
Em Espanha, idênticos acontecimentos culminaram em 2008 com uma alteração na 
aplicação das normas relativas à obtenção da cidadania que contempla a possibili-
dade de por carta de naturaleza atribuir a nacionalidade espanhola aos judeus sefar-
ditas. A origem sefardita será certificada pela Federación de Comunidades Judías de 
España. 
 
Em 2010 o grupo parlamentar do CDS-PP foi contactado por representantes da 
comunidade de judeus sefarditas, residente no estrangeiro, que desejam recuperar a 
nacionalidade – portuguesa – dos seus antepassados. Em Maio e Junho desse ano são 
feitas várias “perguntas parlamentares” a membros ao Governo pelos deputados 
daquela bancada. 
 
Em Março e Abril de 2013 são apresentados pelos grupos parlamentares do Partido 
Socialista e do Centro Democrático Social – Partido Popular dois projetos contendo 
alterações à Lei da Nacionalidade no sentido de os que forem havidos como mem-
bros da comunidade de judeus sefarditas expulsos de Portugal possam obter a nacio-
nalidade portuguesa. 
 
É aprovada na Assembleia da República na sessão de 31 de Maio de 2013 a quinta 
alteração à Lei da Nacionalidade que foi publicada como Lei Orgânica n.º 1/2013, de 
29 de Julho.87 
 
Esta alteração consistiu na adição de um novo número ao artigo 6.º da Lei n.º 37/81, 
de 3 de Outubro. Este artigo 6.º consagra a possibilidade de obtenção da nacionali-
dade portuguesa por naturalização exigindo nas várias alíneas do seu n.º 1 um con-
junto de requisitos: maioridade; residirem legalmente no território português há pelo 
menos seis anos; conhecerem suficientemente a língua portuguesa e ausência de 
condenação, transitada em julgado, por crime punível com pena de prisão de máxi-
mo igual ou superior a três anos segundo a lei portuguesa. 
 
Porém, nos termos do n.º 6 daquele artigo 6.º da Lei da Nacionalidade, para os que 
forem havidos como descendentes de portugueses esses requisitos ficam reduzidos à 
maioridade e à ausência de condenação, transitada em julgado, por crime punível 

 
87  Por lapso foi inicialmente publicada como Lei n.º 43/2013, de 3 de Julho, posteriormente foi 

publicada a Declaração de Retificação n.º 33/2013, de 29 de Julho, onde se anula aquela publi-
cação, republicando o diploma agora como Lei Orgânica. Recorde-se que revestem a forma de 
lei orgânica – que são leis de valor reforçado - a aquisição a perda e a reaquisição da nacionali-
dade portuguesa por força dos artigos 166.º n,º 2 e 164.º alínea f) da Constituição da República.  
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com pena de prisão de máximo igual ou superior a três anos segundo a lei portu-
guesa. 
 
A Lei Orgânica n.º 1/2013, de 29 de Julho, adita um n.º 7 ao artigo 6.º dedicado à 
naturalização dos descendentes de judeus sefarditas portugueses. 
 
De acordo com a norma introduzida por esta quinta alteração à Lei da Nacionalidade 
os descendentes de judeus sefarditas podem naturalizar-se com dispensa dos 6 anos 
de residência em Portugal e do conhecimento da língua portuguesa. 
 
Esta descendência terá de ser demonstrada através da prova da pertença a uma 
comunidade sefardita de origem portuguesa. Sendo esta demonstração feita com 
base em requisito objetivos comprovados de ligação a Portugal, nomeadamente 
apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral. Vejamos detalhadamente 
cada um destes elementos indicadores de ligação a Portugal. 
 
Quanto ao apelidos existe bibliografia sobre nomes sefarditas, designadamente um 
“Dicionário Sefaradi de Sobrenomes”88 que incluí “…Cristãos-novos, Conversos, 
Marranos, Italianos, Berberes e a sua História na Espanha, Portugal e Itália”. Nestes 
textos será sempre possível encontrar os indícios existentes relativos a uma eventual 
pertença à comunidade sefardita de origem portuguesa. Quanto à origem portuguesa 
da comunidade sefardita deve ter-se presente que parte dos judeus expulsos de Espa-
nha em 1492 vieram para Portugal. 
 
No que se refere ao idioma familiar o nosso legislador teve presente que os sefardi-
tas portugueses, bem como os sefarditas espanhóis, tinham uma língua própria, o 
ladino.89 Em Março de 1996, o Knesset (Parlamento de Israel) estabeleceu a Autori-
dade Nacional do Ladino. 
 
Quanto à descendência direta deve entender-se o parentesco em linha reta a que se 
refere a primeira parte do n.º 1 do artigo 1580.º do Código Civil, onde se determina 
que “A linha diz-se reta, quando um dos parentes descende do outro…”. 
 
Quanto à linha colateral deve ter-se presente a senda parte daquela norma segundo a 
qual se diz “… colateral, quando nenhum dos parentes descende do outro, mas 
ambos procedem de um progenitor comum.”. 
 

 
88  Trata-se do Guilherme FAIGUENBOIN, P. V. (2003). Dicionário Sefaradi de Sobrenomes - 

Dictionary os Sephardic Surnames". São Paulo: Fraiha. 
89  Ver no Anexo III a página de rosto de uma obra em hebraico, ladino e espanhol publicada em 

Amesterdão. 
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O nosso legislador terá usado a palavra “descendência” de modo impreciso, na parte 
final do n.º 7 do artigo 6.º da Lei da Nacionalidade. Na verdade, não há descendentes 
colaterais, o que pode haver é parentes colaterais.  
 
Porém, há que tirar o sentido útil daquela norma. Assim devemos ter em atenção que 
o legislador no n.º 6 deste artigo 6.º da Lei da Nacionalidade se refere, designada-
mente, “…aos que forem havidos como descendentes de portugueses, aos membros 
de comunidades de ascendência portuguesa” e que neste n.º 7 se refere não apenas a 
descendentes mas também a colaterais, pelo que se deve concluir que o nosso legis-
lador quis dizer mais do que no referido n.º 6. 
 
Ou seja, partindo desta interpretação sistemática, o nosso legislador pretende abran-
ger não apenas os descendentes de judeus sefarditas portugueses, ou da comunidade 
sefardita de origem portuguesa, mas também os seus parentes colaterais, o que signi-
fica que um membro da comunidade sefardita que tenha um antepassado comum 
com um descendente de judeus sefarditas portugueses pode requerer a naturalização 
como cidadãos português. 
 
Haverá também que proceder a uma interpretação não apenas numa dedução a partir 
da lei, mas proceder a uma fundamentação “valorativa” e “não dedutiva”.90 E, anali-
sando os valores em presença ressalta da norma em causa que o valor presente é o da 
reparação à comunidade sefardita. 
 
É esta a interpretação mais adequada tanto mais que estamos perante um direito 
fundamental que não admite, sem mais, uma interpretação restritiva, antes carece de 
uma interpretação concretizadora. 
 
 
Nota conclusiva final 
 
A expulsão dos judeus e a conversão forçada de muitos deles, no reinado de D. 
Manuel I, foi um grave erro que afetou profundamente a evolução da sociedade 
portuguesa, independentemente das considerações que se queiram fazer sobre as 
alianças internacionais ao tempo.  
 
Esse terrível erro constituiu em primeiro lugar uma terrível injustiça para os mem-
bros da comunidade sefardita e por outro lado, empobreceu a sociedade portuguesa 
privando-a de um dos seus grupos mais importantes.  
 

 90  QUEIROZ, C. (2010). Direitos Fundamentais - Teoria Geral (2.ª edição ed.). Coimbra: 
Wolters-Kluwer/Coimbra Editora, pág. 225 e segs. 
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Houve outros momentos, em que portugueses foram privados da sua cidadania, 
recorde- se a privação da cidadania portuguesa dos cidadãos residentes no Brasil 
aquando da independência deste território, ou os alemães e austríacos naturalizados 
portugueses durante a 1.ª Guerra Mundial, ou os cidadãos portugueses nascidos no 
ultramar após a independência dos países africanos de língua oficial portuguesa, 
porém nenhuma dessas medidas teve uma expressão tão grave como a expulsão da 
comunidade sefardita portuguesa e a posterior discriminação e perseguição a que 
foram sujeitos os cristãs novos. 
 
Desde o início do século XIX, com o advento do liberalismo e do constitucionalismo 
que Portugal tem procurado reparar esta terrível injustiça, não surpreendendo que já 
no século XXI continue a legislar no sentido de reparar os erros cometidos há mais 
de quinhentos anos. 
 
Note-se que a redação anterior da Lei da Nacionalidade já permitia que os membros 
de comunidades de ascendência portuguesa obtivessem a nacionalidade portuguesa 
em condições mais favoráveis. 
 
A lei prevê agora essa possibilidade de naturalização para os descendentes e parentes 
da comunidade sefardita de origem portuguesa. 
 
A presente alteração da lei da nacionalidade é um exemplo do que atrás se afirma, é 
como se os representantes do povo português na Assembleia da República declaras-
sem que os sefarditas de origem portuguesa integram o elemento humano do Estado 
Português e devem ser considerados como cidadãos portugueses. 
 
Com a entrada em vigor desta lei que altera o modo de aquisição da cidadania portu-
guesa encerra-se simbolicamente o ciclo em que Portugal se afastou de um modelo 
de sociedade multicultural. O modelo agora retomado faz jus à vocação universalista 
de Portugal. 
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Anexo I - Cronologia 
 
1454 Ordenações Afonsinas onde se consagram diversas disposições favoráveis aos judeus face ao 

contexto da época (artigos LXV e LXVI do Livro II) 
1482,  
31 de Março 

D. Isabel e D. Fernando, Reis de Castela e de Aragão, expulsão os judeus  

1482 D. João II, Rei de Portugal, acolhe os judeus que fogem de Castela e de Aragão, pelo prazo de oito 
meses 

1493 Os filhos dos judeus que ficaram em Portugal, não cumprindo o prazo para sairem do Reino, foram 
tirados aos pais, batizados e enviados para a ilha de S. Tomé com o propósito de a povoar 

1821, 
17 de Fevereiro 

Decreto das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa que renova os direitos, faculda-
des, liberdades e privilégios que constam das Ordenações Afonsinas, artigos 65.º e 66.º do L.º 2.º 
n.º 7, e dá, não apenas aos descendentes das famílias expulsas, mas a todos os judeus o direito de 
regressarem a Portugal 

1981, 
3 de Outubro 

Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, que contém o regime jurídico da nacionalidade 

1994, 
19 de Agosto 

Lei n.º 25/94, de 19 de Agosto, que procede à 1.ª alteração da Lei da Nacionalidade, no sentido de 
que os estrangeiros casados com portugueses só adquirem a nacionalidade após três anos de 
casamento. 

1996, 
6 de Dezembro 

Sessão evocativa dos 500 anos do Decreto de Expulsão dos Judeus de Portugal promovida pela 
Assembleia da República91 

1996, 
11 de Dezembro 

Deliberação (da Assembleia da República) n.º 27-PL/96, de 11 de Dezembro de 1996, que saúda a 
reaproximação entre o povo judeu e o povo português92 

2003, 
23 de Agosto 

Decreto-Lei n.º 194/3003, de 23 de Agosto que altera o Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de 
Dezembro e “revoga o artigo 20.º da Lei da Nacionalidade”, alegadamente constitui a 2.ª alteração 
à Lei da Nacionalidade. 

2004, 
15 de Janeiro 

Lei Orgânica n.º 1/2004, de 15 de Janeiro que procede à 3.ª (?) alteração da Lei da Nacionalidade, 
permite ao estrangeiro em união de facto com português à mais de três anos adquirir a nacionali-
dade portuguesa  

2006, 
17 de Abril 

Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de Abril, que procede à 4.ª (?) alteração da Lei da Nacionalidade, 
no sentido de permitir a aquisição da nacionalidade portuguesa por filhos de estrangeiros que 
residem em Portugal 

2008 A Espanha adota a possibilidade de por “carta de natureza” atribuir a nacionalidade espanhola aos 
judeus sefarditas 

2010 No decurso da XI Legislatura o Grupo Parlamentar do CDS-PP foi contatado por “representantes 
da comunidade de judeus sefarditas, residentes no estrangeiro, que desejam recuperar a nacionali-
dade [portuguesa] que foi a dos seus antepassados”93 

2010,  
Maio e Julho 

“Perguntas parlamentares” do CDS-PP relativas à aquisição da nacionalidade portuguesa por 
descendentes dos judeus sefarditas portugueses 

2010,  
14 de Julho 

Resposta do Ministério da Justiça referindo a possibilidade de aquisição de nacionalidade portu-
guesa aos que forem havidos por descendentes de portugueses e aos membros de comunidades de 
ascendência portuguesa 

2013,  
7 de Março 

É apresentado por deputados do Partido Socialista o Projeto de Lei n.º 394/XII (2.ª), relativo à 
Quinta Alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro (Lei da Nacionalidade), nacionalidade portu-
guesa de membros de comunidades de judeus sefarditas expulsos de Portugal 

2013, 
4 de Abril 

É apresentado por deputados do CDS-PP o Projeto de Lei n.º 394/XII (2.ª), relativo à Quinta 
Alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro (Lei da Nacionalidade), nacionalidade portuguesa de 
membros de comunidades de judeus sefarditas expulsos de Portugal 

2013, 
29 de Julho 

Lei Orgânica n.º 1/2013, de 29 de Julho, que procede à quinta (?) alteração da Lei 37/81, de 3 de 
Outubro (Lei da Nacionalidade) 

 
 

 
91  Diário da Assembleia da República I.ª Série - número 15, de 10 de Dezembro de 1996, pág. 531 

e seg. 
92  Diário da Assembleia da República II.ª Série - A, número 9, de 11 de Dezembro de 1996, pág. 

116. 
93  Diário da Assembleia da República II.ª Série - A, número 118, de 10 de Abril de 2013, pág. 4. 
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Anexo II – Quadro relativo à atribuição da nacionalidade portuguesa 
 
 
Atribuição da Nacionalidade Portuguesa e critério utilizado 
 
 
Alíneas do n.º 1 do 
artigo 1.º da Lei da 
Nacionalidade 
 

 
Previsão 
 
Adquirem a nacionalidade portuguesa: 

 
Critério  
Utilizado 

 
a) 

 
Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no território 
português 

Ius sanguinis e Ius soli 

 
b) 
 

 
Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no estran-
geiro se o progenitor português aí se encontrar ao serviço do Estado 
português 

 
Ius sanguinis 
 

 
 
c) 
 

 
Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no estran-
geiro se tiverem o seu nascimento inscrito no registo civil português aí 
se encontrar ao serviço do Estado português ou se declararem que 
querem ser portugueses 

 
 
Ius sanguinis 
 

 
 
d) 
 

 
Os indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiros, 
se pelo menos um dos progenitores também aqui tiver nascido e aqui 
tiver residência, independentemente de título, ao tempo do nascimento 
 

 
Ius soli 

 
e) 
 

 
Os indivíduos nascidos em território português, filhos de estrangeiros 
que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, se declararem 
que querem ser portugueses e desde que, no momento do nascimento, 
um dos progenitores aqui resida legalmente há pelo menos cinco anos 
 

 
 
Ius soli 

 
f) 
 

 
Os indivíduos nascidos no território português que não possuam outra 
nacionalidade 
 

 
Ius soli 
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Anexo III – Página de rosto de uma obra trilingue em hebraico e ladino 
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Resumo: Encontra-se aprovada na generalidade a Proposta de Lei n.º 183/XII: lei de 
bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urba-
nismo.1 O presente estudo pretende comparar os conceitos de base, os fundamentos 
constitucionais da repartição de competências, e alguns dos principais instrumentos 
incluídos neste diploma português com os seus homólogos alemães: ordenamento do 
território, urbanismo, planeamento sectorial, direito dos solos encontram-se reunidos 
pela primeira vez num só diploma, isto é na referida proposta de lei de bases gerais 
da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo. Elabora-
mos as semelhanças e diferenças destas noções na legislação portuguesa e alemã. 
Em Portugal e na Alemanha, o planeamento e a gestão territorial são deveres do 
Estado. Analisamos a evolução constitucional da repartição das competências admi-
nistrativas e legislativas nos dois países. Concretizando estas comparações para o 
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1  http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38024; 
com esta proposta pretende-se substituir a Lei de Bases da Política de Ordenamento do Territó-
rio e de Urbanismo (L n.º 48/98) e a Lei dos Solos (Decreto-Lei n.º 794/76); o seguimento deste 
processo legislativo está atualmente a decorrer coincidindo com o trabalho editorial desta revis-
ta, nomeadamente a discussão pública e as audições da comissão do ambiente, ordenamento do 
território e poder local, e a preparação do debate na especialidade no decorrer do mês de março. 
Simultaneamente estão a ser analisadas, nos gabinetes fechados, as necessárias revisões da res-
petiva legislação complementar (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação, lei do cadastro, Código das Expropriações, e legis-
lação fiscal pertinente) e legislação conexa (RJ da Reabilitação Urbana, R.J. dos Registos e 
Notariado, Lei das Finanças Locais). 
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nível nacional, observamos que o principal desafio da programação do espaço con-
siste precisamente na articulação entre as entidades envolvidas. Sendo os planos 
diretores municipais os instrumentos que devem absorver todas as determinações 
relevantes para o uso do solo, tem sido uma tarefa quase impossível revê-los. Mesmo 
assim, passarão os planos diretores (inter)municipais,2 se entrar em vigor a proposta 
da nova lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território 
e de urbanismo, a ser os únicos planos contendo o regime de uso do solo, enquanto 
todos os instrumentos nacionais e regionais constituirão programas de orientação e 
de compatibilização.  
 
 
1. Introdução 
 
A nossa análise comparada refere-se aos conteúdos da Lei Federal do Ordenamento 
do Território (Raumordnungsgesetz – ROG), do Código Federal do Urbanismo e da 
respetiva legislação portuguesa, que são a Lei de Bases da Política do Ordenamento 
do Território e do Urbanismo (LBPOTU)3, o Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT),4 e a Lei dos Solos.5 
 
 
2. Os conceitos de direito do ordenamento do território (Raumordnungs-), do 
urbanismo (Städtebau-), do planeamento setorial (Fachplanungsrecht) e do 
direito dos solos (Bodenrecht) 
 
Nos dois países, as matérias jurídicas correspondentes aos conceitos de ordenamento 
do território/Raumordnung, urbanismo/Städtebau, direito dos solos/Bodenrecht e 
planeamento setorial/Fachplanung não se encontram definidas nem nas respectivas 
Constituições, nem na legislação ordinária. 
 
 

 2  O instrumento de planos diretores intermunicipais será criado com o artigo 42.º da Proposta de 
Lei n.º 183/XII. 

3  Lei n.° 48/98 de 11 de Agosto, alterada pela Lei n.° 54/2007, de 31 de Agosto, que o artigo 83.º 
da proposta de Lei n.º 183/XII pretende revogar, mantendo, “no essencial, a estrutura do sis-
tema de gestão territorial” por ela gizada, “a fim de promover a estabilidade do modelo de ges-
tão do território, sem prejuízo das inovações introduzidas”, alínea x da exposição dos motivos 
das referida proposta de lei. 

4  Decreto-Lei n.° 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo DL n.° 53/2000, de 7 de Abril, pelo 
DL n.° 310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.° 
56/2007, de 31 de Dezembro, e pela Lei n.° 316/2007, de 19 de Setembro. 

5  Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de novembro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 313/80, de 19 de 
agosto, 400/84, de 31 de dezembro, e 307/2009, de 23 de outubro, que o artigo 83.º da proposta 
de Lei n.º 183/XII pretende revogar. 
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2.1. Ordenamento do território - Raumordnung 
 
O conceito do ordenamento do território/Raumordnung foi definido em 1984 na 
Carta Europeia do Ordenamento do Território na Conferência Europeia dos Minis-
tros responsáveis pelo Ordenamento do Território,6 e foi afirmando em 2007: “O 
ordenamento do território refere-se ao conjunto de instrumentos utilizados pelo setor 
público para influenciar a distribuição de pessoas e atividades nos territórios a várias 
escalas, assim como a localização de infra-estruturas, áreas como a localização de 
infra-estruturas, áreas naturais e de lazer. As atividades de ordenamento do território 
são levadas a cabo a diferentes níveis administrativos e governamentais (local, 
regional, nacional), enquanto as atividades de cooperação nesta matéria podem ser 
desenvolvidas em contextos transfronteiriços, transnacionais e europeus.”7 Apesar 
desta definição conjunta importa, desde logo, realçar que mesmo assim existem 
diferenças marcantes nas matérias abarcadas pelos respetivos ramos de direito. 
 
 
2.2. Urbanismo - Städtebau, städtebauliche Planung 
 
Sobre amplitude do conteúdo do conceito de urbanismo encontramos opiniões diver-
sas. A conceção restrita assenta o urbanismo exclusivamente à urbe e às suas expan-
sões.8  
 

 6  “O ordenamento do território é a tradução espacial das políticas económica, social, cultural e 
ecológica da sociedade. O ordenamento do território é simultaneamente, uma disciplina cientí-
fica, uma técnica administrativa e uma política que se desenvolve numa perspetiva interdisci-
plinar e integrada, tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à organização física 
do espaço, segundo uma estratégia de conjunto. O ordenamento do território deve articular múl-
tiplos poderes de decisão, individuais e institucionais e, dentro destes, garantir a articulação e 
coordenação horizontal e vertical dos vários setores e níveis da administração com competên-
cias no território. Deve também ter em atenção a especificidade dos territórios, as diversidades 
das suas condições socioeconómicas, ambientais, dos seus mercados conciliando todos os fato-
res intervenientes da forma mais racional e harmoniosa possível.” Direção-Geral do Ordena-
mento do Território, 1988, pp. 9, 10 http://www.estig.ipbeja.pt/~sirb/carta%20europeia%20de 
%20ordenamento%20do%20territorio.pdf, último acesso em 23 de novembro de 2013, e Dire-
ção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Vocabulário do Ordena-
mento do Território, Coleção Informação 5, Lisboa, 2000, pp. 122 e seg. 

7  Conferência Europeia dos Ministros responsáveis pelo ordenamento do território do conselho, 
Gossário do Desenvolvimento Territorial, edição digital, 2011, http://www.dgotdu.pt/filedownl 
oad.aspx?schema=ec7b8803-b0f2-4404-b003-8fb407da00ca&channel=C4193EB3-3FA7-4C98 
-B8CA-D6B9F5602448&content_id=1CE61C8D-5E46-494B-BD7D-4DDB21582ABB&field 
=file_src&lang=pt&ver=1, último acesso em 23 de novembro de 2013. 

8  FREITAS DO AMARAL, Diogo, Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente: Objeto, 
Autonomia e distinções, in Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, n.° 1, 1994, p. 17; 
FREITAS DO AMARAL, Diogo, Apreciação da Dissertação de Doutoramento do Licenciado 
Fernando Alves Correia, “O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade”, in Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Vol. XXXII, 1991, p. 95 e seg. 
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Uma segunda conceção que podemos designar de conceção intermédia delimita o 
urbanismo ao correto ordenamento da ocupação, utilização e transformação dos 
solos para fins urbanísticos, isto é para fins que excedam um aproveitamento agrí-
cola, florestal, pecuário ou cinegético dos solos.9 De acordo com uma terceira conce-
ção, o urbanismo estende-se à correta ocupação, uso e transformação dos solos não 
só para fins urbanísticos, mas para todo tipo de fins.10  Segundo esta perspectiva, o 
ordenamento do território pode ser considerado um prolongamento do urbanismo.11 
Com o conceito alemão Städtebau designa-se a atuação prospetiva e concentrada da 
autarquia local12 para um ordenamento e governação do desenvolvimento espacial e 
arquitetónico dentro do território municipal segundo um plano e respeitando a legis-
lação correspondente. O conceito Städtebau é criticado por ser incorreto, na medida 
em que o conceito não se limita nem às cidades (Städte) e nem às construções 
(Bau).13  
 
Igualmente pouco correto é o conceito de “planeamento das construções citadinas”, 
de (städtebauliche Planung), cujo objeto – como foi definido pelo Tribunal Federal 
Constitucional14 – “é a preparação e governação de toda a edificação da cidade e do 
campo, inclusive as instalações e estabelecimentos edificados, e o uso do solo que 
tenha alguma ligação às construções.” 

 9  MONTEIRO, Cláudio, O Embargo e a Demolição no Direito do Urbanismo, policopiado, 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1995, pp. 5-10. 

10  CORREIA, Fernando Alves, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, Coimbra, 1997 
(reimpressão da 1ª edição de 1989), p. 67 e segs. 

11  CORREIA, Fernando Alves, ob.cit.1997, p. 73; análise das conceções: OLIVEIRA, Fernanda 
Paula, Ordenamento do Território, Cadernos do CEDOUA, Coimbra, 2002, pp. 17-21; 
OLIVEIRA, Fernanda Paula, Portugal: Território e Ordenamento, Coimbra, 2009, pp. 26-40; 
TAVARES DA SILVA, Mário, A Nulidade do Plano Urbanístico, Coimbra, 2013, pp. 127 e 
segs.; BOTHE, Anja, Flexibilização e privatização no planeamento urbanístico alemão: da lei 
de bases à lei federal do ordenamento do território (1965-2008), in Ad Urbem, 2010, p. 122-
124; BOTHE, Anja, Vergleich des portugiesischen und deutschen Bauplanungs- und Sanie-
rungsrechts im Hinblick auf die Zielsetzung einer sozial ausgeglichenen Wohnraumversorgung 
– Erfahrungen in den Metropolen Lissabon und Berlin, Lit Verlag, Münster, 2004, pp.103-109. 

12  Devido às divergências sobre a tradução do conceito “Gemeinde” destacamos aqui a nossa 
opção de traduzir “Gemeinde” por “autarquia local”; JAYME, Erik / NEUSS, Jobst Joachim, 
Dicionário jurídico e económico, Munique, 1990, por “freguesia, município, comunidade”; 
SILVEIRA RAMOS, Fernando, Dicionário Jurídico Alemão-Português, Coimbra, 1995, por 
“localidade, comunidade, comuna, municipalidade, paróquia, freguesia”; OLIVEIRA, Fernanda 
Paula: Urbanismo comparado: o paradigma do modelo alemão, in Conferência “Ordenamento 
do Território e Revisão dos Planos Directores Municipais”, Figueira da Foz, 2003, por “muni-
cípio”; citamos aqui do artigo 28.º, n.º 1 da Constituição Alemã: “Nos Estados Federados, nos 
distritos e nas autarquias locais deve haver uma representação da respetiva população que resul-
ta de eleições gerais, diretas, livres, iguais e secretas.” E o respetivo n.º 2: “Às autarquias locais 
deve ser garantido o direito de regular, no âmbito das leis, sob a sua própria responsabilidade, 
todos os assuntos da comunidade local.” 

13  BORCHARD, Klaus in Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Handwörterbuch 
der Raumordnung, 4ª edição, Hanôver, 2005, p. 1054 

14  Acórdão do Tribunal Federal Constitucional (BVerfGE ), de 16 de Junho de 1954, 3, 407. 
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A legislação alemã usa o conceito “städtebaulich” com o citado significado, que é 
mais abrangente do que se podia concluir de uma análise semântica: “As autarquias 
locais devem elaborar atempadamente planos urbanísticos de âmbito municipal 
(Bauleitpläne),15 apropriados às necessidades do desenvolvimento urbanístico – 
städtebauliche Entwicklung”, artigo 1.º, n.° 316 do Código Federal do Urbanismo; e 
“os planos urbanísticos de âmbito municipal devem garantir um desenvolvimento 
städtebaulich sustentável”, artigo 1.º, n.° 5 do Código Federal do Urbanismo. A 
delimitação do Städtebau é realizada através da restrição do planeamento ao territó-
rio da autarquia local, ou partes dele; o objetivo do planeamento abrange todo tipo 
de uso do solo. O instrumento legal central do Städtebau é o planeamento urbanís-
tico de âmbito municipal (Bauleitplanung), que consiste por um lado no planea-
mento de utilização de zonas (Flächennutzungsplanung)17 e, por outro lado, no pla-
neamento vinculativo de uso de solo (Bebauungsplanung18).19 
 
Um critério de distinção entre os conceitos de urbanismo e de Städtebau encontra-se, 
por isto, nesta delimitação do Städtebau ao território da autarquia local:20 na Alema-
nha, os planos urbanísticos são sempre de âmbito municipal ou submunicipal, 
enquanto em Portugal, os planos municipais são designados de planos municipais de 
ordenamento do território, não existindo na legislação a designação de planos muni-
cipais de urbanismo ou planos municipais urbanísticos.21 

 
 

2.3. Planeamento setorial - Fachplanung 
 
Quer o conceito de Fachplanung, quer o conceito planeamento setorial têm como 
características comuns a de se referirem somente a uma matéria em vez de respre-

 
15  O planeamento urbanístico de âmbito municipal (Bauleitplanung) abrange os planos de utiliza-

ção de zonas (Flächennutzungspläne) e os planos vinculativos de uso do solo (Bebauungsplä-
ne). 

16  Enquanto na legislação portuguesa a estruturação é feita por artigos, números e alíneas, sendo 
as últimas letras, encontramos na Alemanha ou §§ ou artigos, e a divisão inferior são Absätze, 
inferior aos Absätze são números e inferior aos números são letras, optamos por traduzir os §§ 
por artigos, os Absätze (parágrafos) por números (n.°), os Nr. por subnúmeros, e as letras 
(Buchstaben) por alíneas. 

17  Que podemos igualmente traduzir por planeamento indicativo ou preparativo de uso do solo.  
18  Que podemos igualmente traduzir por planeamento municipal vinculativo para os particulares. 
19  Artigos 5.º e 8.º do Código Federal do Urbanismo. 
20  É observado o critério do âmbito territorial de aplicação, que se refere a dimensão local no 

sentido de municipal e submunicipal: CORREIA, Fernando Alves, Manual de Direito do Urba-
nismo, Vol. I, 4ª edição, Coimbra, 2008, p. 78-80. 

21  P. ex. ver artigo 69.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, artigo 9.º, n.º 2 
da LBPOTU. 
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sentarem um planeamento transversal que coordene os diversos níveis e matérias de 
planeamento.22  
 
 
2.4. Os conceitos de “ordenamento do território” e o de “urbanismo” na Consti-
tuição Portuguesa 
 
Na Constituição da República Portuguesa (CRP) encontram-se artigos sobre as 
matérias do ordenamento do território e do urbanismo, mas nestes artigos não se 
encontram indícios para uma distinção dos seus conteúdos, artigo 65°, n.° 4 CRP.23 
Igualmente no artigo 165°, n.° 1, al. z) da Constituição24 encontram-se os conceitos 
do “ordenamento do território” e do “urbanismo”. Por estarem referidos novamente 
os dois conceitos, concluimos que eles estão ligados, não podendo, no entanto, um 
deles substituir o outro devido aos seus conteúdos diferentes.25 
 
Na legislação portuguesa, a diferenciação dos conceitos de “ordenamento do territó-
rio” e de “urbanismo” não constitui um fundamento para a diferenciação de compe-
tências segundo as respetivas matérias. Por conseguinte, a Lei de Bases da Política 
de Ordenamento do Território e do Urbanismo e o Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial (RJIGT), que desenvolve a Lei de Bases, abrangem as duas 
matérias. A competência legislativa é da Assembleia da República, salvo autorização 
ao Governo, artigo 165° n° 1 z) CRP. O Estado, as regiões autónomas e as autar-
quias locais têm igualmente o dever de exercer uma política do ordenamento do 
território e do urbanismo. Este dever confere ao legislador um amplo espaço de 
liberdade na consagração de soluções mais ou menos descentralizadoras, vedando-
lhe, no entanto, a possibilidade de cercear de tal modo as atribuições de um dos entes 
públicos acima citados, que desvirtue ou esvazie a intervenção destas no domínio do 
urbanismo.26 

 22  Ver definição legal dos planos setoriais, artigo 35° DL n.° 380/99 de 22 de Setembro com as 
alterações introduzidas pelos DL 53/2000 de 7 de Abril, DL n.° 310/2003 de 10 de Dezembro e 
DL n.° 316/2007 de 19 de Setembro; BIELENBERG, Walter / RUNKEL, Peter / 
SPANNOWSKY, Willy / REITZIG, Frank/ SCHMITZ, Holger: Kommentar zum Raumord-
nungsgesetz des Bundes, edição 3/13, Berlim, 2013, parte l, p. 20. 

23  “O Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais definem as regras de ocupação, uso e 
transformação dos solos urbanos, designadamente através de instrumentos de planeamento, no 
quadro das leis respeitantes ao ordenamento do território e ao urbanismo, ...” 

24  “É da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as seguintes matérias, 
salvo autorização ao Governo:... z) Bases do ordenamento do território e do urbanismo; ...”.  

25  Para uma análise mais aprofundada, ver CORREIA, Fernando Alves, Evolução do Direito do 
Urbanismo, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. 74, Coim-
bra, 1998. 

26  Sobre o princípio da autonomia das autarquias locais, inclusive o direito às competências pró-
prias, e sobre o princípio da subsidiariedade, ver GOMES CANOTILHO, José Joaquim, Direi-
to Constitucional e Teoria da Constituição, Reimpressão da 7ª edição, Coimbra, 2013, pp. 361 
– 363; CORREIA, Fernando Alves, 2008, ob. cit., p. 170, com referência aos Acórdãos do Tri-
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2.5. Os conceitos de “Raumordnung” e de “Bodenrecht” na Constituição Alemã 
 
Em 2006, foi realizada uma revisão da Constituição Federal Alemã,27 que afetou as 
competências legislativas relativamente ao ordenamento do território, e por isto, 
devemos tê-la em conta ao delimitar o respetivo conceito.  
 
2.5.1. Os conceitos de “Raumordnung” e de “Bodenrecht” até a revisão constitucio-
nal 
 
Na Alemanha, a definição dos conceitos de Raumordnungs- e Städtebaurecht é deci-
siva na questão das respetivas competências legais do Estado Federal, dos Estados 
Federados e das autarquias locais. Assim em 1954, houve um importante Acórdão, 
no qual o Tribunal Federal Constitucional constatou a diferença entre “Rau-
mordnung” e “städtebauliche Planung”:28  
 
O critério distintivo do “Raumordnung” baseia-se na característica de que este repre-
senta uma atuação concentrada e em posição superior. “Raumordnung” apenas regu-
la a tarefa administrativa como tal, enquanto o grau de concretização do direito no 
Städtebau, e com ele igualmente o direito de solo – Bodenrecht –, atinge diretamente 
o planeamento do solo em si.29  
 
Segundo a Constituição Alemã até 2006, a competência legislativa sobre as matérias 
do ordenamento do território e do direito dos solos pertenceu a órgãos constitucio-
nais diferentes. Tal separação dos poderes encontra-se baseada no fato da Alemanha 
ser um Estado Federal, e nele cada função (legislação, administração, jurisdição) e 
cada matéria encontram-se atribuídas separadamente segundo a Constituição. Assim, 
o Estado Federal (Bund) tinha a competência legislativa das bases do ordenamento 
do território,30 segundo o artigo 75.º, n.° 1, subn.° 4 da Constituição, e para além 
disto tinha, e continua a ter, a competência legislativa na sua íntegra (Vollkompe-

 
bunal Constitucional sobre a delimitação de competências entre o Estado e as Autarquias 
locais: Acórdãos n.ºs 432/93, 674/95, 379/96, 560/99, publicados no DR, II Série, de 18 de 
agosto de 1993, de 21 de março de 1996, de 15 de julho de 1996, de 21 de fevereiro de 2000. 

27  GGÄndG – Grundgesetzänderungsgesetz (lei de revisão constitucional): http://www.buzer.de/ 
gesetz/7342/; sobre o trabalho das comissões no parlamento e no conselho, ver 
http://www.bundesrat.de/cln_340/nn_8350/DE/foederalismus/bundesstaatskommission/drs/drs -
node.html?_nnn=true, último acesso em 22 de novembro de 2013.  

28  Parecer do Tribunal Federal Constitucional sobre a competência do Estado Federal de poder 
aprovar um Código do Urbanismo (Rechtsgutachten des Bundesverfassungsgerichts über die 
Zuständigkeit des Bundes zum Erlass eines Baugesetzes), E 3, 407 de 16 de Junho de 1954. 

29  Outras partes do parecer acima citado nos subcapítulos seguintes sobre as competências.  
30  Exercida ao aprovar a Lei de Bases do Ordenamento do Território de 1965. 
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tenz) do direito dos solos,31 segundo o artigo 74.º, n.° 1, subn.° 18 da Constituição. 
Os Estados Federados (Länder) tinham a competência legislativa para o ordena-
mento do território e o planeamento dos Estados Federados.  
 
Já em 1954, o Tribunal Constitucional definiu os pormenores e a amplitude dos 
artigos mencionados, e este acórdão continua fundamental hoje em dia:32 “<Rau-
mordnung> no sentido do artigo 75.º, n.° 1, 1ª parte, subn.° 4 da Constituição é o 
planeamento e o ordenamento do espaço. O ordenamento do território faz a síntese, e 
está numa posição superior aos restantes planeamentos.” Por isso, o conceito de 
“Raumordnung” reflete a tarefa de fazer uma sinopse ou uma concertação do pla-
neamento supralocal e concentra e harmoniza os diversos tipos de planeamento 
setorial. A função especial do Raumordnung é a articulação, harmonização e a coor-
denação dos problemas espaciais, alastrando para as diversas matérias com impacte 
territorial, sem, no entanto, substituir os diversos planeamentos setoriais. Devido a 
esta definição da competência, o conceito de “Raumordnung” destaca-se por ser 
diferente das outras competências espaciais. Com este fundamento, o parlamento 
federal alemão aprovou em 1965 a Lei Federal de Bases do Ordenamento do Territó-
rio. 
 
A matéria do direito dos solos no sentido do artigo 74.º, n.° 1, subn.° 18 da Consti-
tuição Alemã incorpora as normas que tenham como objeto o ordenamento legal dos 
solos, mais especificamente o posicionamento legal do homem em relação ao solo – 
para esta característica das normas do direito dos solos, que é a determinação vincu-
lativa sobre o uso do solo, o Tribunal Federal Constitucional criou a denominação 
“imposição vinculativa de direito dos solos” (bodenrechtlicher Durchgriff), ou numa 
expressão mais comum em Portugal, o regime do uso do solo, isto é a classificação e 
a qualificação do solo com vinculação para os particulares (eficácia plurisubjetica). 
O direito dos solos representa a base para a legislação do Städtebau33.34 O conceito 
de Städtebaurecht (urbanismo) não se encontra na Constituição Alemã. Era, então, o 
artigo 74.º, n.º 1, subn.º 18 da Constituição (Bodenrecht – Direito dos Solos) que 
conferiu e continua a conferir a competência legislativa necessária para a aprovação 
do Código Federal do Urbanismo Alemão.  
 
 
 

 31  Exercida ao aprovar o Código Federal do Urbanismo de 1960, com a designação de Bundes-
baugesetz, que em 1987 passou para a atual designação de Baugesetzbuch. 

32  Acórdão do Tribunal Federal Constitutivo (BVerfGE) 3, 407, 425 de 16 de Junho de 1954. 
33  Sobre o conceito Städtebau ver supra no subcapítulo 2.2. 
34  KOCH, Hans-Joachim / HENDLER, Reinhard, Baurecht, Raumordnungs- und Landesrecht, 5ª 

edição, Estugarda, 2009, artigo 1.º, p. 42. 
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2.5.2. Os tipos de competência federal antes da reforma constitucional  
 
Apesar da Constituição Alemã até 2006 ter concedido explicitamente segundo o 
artigo 75.º a competência federal apenas para a legislação das bases do ordenamento 
do território, havia já uma competência legislativa federal mais vasta, delimitada 
pelo Tribunal Federal Constitucional e justificada com base na “natureza da maté-
ria”35. 
 
Em conformidade com o artigo 75.º, n.º 1, subn.º 4 da Constituição Alemã, na sua 
versão até a reforma de 2006, e com base no já citado parecer do Tribunal Federal 
Constitucional de 1954, a Lei Federal de Bases do Ordenamento do Território assen-
tava em dois tipos de competências:  
 
Primeiro tipo de competências: 
Na segunda parte da lei encontram-se as leis de base no sentido do artigo 75.º, n.º 1, 
subn.º 4 da Constituição Alemã na sua versão até a reforma de 2006. Nestas normas 
encontram-se as bases legais para a legislação dos Estados Federados, Länder, rela-
tivamente ao território destes mesmos.36 Estas normas estavam, até a reforma consti-
tucional de 2006, sujeitas à verificação da sua necessidade.37 Tratava-se de uma 
questão que o Tribunal poderia julgar, sindicando se o grau de concretização da 
legislação federal correspondia à definição de lei de base no sentido do n.º 2 do 
artigo 75.º da Constituição.38  
 
Segundo tipo de competências:  
O Tribunal Federal Constitucional definiu uma competência federal que se legiti-
mará somente quando as matérias envolvidas abrangerem questões territoriais que 
ultrapassassem o território de um só Estado Federado, ou quando a matéria para 
regular dissesse respeito ao ordenamento do território do Estado Federal na sua ínte-
gra.39  Relativamente a estas matérias, o Tribunal Federal Constitucional considerou 

 35  Acórdão do Tribunal Federal Constitucional (Bundesverfassungsgerichtsentscheidung) 15, pp. 
15 e segs. 

36  Os artigos 8.º a 16.º são intitulados ordenamento do território nos Länder (Raumordnung in den 
Ländern). 

37  Segundo o artigo 72.º, n.º 2 juntamente com o artigo 75.º, n.º 1 da Constituição Alemã, as 
normas da lei de bases tinham, obrigatoriamente, de ser necessárias em termos técnicos. 

38  Em 1994 foi introduzido o número 2 do artigo 75.º da Constituição Alemã: As leis de base 
apenas em casos excecionais poderão conter normas detalhadas ou normas diretamente aplicá-
veis,” (Rahmenvorschriften dürfen nur in Ausnahmefällen in Einzelheiten gehende oder unmit-
telbar geltende Regelungen enthalten) tendo mesmo assim o artigo sobre a vinculação dos pla-
nos de ordenamento do território (artigo 4 ROG) ficado constitucional. 

39  “Não é possível impedir que as influências do ordenamento do território de cada Estado Fede-
rado se estendam para além das suas fronteiras, afetando assim os Estados Federados (Bun-
desländer) vizinhos. Se reconhecemos o ordenamento do território como uma tarefa necessária 
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que se encontram reunidos os pressupostos para uma competência exclusiva e plena 
devido à natureza da matéria (ausschliessliche Vollkompetenz aus der Natur der 
Sache). Estas matérias referentes a questões que não se restringem a um só Estado 
Federado encontram-se abordadas pela primeira parte da Lei Federal (de Bases) do 
Ordenamento do Território, e são os artigos 1.º a 5.º intituladas de normas gerais 
(Allgemeine Vorschriften). 
 
Estas normas, apesar de incorporadas na lei de bases, não necessitam de concretiza-
ção pelo legislador dos Estados Federados, sendo diretamente aplicáveis.40 
 
Com base na competência devido a natureza da matéria, e que se refere a matéria 
para legislar sobre o ordenamento do território do Estado Federal na sua íntegra, foi 
constituída a terceira parte da Lei Federal de Bases do Ordenamento do Território 
referente ao ordenamento do território no Estado Federal.41  
 
Deste modo, distinguia-se, até a reforma de 2006, entre a competência legislativa 
federal para as bases do ordenamento do território dos Estados Federados por um 
lado, e a competência legislativa federal exclusiva e plena para as matérias que se 
referem, ou a matérias que ultrapassassem o território de um só Estado Federado, 
ou as matérias que dizem respeito ao Estado Federal na sua íntegra.  
 
Esta distinção teve muitos opositores: Os críticos desse Acórdão do Tribunal Cons-
titucional sublinham o fato do ordenamento do território do Estado Federal e o dos 
Estados Federados se aplicarem ao mesmo território, e que a delimitação traçada 
pelo Tribunal Federal Constitucional não é clara provocando assim incertezas.42 
Estes autores afirmam uma compreensão demasiado estática do ordenamento do 

 
do Estado moderno, então o maior território que temos de ordenar e formar, é o território do 
Estado inteiro.“ Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 15, p. 15. 

40  Essa parte refere-se, entre outros aspetos, aos efeitos de vinculação das determinações nos 
planos de ordenamento do território; na reforma constitucional de 1994 foi introduzido expli-
citamente que as leis de bases não podem conter normas muito densas; comparar JARASS, 
Hans D., Allgemeine Probleme der Gesetzgebungskompetenz des Bundes, in Revista Nova da 
Administração (NVwZ), caderno 10, Munique, 2000, pp. 1089 e segs.; comparar igualmente 
infra no capítulo 3. Os deveres e as competências administrativas do planeamento territorial. 

41  Ou seja, os artigos 17.º a 25.º, e até 2009 os artigos 18.º a 21.º. 
42  Comparar BULLINGER, Martin, Ungeschriebene Kompetenzen im Bundesstaat, Archiv für 

öffentliches Recht - Arquivo para o direito público (AöR) Vol. 96, Tübingen, 1971, pp. 237, 
277 e segs.; BATTIS, Ulrich / KERSTEN, Jens, Rechtsgutachten über die Beteiligung des 
Bundes an der Finanzierung der transnationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Rau-
mordnung (INTERREG II C), parecer jurídico sobre a participação financeira do estado federal 
na colaboração transnacional na área do ordenamento do território, Berlim, 2000, pp. 16 e segs. 
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território e defendem uma compreensão mais dinâmica de desenvolvimento do ter-
ritório.43 
 
2.5.3. A reforma do federalismo  
 
As competências legislativas relativamente ao ordenamento do território foram, no 
âmbito da reforma do federalismo de 2006, sujeitas a uma profunda alteração: foi 
revogada a forma de competência legislativa em que se enquadrava o ordenamento 
do território, a competência de fazer uma legislação das bases.44 Por outras palavras: 
foi eliminada a figura da lei de bases. As matérias que eram objeto das leis de bases 
passaram a ser matérias de competência exclusiva ou concorrente do Estado Federal. 
Nos casos de competência exclusiva, as matérias não podem ser objeto de legislação 
dos Estados Federados (artigo 73.º da Constituição Alemã), enquanto nos domínios 
de competência concorrente, as matérias apenas são objeto de legislação dos Estados 
Federados, enquanto o Estado Federal não emitiu legislação sobre as matérias (arti-
gos, 72.º e 74.º da Constituição Alemã). Uma limitação importante referente à com-
petência concorrente determinava do n.º 2 do artigo 72.º da Constituição Alemã: 
Sobre as matérias que constavam do artigo 75.º da Constituição Alemã, o Estado 
Federal apenas tinha a competência legislativa, quando e na medida em que a norma 
federal era necessária para o estabelecimento da qualidade equiparável de vida no 
território federal, ou quando a conservação da unidade jurídica ou económica no 
interesse do Estado Federal na sua íntegra exigia tal norma federal.45  
 
O Tribunal Federal Constitucional fez uma interpretação muito restrita da citada 
exigência do artigo 72.º, n.º 2 da Constituição Alemã: apenas poderiam ser aprova-
das excecionalmente normas federais detalhadas ou diretamente aplicáveis no âmbi-
to da competência legislativa referente as bases da matéria no sentido do artigo 72.º, 
n.º 2 da Constituição Alemã, quando a qualidade de vida nos diversos Estados Fede-
rados se estivesse a desenvolver em níveis de tal modo desiguais que destabili-
zassem, ou ameaçassem destabilizar, o sistema único da sociedade do Estado Fede-
ral.46  

 43  SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, Bundeskompetenzen zur Raumordnung unter veränderten 
Rahmenbedingungen – Planungsauftrag und Kompetenzverständnis im Wandel, in Festschrift 
für Felix Weyreuther, Colonha, 1993, pp. 73, 74 e segs., 85 e segs.  

44  O artigo 1.º da lei de revisão constitucional, Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes, de 28 de 
agosto de 2006, Boletim Federal Oficial, Bundesgesetzblatt, I p. 2034, com entrada em vigor 
em 1 de setembro de 2006, revogou, entre outras alterações, o artigo 75.º da Constituição. 

45  “Der Bund hat in diesem Bereich das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirts-
chaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich 
macht.” 

46  Acórdão do Tribunal Federal Constitucional de 24 de outubro de 2002, BVerfG, 2 BvF 1/01: 
…”,wenn sich die Lebensverhältnisse in den Ländern der Bundesrepublik in erheblicher, das 
bundesstaatliche Sozialgefüge beeinträchtigenden Weise auseinander entwickelt haben oder 
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Com a reforma de 2006, a matéria do ordenamento do território foi integrada na 
competência concorrente do Estado Federal. Assim, a versão revista do artigo 74.º 
prevê que a competência legislativa concorrente abranja, entre outras, as seguintes 
matérias: …29. A protecção da natureza e a conservação da paisagem; 30. O direito 
fundiário; 31. O ordenamento do território; 32. O regime das águas; 33. O acesso ao 
ensino superior e os graus académicos.47  
 
A maior parte das matérias que foram transferidas para a competência concorrente, 
entre elas o ordenamento do território, deixaram de estar sujeitas à exigência citada 
do artigo 72.º, n.º 2 da Constituição Alemã.48 Inclusive, para aumentar a competên-
cia legislativa dos Estados Federados, relativamente à matéria do ordenamento do 
território, assim como a outras matérias, foi introduzido o n.º 3 do artigo 72.º da 
Constituição Alemã, que atribuiu aos Estados Federados a competência de estabele-
cer normas que divergem das normas federais.49    
 
Esta legislação tem causado controvérsias: para a matéria do ordenamento do territó-
rio não está prevista a exclusão de nenhuma parte ou de nenhuns princípios do orde-
namento do território, podendo concluir-se que a matéria do ordenamento do territó-
rio na sua íntegra poderá ser regulamentada pelos Estados Federados de forma dis-
tinta da da legislação federal.50 Está incluída nesta perspetiva do Direito Constitu-
cional, que os legisladores dos Estados Federados poderão aprovar legislação res-
peitante à matéria do ordenamento do território, mesmo que esta já tenha sido objeto 
de legislação federal, sem que se torne numa questão judicialmente sindicável. Passa 
a ser uma mera questão técnica.  

 
sich eine derartige Entwicklung konkret abzeichnet.”, acessível em http://www.bverfg.de/entsc 
heidungen/fs20021024_2bvf000101.html, último acesso em 2 de dezembro de 2013. 

47  Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete:… 29. Den Naurschutz 
und die Landschaftspflege; 30. Die Bodenverteilung; 31. Die Raumordnung; 32. Den Wasser-
haushalt; 33. Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse” 

48  O artigo 72.º, n.º 2 afirma a exigência da referida necessidade da legislação federal por mot ivos 
da ameaça de destabilização do sistema único do Estado Federal.  

49  “Nos casos em que o Estado Federal utilizou a sua competência legislativa, podem os Estados 
Federados, nas seguintes matérias, estabelecer normas que não estejam em concordância com 
estas normas federais: 1. O regime de caça (exclusive o regime das autorizações de caça); 2. A 
proteção da natureza e a conservação da paisagem (exclusive os princípios gerais da proteção 
da natureza, o regime da proteção das espécies ou o regime da proteção da natureza marítima); 
3. O direito fundiário; 4. O ordenamento do território; 5. O regime das águas … A legislação 
federal nestas matérias entrará em vigor no mínimo seis meses após a sua publicação, desde 
que o conselho federal não tenha determinado o contrário. Relativamente as matérias enuncia-
das na primeira parte deste número, prevalece, na relação entre o direito federal e o direito dos 
Estados Federados, respetivamente a lei posterior. N.º 4 Uma lei federal poderá determinar, que 
uma norma federal, que deixa de ser necessária no sentido do n.º 2, possa ser substituída por 
uma norma de um Estado Federado.” 

50  Ver artigo 72.º, nº. 3, subn.º 4 da Constituição. 
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Um motivo concreto para estes debates foi fornecido pelo legislador da Baviera ao 
aprovar uma nova Lei do Planeamento, pretendendo fazer uso da competência que 
lhe foi atribuída pela Constituição desde 2006: substituir a Lei Federal do Ordena-
mento do Território por uma legislação própria da Baviera, mantendo em vigor ape-
nas três partes da legislação federal: as referentes ao licenciamento de aterros sanitá-
rios, aos efeitos de vinculação dos objetivos do ordenamento do território, e ao 
ordenamento do território no Estado Federal.51 
 
Um dos principais motivos para a eliminação da figura da lei de bases consistiu no 
falhanço das tentativas de aprovação de um Código Federal do Direito do Ambien-
te.52 Outro motivo a favor da eliminação da figura da lei de bases, era a sua maior 
complexidade na transposição de diretivas da União Europeia, na medida em que 
exigia dois níveis de feitura de leis, decorrendo um após o outro, o que se considerou 
ser ineficaz.53  
 
O posicionamento negativo relativamente à forma da competência legislativa quadro 
devia-se, para além disso, ao fato de que na aprovação de leis de bases o legislador 
federal não se limitava a uma legislação base, mas aprovava de fato a legislação na 
sua íntegra.54 Neste aspeto, a matéria do ordenamento do território incorporada na 
Lei Federal de Bases do Ordenamento do Território representava uma exceção.  
 
2.5.4. A nova Lei Federal do Ordenamento do Território 
 
Apesar do aumento da competência legislativa, o legislador federal optou por uma 
certa moderação legislativa,55 no exercício dos seus novos poderes, em benefício da 

 
51  Isto é os artigos 4.º, n.º 3, 5.º e 17.º a 25.º da LFOT; https://www.verkuendung-bayern.de/gvbl 

/jahrgang:2012/heftnummer:11/seite:254; http://www.rvdi.typo3-umsetzung.de/fileadmin/Bilde 
r-Dateien/News/VV-PA/2011/PA_18.10.2011/TOP-1_Beschluss-Novellierung-BY-LplG.pdf. 

52  O respetivo Código foi entretanto aprovado no dia 19 de Junho de 2009 pelo Parlamento Fede-
ral. Com a sua entrada em vigor no dia 1 de Março de 2010 foi substituída a Lei Federal de 
Bases da Proteção da Natureza. Os autores do Código pretendem principalmente reunir e uni-
formizar o Direito de proteção da natureza. Os pressupostos da citada exigência do artigo 72.º, 
n.º 2 da Constituição Alemã não estavam, até a reforma constitucional de 2006, reunidos para 
que houvesse a justificação para a aprovação de uma legislação federal do Direito do Ambiente, 
porque a proteção da natureza e a conservação da paisagem, estavam, até a reforma de 2006, 
integradas no artigo 75.º, n.º 1, subn.º 3 da Constituição Alemã. 

53  Boletim do Parlamento Federal, BT-Drs. 16/813, de 7 de março de 2006, p. 8.  
54  BATTIS, Ulrich / KERSTEN, Jens, Die Raumordnung nach der Föderalismusreform, DVBl. 

(Deutsches Verwaltungsblatt - Revista da Administração Alemã), Colonha, 2007, pp. 152 e 
segs. 

55  Gesetzgeberische Zurückhaltung; fundamentação da proposta de lei do ordenamento do territó-
rio do Governo Federal, BT-Drs. (Bundestagsdrucksache – Diário do Parlamento Federal) 
16/10292 de 22 de Setembro de 2008, p. 19, disponível em http://dip21.bundestag.de/dip21 
/btd/16/102/1610292.pdf, último acesso em 30 de novembro de 2013. 
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iniciativa legislativa dos Estados Federados, tendo-se debruçado apenas sobre as 
matérias em que considerou indispensável fazê-lo, por motivos técnicos.56 
 
2.5.5. Consequências das alterações legislativas para o conceito de “Raumordnung” 
 
A partir dos conteúdos da Lei Federal do Ordenamento do Território de 2009 anali-
samos eventuais consequências para o conceito de “Raumordnung”: A primeira 
parte abrange regras gerais referentes ao essencial do ordenamento do território no 
Estado Federal e nos Estados Federados, isto é objetivos, orientações, definições, 
relações entre determinações do nível federal e dos Länder. A segunda parte acres-
centa algumas bases para o ordenamento do território nos Länder, nomeadamente 
planos regionais, avaliação ambiental, participação pública, cooperação com a admi-
nistração setorial. Na terceira parte constam objetivos e instrumentos que dizem 
respeito ao Estado Federal, e a última parte debruça-se sobre a cooperação entre o 
Estado Federal e os Estados Federados. 
 
Com a referida eliminação da figura de lei de bases, apenas a segunda parte da lei, i. 
é, as normas referentes ao ordenamento do território nos Länder, passa da compe-
tência quadro para a competência concorrente. As outras partes foram consideradas, 
em 1954 pelo Tribunal Constitucional, como competência federal “por natureza das 
suas matérias, que ultrapassam o espaço de um só Estado Federado, ou porque dizem 
respeito ao Estado Federal na sua íntegra.”57  
 
Temos dois pontos de vista sobre eventuais alterações relativamente ao conceito de 
ordenamento do território (Raumordnung) implícitas nas reformas acabadas de ana-
lisar: uma perspetiva defende que apenas a parte sobre o ordenamento do território 
nos Länder, isto é a segunda parte da Lei Federal do Ordenamento do Território, é 

 
56  Proposta de LFOT, ver nota anterior (GeROG), p. 19. Podemos referir entre os principais aspe-

tos da nova lei: 
  1. Os princípios do ordenamento do território são adaptados às orientações e estratégias de ação 

para o desenvolvimento do ordenamento do território (artigo 2.º); 
2. Com vista a conferir maior flexibilidade ao sistema de planeamento, esclarece-se que as 
exceções à vinculação dos objetivos determinados nos planos de ordenamento do território 
podem ser definidas como tais nos próprios planos (artigo 6.º, n.º 1, subn.º 21); 
3. Procede-se à transposição da diretiva da União Europeia relativa à avaliação ambiental estra-
tégica (artigo 9.º); 
4. Por razões de segurança jurídica, é fixado um prazo para impugnar planos de ordenamento 
do território elaborados ou aprovados com desrespeito por normas procedimentais (artigo 12.º, 
n.º 5); 
5. São ampliadas as possibilidades de planeamento informal e de cooperação entre regiões, 
autarquias locais e entidades privadas (artigo 13.º). 

57  Acórdão do Tribunal Federal Constitucional (BVerfGE), de 16 de Junho de 1954, 3, p. 407, já 
citado supra 2.2. 
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abrangida pelo conceito de ordenamento do território no sentido artigo 74.º, n.º 1, 
subn.º 31 da Constituição, porque era esta a parte objeto do antigo artigo 75.º, n.º 1, 
subn.º 4, que passou com a reforma constitucional para o artigo 74.º, n.º 1, subn.º 31 
da Constituição. 
 
A perspetiva contrária defende, que o conceito de Raumordnung no sentido do artigo 
74.º, n.º 1, subn.º 31 da Constituição não exclui as outras matérias constantes da Lei 
Federal do Ordenamento do Território.  
 
Entendemos que este debate gira à volta de questões de repartição de competências, 
e somente em segundo plano é conceitual: As matérias de todas as quatro partes da 
Lei Federal do Ordenamento do Território integram-se no conceito de Raumord-
nung. Faz sentido, no entanto, manter a diferenciação quanto às competências: por 
um lado a competência concorrente para a segunda parte da lei, isto é, a parte que 
versa sobre o ordenamento do território nos Länder, e, por outro lado, a competência 
exclusiva para as matérias, que o Tribunal Federal Constitucional determinou, já em 
1954, como sendo da competência do Estado Federal devido à natureza da matéria. 
No entanto, consta na fundamentação do legislador da Lei Federal do Ordenamento 
do Território que convinha o legislador federal manter uma moderação legislativa 
(gesetzgeberische Zurückhaltung) a favor das competências dos Länder. Tem sido 
esta a via do legislador federal desde a entrada em vigor da Lei Federal de Bases do 
Ordenamento do Território em 1965, e a alteração constitucional e legislativa não 
tem dado sinais para recear o contrário.  
 

 
2.6. Direito dos solos – Bodenrecht 
 
Enquanto em Portugal o direito dos solos é considerado um importante setor ou 
capítulo do direito do urbanismo, o Bodenrecht alemão58 constitui o fundamento 
para o direito do Städtebau59.60 Assim o direito do urbanismo em Portugal abrange o 
direito dos solos e o Bodenrecht na Alemanha abrange o Städtebaurecht, e isto tem 

 
58  O „Bodenrecht“ por nós traduzido por „direito dos solos“, é traduzido por Fernanda Paula 

Oliveira por „direito fundiário“, conceito que consideramos mais correto para o subn.º 30 do n.º 
1 do artigo 74.º da Constituição Alemã (Bodenverteilung), e não para o subn.º 18, n.º 1 do arti-
go 74.º (Bodenrecht) ; não concordamos igualmente com a tradução de „Baurecht“ como 
„direito de polícia urbanística“: trata-se do „Bauordnungsrecht“, ver Análise comparativa das 
Leis de Solos de Países Europeus, in Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvol-
vimento Urbano no âmbito da Preparação da Nova Lei do Solo, Documento Técnico 8/2011, p. 
184; acessível in http://novaleidosolo.dgotdu.pt/DocsRef/Documents/An%C3%A1lise%20com 
parativa%20das%20Leis%20de%20Solos%20de%20Pa%C3%ADses%20Europeus.pdf, último 
acesso em 2 de dezembro de 2013. 

59  Sobre o conceito do “urbanismo” ver supra 2.2. 
60  KOCH, Hans-Joachim / HENDLER, Reinhard, ob. cit., 2009, p. 43. 
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as suas raízes nas respetivas Constituições: Só o direito do urbanismo e o Boden-
recht se encontram explicitamente mencionados nas Constituições.61 
 
Ao contrário da situação alemã, existe, em Portugal, uma Lei dos Solos. É um 
Decreto-lei de 1976,62 e assim contemporânea da elaboração e aprovação da Consti-
tuição de 1976. Ela abrange principalmente os modos de aquisição e alienação da 
propriedade de imóveis pela Administração, preocupando-se em dotar a Admi-
nistração de um património público de solos urbanos, para assim regular o mercado 
e assegurar a disponibilidade de terrenos para construção.63 O seu conteúdo consiste 
em instrumentos que possibilitam que a administração se aproprie de bens imóveis, 
nos casos em que o interesse público nomeadamente fins sociais assim o exijam.64 
Na Lei dos Solos não constam os instrumentos com efeitos vinculativos relativamen- 
te às opções possíveis de edificabilidade do solo.65 Estas determinações sobre a rea-
lização de projetos são o essencial no conceito de Bodenrecht alemão. 
 
Na Lei dos Solos portuguesa encontra-se o conceito de “administração” sem mais 
nenhuma especificação e, por isso, a aplicação dos instrumentos da Lei dos Solos 
exige uma aplicação simultânea do Regime Jurídico das Urbanizações e Edificações 
(RJUE), e do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na 
medida em que estes regimes de 1999 contêm instrumentos comparáveis com alguns 
instrumentos da Lei dos Solos, e atualizados quanto à administração pública portu-
guesa.66  
 
Embora a Lei dos Solos seja criticada por muitos intervenientes por ser uma legisla-
ção desatualizada e impraticável,67 ela não foi no entanto revogada nem com as 
últimas alterações do RJUE nem com as do RJIGT.  

 
61  Artigo 74.º, n.º 1, subn.° 18 GG „Bodenrecht“; Artigo 65° n.° 4, e 165° n.° 1 z) CRP „Urba-

nismo“. 
62  DL n.° 794/76 de 5 de Novembro. 
63  MONTEIRO, Cláudio: A função social da propriedade dos solos urbanos: tópicos para a 

revisão da Lei dos Solos, in Atas do Encontro Anual da Ad Urbem, 2010, p. 59. 
64  Medidas preventivas, zona de defesa e “controle” urbanos, constituição do direito de superfície, 

associação da administração com os proprietários, direito de preferência da administração na 
alienação de terrenos e edifícios, áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, 
expropriações, obrigatoriedade de construção, realojamento. 

65  Este regime de uso do solo encontra-se atribuído aos planos municipais, ver artigo 8.º, al. b) da 
Lei n.º 48/98, de 11 de agosto (Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de 
Urbanismo), e artigo 18.º, n.º 2, al. b) do DL n.º 380/99 de 22 de setembro com a última altera-
ção introduzida pela Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro (Regime Jurídico dos Instrumentos de Ges-
tão Territorial). 

66  DL n.° 555/99 de 16 de Dezembro e DL n.° 380/99 de 22 de Setembro.  
67  OLIVEIRA, Fernanda Paula, Estudo da Articulação da Lei dos Solos com o Sistema de Gestão 

Territorial, in Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano no 
âmbito da Preparação da Nova Lei do Solo, Documento Técnico 3/2011, p. 184, acessível in 
http://novaleidosolo.dgotdu.pt/DocsRef/Lists/Estudos%20e%20pareceres/Attachments/5/Lds_e
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O XVIII Governo Constitucional assumiu o compromisso de prestar “especial aten-
ção à política de solos, através da aprovação de uma nova Lei dos Solos, que clarifi-
que e regule os direitos e deveres da administração pública e dos cidadãos, em espe-
cial dos proprietários e dos outros agentes que intervêm na ocupação, uso e trans-
formação do solo, designadamente para fins produtivos, de urbanização e de edifica-
ção. Em particular, a nova Lei dos Solos deverá clarificar as relações entre o direito 
de propriedade e o direito (e dever) de edificar, bem como entre o direito de edificar 
e uma repartição transparente, eficiente e justa dos custos de urbanização e das mais-
valias resultantes dos processos de infraestruturação, urbanização e edificação”.68  
 
A inicialmente referida proposta de lei de bases gerais da política pública de solos, 
de ordenamento do território e de urbanismo, revogará a Lei dos Solos de 1976. O 
seu título II é dedicado à política de solos.69 No seu capítulo I, Estatuto jurídico do 
solo, delimita direitos e deveres dos proprietários do solo; no capítulo II aborda a 
propriedade pública do solo e a intervenção do Estado, das Regiões Autónomas e 
das autarquias locais, para além disto, constam princípios e instrumentos de inter-
venção administrativa no solo (entre outros a transação de bens do domínio privado, 
venda forçada, arrendamento forçado e disponibilização de prédios na bolsa de ter-
ras). Anunciou o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conserva-
ção da Natureza alterações aos regimes jurídicos relacionados, isto é o Regime Jurí-
dico dos Instrumentos de Gestão Territorial, Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, e “estamos a elaborar uma Lei do Cadastro, para termos paulatinamente 
um cadastro.”70 
 
 
 

 
studos_FPOliveira.pdf, último acesso em 2 de dezembro de 2013; BOTHE, Anja, ob. cit., 2003, 
p. 83. 

68  XVIII Governo Constitucional, 2009, Programa do XVIII Governo Constitucional, 2009-2013, 
p. 89, http://www.portugal.gov.pt/pt/GC18/Documentos/Programa GC18.pdf; comparar Ad 
Urbem (Associação para o Desenvolvimento do Direito do Urbanismo e da Construção a/c 
LNEC), Editorial da Direção da Ad Urbem, II Jornadas de Direito do Urbanismo e da Constru-
ção, Fiscalidade Urbanística e Direito à Perequação, Lisboa, 2010. 

69  Da Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 183/XII, de 3 de outubro de 2013: ii. „Perante 
a necessidade de rever a denominada Lei de Solos (Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de novembro), 
entendeu-se que, sendo o solo o recurso de base ao ordenamento do território, deveriam abor-
dar-se conjuntamente as matérias já tratadas por aquela Lei dos Solos, bem como pelas cons-
tantes da Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, alterada pela Lei n.º 54/2007, de 31 de agosto, que 
estabelece as bases da política de ordenamento do território e do urbanismo, acolhendo, assim, 
uma visão integrada da gestão do território.“ 

70  CASTRO NETO, Miguel de, 22 de novembro de 2013, no encontro anual da Associação para o 
Desenvolvimento do Direito do Urbanismo e da Construção em Coimbra. 
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2.7. Delimitação do planeamento setorial 
 
São quinze as matérias que devem ser objeto de planos setoriais.71 Para além destes 
setores da administração central enumerados, abrange a tipologia de planos setoriais 
“regimes territoriais definidos ao abrigo de lei especial;” e “as decisões sobre a loca-
lização e a realização de grandes empreendimentos públicos com incidência territo-
rial”, artigo 35.º do RJIGT. Enquanto planos setoriais, eles não vinculam direta-
mente os particulares, artigo 3.º do RJIGT. 
 
Na Alemanha são principalmente os artigos 70.º a 74.º da Constituição as normas 
que delimitam as competências legislativas sobre as matérias do ordenamento do 
território e do planeamento setorial com impacte territorial. 
 
A questão da delimitação das matérias setoriais com impacte territorial coloca-se, 
mais uma vez na Alemanha devido à separação da competência legislativa entre o 
Estado Federal e os Estados Federados: caso uma matéria se defina como ordena-
mento do território (Raumordnung), baseado no artigo 74.º, n.° 1, subn.° 31, é o 
Estado Federal que tem a competência legislativa, e os Estados Federados têm, 
segundo o subn.º 4, n.º 3 do artigo 72.º a competência de emitir legislação contrária a 
legislação federal aprovada; caso se defina como direito dos solos (Bodenrecht), 
baseado no artigo 74.º, n.° 1, subn.° 18 da Constituição Alemã, tem o Estado Federal 
a competência legislativa completa e exclusiva.72 
 
 
3. Os deveres e as competências administrativas do planeamento territorial 
 
Em Portugal, o ordenamento do território é um espaço aberto à intervenção concor-
rente dos interesses da Administração estadual, regional (das regiões autónomas) e 
municipal.73 Para além da aprovação de normas gerais sobre a ocupação, o uso e a 
transformação do solo, tem o Estado português igualmente competências de elabora-
ção, aprovação, ratificação e fiscalização de planos. Para se harmonizarem todos os 

 
71  Transportes, comunicações, energia, recursos geológicos, educação, formação, cultura, saúde, 

habitação, turismo, agricultura, comércio, indústria, florestas, ambiente, artigo 9°, n° 3 da Lei 
de Bases da Política do Ordenamento do Território e do Urbanismo; esta listagem não é taxa-
tiva (“nomeadamente”). 

72  De modo mais desenvolvido: ver supra subcapítulo 2.5.; no entanto, caso se defina em parte 
como planeamento setorial, então a competência legislativa define-se da seguinte maneira: ou a 
matéria é da competência legislativa exclusiva do Estado Federal, artigo 73.º, n.º 1, subn.º 6 e 6 
a: „O Estado Federal tem a competência legislativa exclusiva referente ao (...) trânsito aéreo, 
trânsito ferroviário...“; ou a matéria é da competência legislativa concorrente do Estado Federal 
segundo o artigo 74.º da Constituição. 

73  Artigo 65°, n.° 4 da Constituição da República Portuguesa. 
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interesses existentes formaram-se órgãos específicos que representam as entidades 
públicas e privadas no procedimento de concertação.74 
 
Na Alemanha, o Estado Federal apenas tem competências administrativas nas maté-
rias elencadas na Constituição. Como o “ordenamento do território” (“Raumord-
nung”) e “urbanismo” (“Städtebau”) não fazem parte da lista das matérias indicadas 
como matérias da administração do Estado Federal, artigos 87.º até 90.º da Consti-
tuição, aplica-se o artigo 83.º da Constituição: “os Estados Federados executam as 
leis do Estado Federal, a menos que a Constituição preveja o contrário.”75 Existe, 
então, uma “acessoriedade legal da competência administrativa dos Estados Federa-
dos” (“gesetzesakzessorische Verwaltungskompetenz der Länder”). Tendo o Estado 
Federal as competências apenas nas matérias explicitamente enumeradas, então as 
restantes matérias são da competência dos Estados Federados.76 Sobre a relação 
entre as competências legislativas e administrativas foi decidido pelo Tribunal Fede-
ral Constitucional e pelo Tribunal Federal Administrativo, que, em princípio, a com-
petência legislativa do Estado Federal representa o limite máximo da competência 
administrativa.77 Apesar da existência de muitas dificuldades e controvérsias sobre o 
posicionamento do planeamento, ou seja, sobre a questão da inclusão do planea-
mento na administração ou na legislação, observa-se uma certa concordância de que 
o planeamento não pode ser considerado uma matéria apenas administrativa e inde-
pendente da legislação, devido à sua função indicativa e aos seus efeitos considera-
velmente extensos.78 
 
Nos dois países consta das Constituições que o ordenamento do território e o urba-
nismo representam deveres da administração pública.79 O princípio do Estado Social 
de Direito proíbe deixar as decisões sobre o uso do solo apenas nas mãos dos pro-
prietários do solo.80 Mas igualmente alguns direitos fundamentais garantidos pelas 

 74  Na elaboração do PNPOTU é criada uma comissão consultiva, artigo 31.º RJIGT, na elabora-
ção de planos setoriais comissões de coordenação, artigo 39.º RJIGT, na elaboração de planos 
especiais e municipais comissões de acompanhamento, artigo 47.º 75.º-A RJIGT, e na elabora-
ção de planos regionais e planos intermunicipais comissões consultivas, artigo 56.º, 65.º 
RJIGT. 

75  Assim a citação da norma constitucional especial; o artigo 30.º constitui a norma constitucional 
geral sobre esta separação de poderes: A execução das atribuições estaduais e o cumprimento 
das tarefas estaduais são competências dos Estados Federados, na medida em que a Constitui-
ção não indique ou admita o contrário. 

76  Chamando-se, por isso, “competências residuais” (Residual-Kompetenz), JARASS, Hans D. / 
PIEROTH, Bodo, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland , 12ª edição, Munique 2012, 
p. 748. 

77  Acórdãos do Tribunal Federal Constitucional (BVerfGE) 12, pp. 205, 229; 15, pp. 1, 16; 78 pp. 
374, 386; Acórdão do Tribunal Federal Administrativo 87, pp. 181, 184. 

78  Sobre este debate, ver TAVARES DA SILVA, Mário, ob. cit., pp. 425 – 436. 
79  Artigo 65.º, n.º 2 da CRP; Artigo 20.º, n.º 1 juntamente com os artigos 2.º e 13.º da Constituição 

Alemã. 
80  CORREIA, Fernando Alves, ob. cit., 2008, p.157. 
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duas Constituições representam para o Estado não apenas liberdades pessoais, mas 
constituem o dever de criar as condições para o desenvolvimento de fato destas 
liberdades pessoais e, entre outros aspetos, este dever refere-se à vertente espacial, 
ver os artigos 2.º, n.° 1 da Constituição Alemã (Lei Fundamental, Grundgesetz, GG) 
e artigo 26.º, n.° 1 da Constituição Portuguesa, CRP (direito ao desenvolvimento da 
personalidade e liberdade de ação), artigo 3.º da GG e artigo 13.° da CRP (direito à 
igualdade), artigo 6.º, n.° 1 da GG e artigo 36.° CRP (direito à família), artigo 11.º 
GG e artigo 44.°, n.° 1 CRP (direito de deslocação) e artigo 14.º GG e artigo 62.° 
CRP (direito de propriedade privada).81 
 
Para os dois países, e em correspondência com os direitos fundamentais, podemos 
indicar algumas linhas de orientação e princípios nas respetivas leis de bases – em 
Portugal a Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território e do Urbanismo e 
na Alemanha a Lei Federal do Ordenamento do Território – que resultam do dever 
constitucional do legislador de concretizar os direitos e liberdades acima citados: 
deste modo, os legisladores dos dois países têm o dever de criar as condições para a 
realização do direito ao desenvolvimento da personalidade, artigo 2.º, n.° 1 Consti-
tuição Alemã, artigo 26.º, n.° 1 Constituição Portuguesa. Esta linha de orientação é, 
entre outras, um aspeto parcial do desenvolvimento sustentável do espaço, que 
encontra a sua expressão no artigo 1.º, n.° 2 da Lei Federal do Ordenamento do Ter-
ritório e no artigo 5° al. a) da LBPOTU.82 O princípio da sustentabilidade contém 
exigências sociais concretizadas no uso da propriedade do solo (artigo 14.º, n.° 1 da 
Constituição Alemã, artigo 62.° da Constituição Portuguesa), liberdade de desloca-
ção e fixação no território (artigo 11.º, n.° 1 da Constituição Alemã, artigo 44.° da 
Constituição Portuguesa), a possibilidade de aproveitar a natureza como espaço de 
recuperação pessoal e somente para Portugal existe explicitamente o direito à habita-
ção (artigo 65.° CRP), ao ambiente e à qualidade de vida (artigo 66.º CRP). 
 
As linhas de orientação sobre as condições de vida equivalentes, artigo 1.º, n.° 2, 
subn.° 6 Lei Federal do Ordenamento do Território, os princípios da coesão nacio-
nal, artigo 2.º, n.° 2, subn.° 1 da Lei Federal do Ordenamento do Território, e a 
igualdade dos cidadãos no acesso às infra-estruturas, equipamentos, serviços e fun-
ções urbanas, artigo 2º, n.° 2, subn.° 4 Lei Federal do Ordenamento do Território, 
artigo 3.°, alínea a) LBPOTU, concretizam o direito fundamental à igualdade (artigo 
3.º da Constituição Alemã, artigo 13.° da Constituição Portuguesa). 
 
Mesmo encontrando os citados, e ainda outros conteúdos comuns, nos direitos fun-
damentais de ambas as Constituições analisadas, é importante destacar as grandes 
diferenças concecionais existentes nos catálogos de direitos fundamentais dos dois 
países: enquanto a parte dos direitos fundamentais na Constituição Portuguesa 

 81  BOTHE, Anja, ob. cit. 2003, pp. 11-26. 
82  Comparar OLIVEIRA, Fernanda Paula, ob. cit., 2002, pp. 27 e seg. 
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abrange os artigos 12.° a 79.°,83 na Constituição Alemã são apenas os artigos 1.º a 
19.º que abarcam os direitos fundamentais. Deste modo, existe em Portugal um 
direito explícito e detalhado à habitação, ao ambiente e à qualidade de vida, direitos 
estes apenas implícitos na Constituição Alemã.84 
 
 
4. A articulação entre os diversos níveis administrativos  
 
Nos dois países, os deveres constitucionais do ordenamento do território e do urba-
nismo foram concretizados na lei de bases portuguesa e na lei federal alemã: a nor-
ma portuguesa que define a atribuição do ordenamento do território é o artigo 4° n° 
1 da Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território e do Urbanismo: “o 
Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais devem promover, de forma arti-
culada, políticas ativas de ordenamento do território e de urbanismo.”  
 
Respetivamente na Alemanha reza o artigo 1.º, n.º 1 da Lei Federal do Ordenamento 
do Território: “O território da República Federal da Alemanha e os seus territórios 
parciais devem ser desenvolvidos, ordenados e assegurados através de planos de 
ordenamento do território coordenados, superiores e através da harmonização de 
planeamentos e medidas com impacte territorial.” E continua no seu n.º 3 “o desen-
volvimento, o ordenamento e a segurança dos territórios parciais devem enquadrar-
se nas oportunidades e necessidades do território na sua totalidade; o desenvolvi-
mento, o ordenamento e a segurança do território na sua totalidade devem respeitar 
as oportunidades e necessidades dos seus territórios parciais. (princípio da reciproci-
dade).”  
 
Assim, para os dois países encontra-se o ponto fulcral da atribuição do ordenamento 
do território na cooperação, concentração, articulação, harmonização, e no respeito 
mútuo dos vários níveis de programação territorial.  
 
A proposta de lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 
território e de urbanismo, que pretende revogar a Lei de Bases da Política de Orde-
namento do Território e do Urbanismo, LBPOTU, manterá esta opção.85 
 
 

 
83  Apesar de os artigos 58.º a 79.º estarem inseridos no título sobre os direitos e deveres económi-

cos, sociais e culturais, o que os distingue dos direitos, liberdades e garantias, sendo assim 
„posições subjetivas constitucionalmente positivadas em normas preceptivas“. BACELAR 
GOUVEIA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, Vol. II, 4ª Edição, Coimbra, 2011, pp. 
1072 e seg. 

84  Acerca do debate sobre a integração de direitos fundamentais sociais na lei fundamental alemã, 
ver BOTHE, Anja, ob. cit., 2003, pp. 13-27. 

85  Artigo 40.º da referida proposta de lei. 
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4.1. Instrumentos de articulação na Alemanha 
 
Enquanto instrumentos de implantação da referida atribuição de articulação entre os 
níveis de ordenamento do território federal e dos Länder, apresentamos os seguin-
tes:86 
 
- Procedimentos de harmonização entre as diversas partes do Governo Federal87 
- Relatórios do estado do ordenamento do território 
- Posicionamentos sobre os planos de ordenamento do território dos Estados Federa-
dos e das regiões 
- Participação no desenvolvimento de conceitos de desenvolvimento territorial euro-
peu 
- Elaboração conjunta de quadros de orientação e de conceitos de ação no âmbito da 
conferência de ministros do ordenamento do território dos Länder 
- Investigação e projetos com carácter de modelo. 88  
 
Na Alemanha encontra-se prevista, desde 2009, a figura do “plano federal de orde-
namento do território”.89 A criação deste novo instrumento jurídico resulta da refe-
rida reforma do federalismo de 2006.90 A nova figura de plano federal é, no entanto, 
mais parecida com um plano setorial ou parcial do que com um plano de ordena-
mento do território,91 na medida em que é limitada à concretização dos princípios 
elencados no artigo 2.º, n.º 2 da Lei Federal do Ordenamento do Território, LFOT.92 
Os princípios do artigo 2.º, n.º 2 da LFOT são subdivididos em oito pontos:  

 
86  Tendo em conta que os instrumentos federais em si já apresentamos supra, ponto 4. 
87  As obrigações de informar (artigo 18 n.° 5 ROG), de instruir (artigo 19.º n.°s 1-3 ROG) de 

aconselhar e de relatar (artigo 19.º n.° 4, artigos 20.º, 21.º ROG) são executadas para o Estado 
Federal pela Autoridade Federal para a construção e o ordenamento do território. 

88  SINZ, Manfred, in Akademie für Raumordnung und Landesplanung, Handwörterbuch der 
Raumordnung, ob. cit., 2005, pp. 863, 867. 

89  http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/awz_ostsee-rov/gesamt.pdf último acesso em 
21 de fevereiro de 2014. 

90  Em que a competência do Estado Federal, de legislar sobre as bases do ordenamento do territó-
rio foi substituída pela competência federal plena para legislar neste domínio. 

91  SPANNOWSKY, Willy: Konkretisierung der Grundsätze der Raumordnung durch die Bundes-
raumordnung – Concretização dos princípios do ordenamento do território através do ordena-
mento do território federal, 2012, pp. 8, 51; http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ReFo/ 
Raumordnung/2010/Grundsaetze/01_start.html?nn=439950, contém – nas pp. 13 e segs.- um 
resumo em inglês acerca da investigação concluída sobre o modo mais eficaz de implementar 
este novo instrumento de plano, último acesso em 21 de fevereiro de 2014. 

92  Artigo 17.º, n.º 1 Lei Federal do Ordenamento do Território: O Ministério Federal do Trânsito, 
da Construção e do Desenvolvimento Urbano pode concretizar - com o consentimento dos 
ministérios federais envolvidos, e observando as obrigações de articulação e de informação 
conforme o artigo 26.º, n.ºs 1 e 4 – alguns dos princípios do ordenamento do território constan-
tes no artigo 2.º, n.º 2, para um melhor desenvolvimento espacial do território federal, tendo em 
conta os planeamentos e projetos com impacte territorial da União Europeia e dos seus estados 
membros, através de princípios, num plano de ordenamento do território...; BIELENBERG, 
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i. princípio geral, 
ii. estrutura e eixos de urbanizações,  
iii. infra-estruturas e trânsito, 
iv. economia,  
v. paisagens culturais,  
vi. meio ambiente e proteção do clima,  
vii. defesa e proteção civil,  
viii. cooperação europeia.  

 
A principal investigação feita acerca das possibilidades do novo instrumento, con-
cluiu que é mais apropriado enquanto domínio de concretização sob a forma de um 
plano federal de ordenamento do território, o chamado modelo dos locais centrais 
(Modell der Zentralen Orte),93 inserido no segundo e terceiro subponto acerca da 
estrutura e dos eixos de urbanizações e das infra-estruturas e do trânsito.94  
 
Um outro tipo de planos federais de ordenamento do território são os pré-planea-
mentos das comunicações integradas de trânsito.95 Eles, explicitamente, não vincu-
lam o planeamento dos Estados Federados.96 O instrumento federal de planos para as 
zonas económicas exclusivas já se encontrava previsto desde 200497 e foi implemen-
tado em 2009.98 
 
É importante sublinhar que não existe na Alemanha nenhum plano federal de orde-
namento do território, no sentido de um instrumento que abranja transversalmente os 
diversos domínios com impacte territorial. O instrumento existente é informal: o 
“Quadro de Orientação da Política do Ordenamento do Território”. Ele não é – em 
conformidade com a sua função – um programa em sentido estrito, incluindo uma 
implementação imediata. Antes de mais, ele apresenta, a partir da perspetiva federal, 

 
Walter / RUNKEL, Peter et al., ob. cit, parte L, § 2, p. 27: os artigos 2.º, n.º 2 e 17.º, n.º 1 
LFOT incluem os instrumentos federais aptos para fazer as imposições mais detalhadas em 
termos de conteúdo comparando com as outras possibilidades federais e em relação aos Estados 
Federados. 

93  A determinação destes níveis de centralidades é um conteúdo essencial nos planos de ordena-
mento do território dos Estados Federados conforme artigo 8.º, n.º 5, subn.º 1, al. b LFOT. 
http://www.landesentwicklung.sachsen.de/898.htm 

94  SPANNOWSKY, Willy, ob.cit., p. 197. 
95  Desde 2009, artigo 17.º, n.º 2 Lei Federal do Ordenamento do Território. 
96  Desde 2009, artigo 17.º, n.º 2, in fine, Lei Federal do Ordenamento do Território. 
97  Artigo 18.º a LFOT de 2004, e artigo 17.º, n.º 3 LFOT de 2009. 
98  http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/SW/raumordnungsplan-fuer-die-ausschliessliche-

wirtschaftszone-awz-in-der-nordsee-und-in-der-ostsee.html; http://www.gesetze-im-internet.de/ 
bundesrecht/awz_ostsee-rov/gesamt.pdf. "Verordnung über die Raumordnung in der deutschen 
ausschließlichen Wirtschaftszone in der Ostsee vom 10. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3861)". 
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as principais missões, pontos de partida para soluções, exigências e perspetivas da 
futura concretização da política do ordenamento do território.”99 
 
Podemos observar que a globalização e a integração europeia tendem a aumentar a 
importância do nível federal na Alemanha.100 
 
Mas, em termos concretos, os instrumentos de planeamento101 e a competência da 
administração do ordenamento102 mostram que a atribuição do ordenamento do terri-
tório é dirigida aos Estados Federados.103 
4.2. O nível nacional em Portugal 
 
Em Portugal, o planeamento supra-local encontra-se atribuido ao nível do Estado.104  
Em 2007, foi aprovado pela primeira vez um Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território, PNPOTU, com diretrizes e orientações fundamentais.105 
As disposições do PNPOT caracterizam-se pela fraca densidade normativa. O 
PNPOT limita-se a estabelecer as “grandes opções” com relevância para a organiza-
ção do território nacional e a consubstanciar o “quadro de referência” a considerar na 

 
99  Continuação: „Ele disponibiliza, por parte do ordenamento do território federal, um conceito 

amplo para o desenvolvimento espacial do Estado na sua totalidade, inclusive as suas relações 
europeias.“ Ministério do Ordenamento do Território, da Construção e do Urbanismo (Bundes-
ministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau), quadro de orientação da política do 
ordenamento do território (Raumordnungspolitischer Orientierungsrahmen), Bona, 1993, p. 24, 
disponível em http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/rau 
mordnungspolitischer_orientierungsrahmen.pdf., último acesso em 6 de dezembro de 2013; os 
respetivos instrumentos anteriores eram o Programa Federal de Ordenamento do Território – 
Bundesraumordnungsprogramm – de 1975, e os pontos fulcrais de programação de ordena-
mento do território – Programmatische Schwerpunkte der Raumordnung – de 1985; elaborado 
no âmbito da conferência de ministros do ordenamento do território sob a autorização legal do 
artigo 26.º, n.º 2 da versão desatualizada da LFOT, e que desde 2009 consta no artigo 1.º, n.º 2 
das normas complementares e finais da LFOT. 

100  BIELENBERG, Walter / RUNKEL, Peter et. al., ob. cit., parte L pré §§ 1-29. 
101  Os mais importantes instrumentos de ordenamento do território federal, estão elencados no 

ponto 2.2.; importantes são, naturalmente, os instrumentos de determinações das necessidades 
de infra-estruturas. 

102  As competências de administração são dos Estados Federados, caso não haja determinação 
contrária; o que no âmbito do ordenamento do território não é o caso; mais desenvolvido sob o 
ponto 3, supra. 

103  BIELENBERG, Walter / RUNKEL, Peter et. al., ob. cit., parte L § 1. 
104  Os autores da LBPOTU, na sua versão original de agosto de 1998, contaram, durante o período 

da sua elaboração com a implementação das regiões administrativas, artigos 255.º - 262 da 
CRP. Via referendo de 1998, esta criação de regiões administrativas, no entanto, foi chumbada 
pelos portugueses. O âmbito regional do ordenamento do território foi, mesmo assim, integrado 
no sistema de gestão territorial. As competências relativas a elaboração e aprovação de planos 
regionais de ordenamento do território, que eram previstas para as regiões administrativas man-
tiveram-se e mantêm-se nas mãos da administração central através das Comissões de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional, CCDRs. 

105  Lei n.° 58/2007 de 4 de Setembro. 
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elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial (artigos 26° do RJIGT e 4°, 
n.° 1, da Lei n.° 58/2007, de 4 de Setembro, que aprovou o PNPOT), a definir as 
“orientações e opções” para a elaboração de novos planos setoriais e planos regio-
nais de ordenamento do território (artigo 4°, n.° 3 Lei n.° 58/2007, de 4 de Setem-
bro), bem como as “diretrizes” e o “quadro estratégico” a concretizar pelos novos 
planos municipais e intermunicipais de planeamento do território (artigos 24°, n.ºs 1 
e 2 RJIGT e 4°, n.° 3 Lei n.° 58/2007), e a estabelecer os “princípios” e as “regras 
orientadoras” da disciplina a definir por novos planos especiais (artigo 4°, n.° 4 Lei 
n.° 58/2007). Apesar destas características, os instrumentos de gestão territorial em 
vigor à data da publicação do PNPOT, bem como aqueles que vierem a ser elabora-
dos ou revistos no futuro estão sujeitos a uma obrigação de compatibilidade com as 
disposições do PNPOT (artigo 4.º, n.° 2 Lei n.° 58/2007, de 4 de Setembro, o qual 
determina que “o PNPOT prevalece sobre todos os demais instrumentos de gestão 
territorial em vigor”).106 
 
Por causa disso, é criticada a expressão utilizada no n.° 4 do artigo 10° da LBPOTU, 
no artigo 23°, n.° 1 RJIGT e no artigo 4°, n.° 1 da Lei n.° 58/2007, nos termos da 
qual o PNPOT, os planos setoriais, os planos especiais de ordenamento do território 
traduzem ou devem traduzir um “compromisso recíproco de compatibilização das 
respetivas opções”.107 Mas, como o PNPOT se limita a estabelecer “orientações”, 
“opções, diretrizes”, “princípios” e “regras orientadoras”, compreende-se que as 
entidades que elaboram e aprovam instrumentos de planeamento hierarquicamente 
inferiores ao PNPOT disponham de um amplo poder discricionário, sendo-lhes 
vedadas apenas aquelas soluções que contrariem as diretivas do PNPOT.108 
 
 
4.3. Comparação e avaliação 
 
Da análise feita podemos destacar diferenças entre o nível de programação territorial 
do Estado em Portugal e o respetivo nível federal na Alemanha. 

 106  Princípio este que é reforçado pela segunda parte do n.° 4 do artigo 4° da Lei n.° 58/2007, que 
prescreve que o PNPOT “implica a alteração dos planos especiais de ordenamento do território 
preexistentes que com o mesmo não se compatibilizem”. Mas o mesmo princípio aplica -se 
também aos novos instrumentos de gestão territorial, uma vez que, nos termos dos n.°s 3 e 4 do 
artigo 4° da Lei 58/2007, “o PNPOT define as orientações e opções para a elaboração de novos 
planos sectoriais e planos regionais de ordenamento do território, bem como o quadro estraté-
gico a concretizar pelos planos municipais e intermunicipais do território” e “estabelece os 
princípios e as regras orientadoras da disciplina a definir por novos planos especiais de orde-
namento do território”; sobre o significado de compatibilidade ver TAVARES DA SILVA, 
Mário: A Nulidade do Plano Urbanístico, Coimbra, 2013. 

107  CORREIA, Fernando Alves, O PNPOT e os Novos Desafios do Ordenamento do Território, IV 
Colóquio Internacional, organizado pelo CEDOUA e pela Associação Portuguesa de Direito do 
Urbanismo, Coimbra, 2008. 

108  CORREIA, Fernando Alves, ob. cit., 2008, p. 504. 
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As opções do PNPOTU são pouco densas, mas mesmo assim vinculativas. O Quadro 
de Orientação da Política do Ordenamento do Território alemão não vincula. Em 
ambos os instrumentos foram incluídos os princípios materiais da LBPOTU, artigo 
5.º, e da LFOT, artigos 1.º n.º 2 e 2.º, n.º 2. 
 
Comparáveis são, em certa medida, os sistemas de observação do nível nacional em 
Portugal e do nível federal na Alemanha. De dois em dois anos o Governo português 
tem de submeter à apreciação da Assembleia da República um relatório sobre o 
estado do ordenamento do território, artigo 146° n° 1 RJIGT; na Alemanha, o depar-
tamento federal para a construção e o ordenamento do território (Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung) apresenta regularmente ao Ministro do Ordenamento 
do Território relatórios sobre o estado do ordenamento do território, que devem ser 
submetidos ao parlamento federal alemão, artigo 25.º, n.º 2 da Lei Federal do Orde-
namento do Território. Comparável com o observatório do Ordenamento do Territó-
rio e do Urbanismo, artigo 144° n° 2 RJIGT, e o sistema nacional de dados sobre o 
território, artigo 29° LBPOTU, que são geridos pela Direcção-Geral do Ordenamen-
to do Território e do Urbanismo,109 encontra-se na Alemanha um sistema de infor-
mações conduzido pelo departamento federal da construção e do ordenamento do 
território. Todas as entidades envolvidas no planeamento são obrigadas a colaborar 
para obter uma constante atualização do estado do território, artigo 144° n° 1 RJIGT, 
artigo 19.º Lei Federal do Ordenamento do Território. 
 
 
5. A proposta de lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento 
do território e de urbanismo 
 
O maior desafio da programação territorial encontra-se na articulação entre as diver-
sas entidades tutelares dos vários níveis e setores intervenientes, privados e públicos. 
Evidenciamos que as legislações dos dois países em análise, refletem esta preocupa-
ção: os instrumentos do nível mais elevado procuram ser de compatibilização.  
A proposta de lei de bases gerais pretende reduzir o número de planos para conse-
guir uma maior transparência e confiança:110 Enquanto na LBPOTU atual, o único 
instrumento de gestão territorial intitulado programa é o PNPOTU, passarão também 

 109  Convem chamar atenção pelo fato que a avaliação prevista no capítulo V da LBPOTU não se 
encontra implementada como tal. Ver OLIVEIRA, Vitor / PINHO, Paulo: A avaliação do pla-
neamento territorial em Portugal, Atas do Encontro Anual da Ad Urbem, 2010, p. 343; 
GONÇALVES, Fernando: Avaliação da política de desenvolvimento territorial: uma exigência 
da democracia participativa, Atas do Encontro Anual da Ad Urbem, 2010, p. 355. 

110  Discurso do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia na apresentação 
da proposta de LBGPPSOTU na Assembleia da República, em 29 de novembro de 2013, últ i-
mo acesso em 7 de dezembro de 2013: http://www.portugal.gov.pt/media/1260164/20131 
129%20maote%20lei%20solos.pdf. 
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os planos setoriais, especiais e regionais a programa em vez de plano. Em termos de 
vinculação esta alteração tem consequências para os planos especiais:111 Neste 
momento, são os planos especiais e os planos municipais os únicos que vinculam os 
particulares, enquanto os restantes vinculam apenas as entidades públicas.112 Serão 
apenas os planos municipais que vincularão os particulares, isto é os planos regio-
nais, setoriais, e especiais se chamarão programas territoriais, e vincularão as entida-
des públicas.113 
 
Todos os instrumentos de gestão territorial, que neste momento se intitulam “de 
ordenamento do território” passarão a “planos territoriais” e respetivamente “pro-
gramas territoriais”. Retomando a nossa análise distintiva entre o ordenamento do 
território e o urbanismo,114 esta nova distinção entre programas e planos reflete a 
diferença entre ordenamento do território por um lado e urbanismo por outro lado, e 
isto em dois aspetos: os programas são supra-locais, os planos são municipais, 
intermunicipais ou inframunicipais. Só os planos consistem naquilo que o Tribunal 
Federal Constitucional Alemão classificou como essencial para ser incluído no con-
ceito de urbanismo: a determinação do uso do solo.115 
 
Para além das referidas alterações procura a proposta introduzir outras, que resumi-
mos nos seguintes cinco tópicos:  
 
Primeiro, a atual classificação do solo distingue entre solo rural e solo urbano,116 e 
passará a distinguir entre solo rústico e solo urbano.117 Procura-se uma aproximação 
conceitual ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, CIMI.118 Para além dis-
to, será alterada a definição de solo urbano: enquanto agora são “… os terrenos 
urbanizados ou cuja urbanização seja programada,…”119 está previsto passar a ser 
solo urbano, “o que está urbanizado …, ou que seja destinado em plano territorial à 

 111  Que são os planos de ordenamento de áreas protegidas, os planos de ordenamento de albufeiras 
de águas públicas, os planos da orla costeira e dos estuários, artigo 42.º, n.º 3 RJIGT.  

112  Artigo 3.º RJIGT. 
113  Artigo 46.º, n.º 1, 40.º, 41.º da proposta de lei de bases gerais.  
114  Ver supra subcapítulos 2.1. e 2.2. 
115  Ver supra subcapítulo 2.5.1., o citado Acórdão do Tribunal Federal Constitutivo (BVerfGE) 3, 

407, 425 de 16 de Junho de 1954: para a determinação vinculativa do uso do solo, o Tribunal 
Federal Constitucional criou a denominação “imposição vinculativa de direito dos solos” 
(bodenrechtlicher Durchgriff), ou numa expressão mais comum em Portugal, o regime do uso 
do solo, isto é a classificação e a qualificação do solo com vinculação para os particulares (efi-
cácia plurisubjetiva). 

116  Artigo 72.º, n.º 1 RJIGT. 
117  Artigo 10.º proposta de LBGPPSOTU. 
118  Artigos 17.º e segs. CIMI; análise so regime, ver FERNANDES, Ana Francisca Cunha de Lira: 

Da Tributação do Património: o IMI em especial – Pressupostos e Consequências Reais, Porto, 
2012, pp. 38 e segs. http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/66015/2/5076.pdf, último 
acesso em 8 de dezembro de 2013. 

119  Artigo 72.º, n.º 2, al. b RJIGT. 
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urbanização ou à edificação”;120 esta alteração foi apresentada como medida contra a 
especulação imobiliária.121  
 
A segunda alteração admite a substituição de planos diretores municipais por planos 
diretores intermunicipais.122 Naturalmente, é indispensável uma cooperação entre 
municípios vizinhos. Duvidamos no entanto que o estabelecimento de planos direto-
res intermunicipais em lugar de planos diretores municipais vá ao encontro dos pro-
blemas da gestão territorial: apesar de a revisão dos PDMs já ser obrigatória.123 No 
entanto, mostram os dados sobre os processos de revisão dos PDMs,124 que as câma-
ras não conseguem,125 ou não querem126 concluir estes processos. Serão as revisões 
mais viáveis tratando-se de planos diretores intermunicipais?  
 
Terceira alteração: Os municípios ou as associações de municípios passarão a ser 
sancionados e rejeitados em candidaturas a benefícios outorgados por entidades 
públicos nacionais ou comunitários, por falta de iniciativa de atualização do plano 
diretor intermunicipal ou municipal, ou por atraso da mesma atualização.127  
Quarta alteração: A venda e o arrendamento forçado, que já constam desde 2009 no 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana integrarão igualmente a lei de bases 
gerais.128 
 

 
120  Artigo 10.º, n.º 2, al. b proposta de LBGPPSOTU. 
121  O Ministro no referido discurso: „Fica, assim, limitada a existência de terrenos expectantes,...” 
122  Artigo 43.º proposta de LBGPPSOTU. 
123  Artigos 84.º RJIGT 
124  NOGUEIRA, Fernando, O PDM como instrumento de desenvolvimento: haverá saídas?, in 

encontro anual da ad urbem, 22 de novembro de 2013, p. 6, ... segundo a informação do Sis-
tema Nacional de Informação Territorial, dos 277 municípios do Continente (excetuando 
Lagos), com PDM de 2ª geração, apenas 57 o tinham revisto até julho de 2013 (cerca de 20%) e 
a maturidade dos restantes era de 18 anos (mediana, desde a data de aprovação). ...dos 180 
PDM em fase de revisão, cerca de 40% estão há mais de cinco anos neste processo e que, à data 
da consulta, 6% dos planos estavam suspensos por iniciativa do município, do governo ou de 
ambos.“, 
http://www.adurbem.pt/images/stories/ficheiros/encontro_2013/Painel_3/p3_f_nogueira_ins-
trumento_planeamento.pdf, último acesso em 8 de dezembro de 2013. 

125  MAGALHÃES, Francisca / MENDES RAMALHO, Helda: As atuais revisões dos planos 
diretores municipais são uma missão possível? O caso de Vila Nova de Famalicão , in encontro 
anual da ad urbem, 22 de novembro de 2013, acessível em http://www.adurbem.pt/ ima-
ges/stories/ficheiros/encontro_2013/Painel_1/p1_magalhaes_pdm_famalicao.pdf 

126  COSTA, João Pedro: A revisão dos planos diretores municipais de primeira geração, in Atas 
do Encontro Anual da Ad Urbem, Lisboa, 2010, pp. 323, 327. 

127  Artigo 46.º, n.º 6 proposta de LBGPPSOTU. 
128 Artigos 59.º e 62.º DL n.º 307/2009, de 23 de outubro; Artigos 35.º e 36.º proposta de 

LBGPPSOTU. Igualmente a última alteração do Código Federal do Urbanismo com entrada em 
vigor em agosto de 2013 cria instrumentos de promoção do desenvolvimento dos centros urba-
nos, http://www.avocado.de/uploads/tx_templavoila/130601_Planen_und_Bauen.pdf, último 
acesso em 5 de dezembro de 2013. 



DIREITO DO URBANISMO, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DOS SOLOS 

 
317 

A quinta alteração será uma alteração introduzida no RJIGT estabelecendo “meca-
nismos de distribuição de encargos e de benefícios destinados a compensar os custos 
decorrentes da proteção de interesses gerais, como a salvaguarda do património 
cultural, a valorização da biodiversidade ou da proteção de ecossistemas.”129 
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1. Introdução 
 
O princípio da proporcionalidade tem sido decisivo em algumas das decisões mais 
importantes no âmbito do Direito fiscal nacional, designadamente ao nível 
constitucional. 
 
Mas para além do relevo que assume internamente, o princípio da proporcionalidade 
tem adquirido crescente importância no contexto da fiscalidade internacional, em 
particular no quadro do Direito da União Europeia. 
 
É precisamente sobre o papel que o princípio da proporcionalidade tem vindo a 
desempenhar no âmbito da fiscalidade europeia – quer da fiscalidade indireta, quer, 
sobretudo, da fiscalidade direta – que focaremos a nossa atenção. 
 
Para tal, socorrer-nos-emos de alguma da jurisprudência mais relevante produzida 
pelo TJUE neste domínio. 
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2. A proporcionalidade como princípio fundamental 
 
A ideia de proporcionalidade surge historicamente associada à medida admissível de 
restrição das liberdades individuais; só mais tarde veio a ser elevada a princípio 
constitucional.1 
 
A proporcionalidade, enquanto princípio jurídico, teve origem na Alemanha,2 tendo-
-se depois estendido aos países de Common Law, enquanto rule of reason.3 
 
Hoje, assiste-se à “europeização do princípio da proibição do excesso [ou princípio 
da proporcionalidade em sentido amplo]”,4 com destaque para o relevo que o mesmo 
tem vindo a assumir quer na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, quer na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.5 
 
O princípio da proporcionalidade é atualmente compreendido como princípio de 
controlo dos poderes públicos.6 Mas para além da importância que assume 
autonomamente, o princípio da proporcionalidade é determinante quando exista 
colisão entre princípios fundamentais ou entre direitos fundamentais. A tarefa de 
harmonização ou de concordância prática7 que tem de ser empreendida, em ordem a 
evitar o sacrifício absoluto de um dos direitos ou princípios em colisão, convoca o 
princípio da proporcionalidade. Este surge-nos, assim, também como um princípio 
constitucional instrumental. 
 
É neste sentido que Robert Alexy assinala a estreita ligação existente entre a teoria 
dos princípios e o princípio da proporcionalidade – “a natureza dos princípios 
implica o princípio da proporcionalidade e vice-versa”.8  
 
A doutrina e a jurisprudência têm vindo a identificar como subprincípios 
concretizadores (e densificadores) do princípio da proporcionalidade em sentido 

 1  J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª ed., Coimbra, 
Almedina, 2003, pp. 266-267. 

2  Iddo Porat / Moshe Cohen-Eliya, “American Balancing and German Proportionality: the histor-
ical origins”, disponível em <http://ssrn.com/abstract=1272763>, consultado em 01/12/2014; 
Eric Engle, “The History of the General Principle of Proportionality: an overview”, disponível 
em <http://ssrn.com/abstract=1431179>, consultado em 01/12/2014. 

3  J. J. Gomes Canotilho, op. cit., p. 267. 
4  Idem, pp. 267 e ss. 
5  Alec Stone Sweet / Jud Mathews, “Proportionality Balancing And Global Constitutionalism”, 

47 COLUM. J. TRANSNAT'L L. 72, 96, 2008. 
6  J. J. Gomes Canotilho, op. cit., pp. 267 e ss. 
7  Idem, pp. 1185-1187. 
8  “A Theory of Constitutional Rights, A Theory of Constitutional Rights, Julian Rivers (trad.), 

Oxford / New York, Oxford University Press, 2002, p. 66. 
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amplo os princípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido 
estrito. Para além, naturalmente, de se exigir a legitimidade dos fins prosseguidos. 
 
O princípio da adequação, ou da conformidade, postula que a medida adotada deve 
revelar-se apropriada (apta e conforme) ao fim prosseguido. O princípio da 
necessidade, ou da exigibilidade, determina que o meio escolhido deve ser o menos 
oneroso possível para os cidadãos, de entre os meios igualmente aptos a prosseguir o 
fim pretendido. O princípio da proporcionalidade em sentido estrito aponta para uma 
ponderação entre o benefício social esperado com a medida e os custos sociais 
impostos pela mesma, só se considerando justificada uma medida em que os 
benefícios esperados sejam iguais ou superiores aos custos impostos.9 

 
 

3. O princípio da proporcionalidade como parâmetro de controlo das medidas 
jurídico-fiscais adotadas pelos Estados-membros  

 
O aprofundamento da integração europeia levou a que os Estados-membros, para 
além do respeito devido pelas Constituições nacionais, passassem a ter que levar 
também em linha de conta o quadro normativo da UE. 
 
Nalgumas matérias, em que o grau de harmonização é já significativo, como sucede 
na fiscalidade indireta, existem diversos atos normativos (diretivas e regulamentos) 
que devem ser respeitados pelos ordenamentos jurídicos nacionais. 
 
Mas mesmo quando não existe um tal grau de harmonização, como sucede no 
domínio da fiscalidade direta, os Estados-membros não podem desconsiderar o 
Direito originário da UE. Aqui, as normas constantes dos tratados revelam-se como 
verdadeiras normas constitucionais em sentido material (pelo que se pode falar num 
direito constitucional da UE em sentido material). 
 
Entre as normas da “Constituição Europeia” mais relevantes contam-se as que se 
referem às liberdades fundamentais, e que têm funcionado como motor do 
aprofundamento da integração económica, por via da abundante e densa 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia.  
 
Tanto em matéria de fiscalidade indireta quer no âmbito da fiscalidade direta, o 
princípio da proporcionalidade tem revelado ser um incontornável parâmetro de 
controlo das medidas adotadas pelos Estados-membros em matéria jurídico-fiscal. A 
sua aplicação pelo TJUE tem implicado, muitas das vezes, uma limitação do poder 
político-legislativo dos Estados-membros, mesmo no domínio da fiscalidade direta, 
em que estes mantêm a sua soberania. 

 
9  J. J. Gomes Canotilho, op. cit., pp. 269 e ss. 
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De que modo o princípio da proporcionalidade tem sido aplicado pelo TJUE nos 
domínios da fiscalidade indireta e da fiscalidade direta? É o que procuraremos ilus-
trar de seguida. 

 
 

4. O princípio da proporcionalidade no domínio da fiscalidade indireta  
 

Um dos princípios basilares do sistema comum do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) é o princípio da neutralidade, do qual decorre o reconhecimento 
do direito à dedução. 
 
Ainda assim, a Diretiva IVA confere aos Estados-membros liberdade para fixarem 
as modalidades de reembolso do excedente de IVA (art. 183.º).  
 
Para além disso, a Diretiva IVA admite que os Estados-membros possam tomar 
medidas adequadas pata proteger os seus interesses financeiros e combater a fraude e 
a evasão fiscais. 
 
Contudo, no uso da margem de liberdade que lhes é reconhecida pelo art. 183.º e na 
prossecução dos objetivos de proteção dos seus interesses financeiros e na luta 
contra a fraude e a evasão fiscais, os Estados-membros devem, à luz do princípio da 
proporcionalidade, utilizar os meios eficazes que “ofendam o menos possível os 
objetivos e os princípios impostos pela regulamentação da União, como o princípio 
fundamental do direito à dedução do IVA”.10 
 
Daqui resulta a sujeição ao controlo jurisdicional, alicerçado no princípio da 
proporcionalidade, das condições legalmente previstas num Estado-Membro para 
que um sujeito passivo do IVA possa beneficiar do direito à dedução. 
 
Ou seja, as medidas adotadas pelos Estados-Membros com uma finalidade anti-
abusiva, uma vez que se revelem aptas a restringir direitos e liberdades fundamentais 
dos sujeitos passivos, estão sujeitas ao teste da proporcionalidade, em ordem a que 
se possa averiguar não só se as mesmas são aceitáveis à luz do ordenamento 
jurídico-constitucional de cada Estado, mas também se são compatíveis com o 
Direito da União Europeia. Em matéria de tributação indireta, fortemente 
harmonizada, este é particularmente relevante.11 
 

 
10  Acórdão de 18 de outubro de 2012, C-525/11, Mednis SIA, n.º 32. 
11  Neste sentido, cfr. J. L. Saldanha Sanches, Os Limites do Planeamento Fiscal. Substância e 

forma no direito fiscal português, comunitário e internacional, Coimbra, Coimbra Editora, 
2006, pp. 276-277. 



O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA FISCALIDADE INTERNACIONAL 

 
325 

A apreciação pelo TJUE da compatibilidade de medidas anti-abusivas adotadas 
pelos Estados-membros em matéria de IVA com o princípio da neutralidade tem, 
pois, motivado a frequente invocação do princípio da proporcionalidade, o qual tem 
vindo a revelar-se decisivo nas decisões daquele órgão. 
 
No caso Ampafrance e Sanofi o TJUE recordou que “para que um ato comunitário 
relativo ao sistema do IVA esteja em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, as disposições que ele contém devem ser necessárias para a 
realização do objetivo específico que ele prossegue e afetar o menos possível os 
objetivos e os princípios da Sexta Diretiva”.12 Neste acórdão, o TJUE considerou 
que “uma legislação nacional que exclui do direito à dedução do IVA as despesas de 
alojamento, de receção, de restaurante e de espetáculos sem que seja possível ao 
sujeito passivo demonstrar a inexistência de fraude ou de evasão fiscais a fim de 
beneficiar do direito à dedução não constitui um meio proporcionado ao objetivo de 
luta contra a fraude e a evasão fiscais e afeta excessivamente os objetivos e 
princípios da Sexta Diretiva”.13 
 
No caso Sosnowska, o Tribunal de Justiça afirma que é incompatível com o Direito 
da União [mais precisamente, com a norma contida no art. 18.º, n.º 4, da Sexta 
Diretiva14 (atual art. 183.º da Diretiva IVA15)], por violar o princípio da 
proporcionalidade, a legislação de um Estado-Membro (no caso, a Polónia) que, com 
fundamento na necessidade de proceder aos controlos necessários para evitar a 
fraude e a evasão fiscais, prorroga, de 60 para 180 dias, a contar da data da 
apresentação da declaração de IVA, o prazo de que a Administração Fiscal dispõe 
para reembolsar o imposto pago em excesso a uma certa categoria de sujeitos 
passivos,16 a menos que os mesmos prestem uma caução de 250.000 PLN (zlótis).17 
 
Recordou o TJUE que o reembolso do IVA pago em excesso deve ser feito num 
prazo razoável, sob pena de violação do direito à dedução e, consequentemente, do 
princípio da neutralidade do sistema comum do IVA.18 
 
De acordo com o TJUE, a Polónia não apresentou elementos que permitissem 
sustentar a diferença de tratamento, ou seja, a previsão de um prazo (180 dias) que é 
seis vezes mais longo do que o período de um mês da declaração do IVA e três vezes 
mais longo do que o aplicado aos outros sujeitos passivos.19 Deveria ter sido o 

 
12  Acórdão de 19 de setembro de 2000, C- 177/99, Ampafrance e Sanofi, n.º 60. 
13  Idem, n.º 62. 
14  Diretiva 77/388/CEE, de 17 de maio de 1977. 
15  Diretiva 2006/112/CE, de 28 de novembro de 2006. 
16  Neste caso, os chamados “novos sujeitos passivos” intracomunitários de IVA.  
17  Acórdão de 10 de julho de 2008, C- 25/07, Sosnowska. 
18  Idem, n.º 17. 
19  Idem, n.º 27. 
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Estado-membro a demonstrar factualmente que a medida era necessária para 
alcançar o objetivo proposto, e não o fez. 
 
Para além disso, o TJUE não teve dúvidas em aderir à posição da Comissão no 
sentido de considerar que a caução exigida era desproporcional face à dimensão 
económica do sujeito passivo. Sublinha o TJUE que a mesma é apta a “fazer correr 
um risco financeiro não negligenciável às empresas que iniciaram recentemente as 
suas atividades e que podem por isso, não dispor de recursos significativos”. 
 
Um outro caso decidido pelo TJUE com base na violação do princípio da 
proporcionalidade foi o do acórdão Mednis. Aqui o TJUE entendeu que, à luz do 
referido princípio, o art. 183.º da Diretiva IVA “deve ser interpretado no sentido de 
que não autoriza a Administração Fiscal de um Estado-Membro a efetuar, sem 
apreciação específica e baseando-se unicamente em cálculos aritméticos, o reporte 
do reembolso de uma fração de um excedente de imposto sobre o valor acrescentado 
relativo a um período de tributação de um mês, até ao exame, por essa 
Administração, da declaração final anual do sujeito passivo”.20 
 
Estes casos merecem particular destaque pelo facto de ser o próprio TJUE a fazer o 
juízo de proporcionalidade, e pelo relevo decisivo que o princípio da 
proporcionalidade assume nas suas decisões. 
 
Outros casos há, todavia, em que o TJUE, invocando o princípio da 
proporcionalidade, remete para os tribunais nacionais a formulação do juízo de 
proporcionalidade. Foi o que sucedeu, por exemplo, no acórdão EMS-Bulgaria 
Transport, em que o TJUE afirma que a Diretiva IVA não se opõe à existência de 
um prazo de caducidade para o exercício do direito à dedução, “desde que este não 
torne excessivamente difícil ou impossível na prática o exercício desse direito", 
cabendo esta apreciação ao órgão jurisdicional nacional.21 
 
Para além da consagração de normas jurídicas com uma finalidade anti-abusiva, os 
Estados-membros adotam ainda, como incentivos exógenos ao cumprimento das 
obrigações tributárias pelos sujeitos passivos, normas com caráter sancionatório. Ao 
não cumprimento de uma obrigação jurídico-fiscal, os Estados fazem corresponder 
uma sanção. 
 
Também no Direito fiscal sancionatório o princípio da proporcionalidade assume 
inegável relevo. Neste contexto, ele apresenta-se como medida limite das sanções. 
 

 20  Acórdão de 18 de outubro de 2012, C-525/11, Mednis SAI. 
21  Acórdão de 12 de julho de 2012, C-284/11, EMS-Bulgaria Transport. 
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Apesar de os Estados-membros disporem de liberdade na modelação do direito 
sancionatório nacional, este deverá ser conforme com o Direito constitucional, com 
o Direito da União Europeia e com o Direito internacional. 
 
Também neste domínio encontramos jurisprudência do TJUE em que é evidenciada 
a centralidade do princípio da proporcionalidade na análise da compatibilidade entre 
o Direito fiscal nacional (agora, o Direito sancionatório) e o Direito da União 
Europeia. 
 
Segundo o TJUE as sanções que os Estados-membros prevejam para punir os 
sujeitos passivos que incumpram as suas obrigações legais em sede de IVA não 
podem ir além do necessário para atingir os objetivos legítimos visados, 
designadamente os de garantir a cobrança exata do imposto e de evitar a fraude. 
Segundo o mesmo Tribunal, “[p]ara avaliar se uma sanção é conforme com o 
princípio da proporcionalidade, deve ter-se em conta, nomeadamente, a natureza e a 
gravidade da infração que esta sanção visa punir, bem como as modalidades de 
determinação do montante da mesma”, competindo aos órgãos jurisdicionais 
nacionais fazer essa avaliação e decidir com base nela.22 
 
É, pois, manifesta a centralidade que o princípio da proporcionalidade assume em 
muita da jurisprudência do TJUE produzida em matéria de tributação indireta. 
 
Sucede que, por vezes, o juízo de proporcionalidade não é realizado pelo TJUE. 
Nalguns casos, como vimos, o TJUE decide que deve ser feito um juízo de 
proporcionalidade, mas remete para os tribunais nacionais essa tarefa, enunciando, 
mesmo, alguns índices que estes devem ter em linha de conta. 
 
Ou seja, os tribunais nacionais têm o dever de fazer um juízo de proporcionalidade 
das normas nacionais em causa, em ordem a avaliar se as mesmas são compatíveis 
com o Direito da UE. É neste sentido, dos tribunais nacionais enquanto aplicadores 
do Direito da UE, que alguma doutrina assinala que “os tribunais nacionais integram 
hoje a categoria de tribunais da UE em sentido amplo”.23 

 
 
 
 
 

 
22  Acórdão de 20 de junho de 2013, C-259/2012, Rodopi-M 91, n.ºs 32, 38 e 39. No mesmo sen-

tido, cfr. Acórdão de 19 de julho de 2012, C-263/11, Rēdlihs. 
23  Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 574. 

Sobre este tema, cfr. ainda Francisco Pereira Coutinho, Os Tribunais Nacionais na Ordem 
Jurídica da União Europeia – o caso português, Coimbra, Coimbra Editora, 2013. 
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5. O princípio da proporcionalidade no domínio da fiscalidade direta  
 

a. A soberania dos Estados na definição das regras sobre tributação direta 
 
Em matéria de fiscalidade direta, o Direito da UE tem evoluído de modo lento e 
gradual, encontrando-se muito distante do grau de harmonização já alcançado no 
domínio da tributação indireta. 

 
Assim é, desde logo, por força do Direito originário da UE.  
 
O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) contém vários 
preceitos que fundamentam a harmonização da tributação indireta: arts. 28.º e 30.º -
União Aduaneira; art. 110.º - proibição de discriminação na tributação de produtos; 
art. 113.º - harmonização das legislações relativas aos impostos sobre o volume de 
negócios, aos impostos especiais de consumo e a outros impostos indiretos. 
 
Em sentido diverso, o TFUE não contém qualquer disposição que imediatamente 
legitime a União Europeia a avançar no sentido da harmonização da tributação 
direta.  
 
Os avanços que têm ocorrido neste domínio encontram a sua legitimação nos 
preceitos do TFUE relativos à garantia do funcionamento do mercado interno e à 
proteção das liberdades fundamentais a ele associadas – liberdades de circulação de 
mercadorias, pessoas, serviços e capitais e direito de estabelecimento.24 
 
O Direito da UE rege-se pelo princípio da atribuição de poderes,25 previsto no art. 
5.º do Tratado da União Europeia (TUE), o qual postula a existência de fundamento 
normativo expresso para a atuação da UE. A ausência de expressa atribuição de 
competência à UE em matéria de tributação direta implica que os Estados-membros 
continuam a deter a soberania neste domínio normativo. 
 
Ainda assim, a doutrina dos poderes implícitos,26 associada ao primado do Direito da 
UE, tem permitido avanços graduais no sentido da harmonização da tributação direta 
na UE. 
 
Os artigos 115.º e 352.º do TFUE têm sido invocados como base normativa 
legitimadora da intervenção da UE em matéria de fiscalidade direta. Ou seja, a 
garantia do bom funcionamento do mercado interno e a possibilidade de adoção das 

 
24  Art. 26.º do TFUE. 
25  Também designado por princípio das atribuições limitadas ou princípio da especialidade das 

competências. 
26  Jónatas E. M. Machado, op. cit., pp. 88-89. 
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medidas consideradas necessárias pela UE para a prossecução de algum dos 
objetivos previstos nos Tratados, associadas ao reconhecimento do primado do 
Direito da UE, têm legitimado a atuação da UE em domínios em que esta não dispõe 
de poderes que explicitamente lhe tenham sido conferidos, como sucede em matéria 
de fiscalidade direta.27 
 
Todavia, importa sublinhar que tanto o art. 115.º como o art. 352.º do TFUE 
requerem a deliberação por unanimidade, o que se traduz num poder de veto dos 
Estados-membros no âmbito da fiscalidade direta.28 
 
A falta de mandato explícito e o poder de veto de que os Estados-membros dispõem 
são as razões que justificam o facto de a competência político-legislativa em matéria 
de fiscalidade direta continuar a pertencer aos Estados-membros.29 
 
Ainda assim, e como tem vindo a afirmar reiteradamente o TJUE, tal não significa 
que os Estados-membros possam, em matéria de fiscalidade direta, adotar medidas 
contrárias ao Direito da UE. 
 
Há, na verdade, áreas particularmente sensíveis no Direito da UE, como é o caso da 
garantia do funcionamento do mercado interno e a proteção das liberdades 
fundamentais, que têm estado na base de diversas decisões do TJUE que se traduzem 
na limitação da competência normativa dos Estados-membros em matéria de 
fiscalidade direta. 
 
Recordamos aqui o primeiro acórdão importante neste domínio30 – o acórdão Avoir 
Fiscal.31 
 
O acórdão Avoir Fiscal constitui um marco no âmbito da fiscalidade direta da UE, 
(tal como viria a suceder, alguns anos mais tarde, com o acórdão Schumacker32) 
mais precisamente no quadro da exigibilidade de adequação das legislações 
nacionais sobre tributação direta às regras e princípios da UE, em particular às 
liberdades económicas fundamentais.33 
 

 27  Christiana Hji Panayi, European Union Corporate Tax Law, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2013, pp. 3 e ss. 

28  Idem. 
29  Idem. 
30  Christiana Hji Panayi, op. cit., p. 199. 
31  Acórdão do TJUE de 28 de janeiro de 1986, Comissão vs. França – “Avoir Fiscal”, C-270/83. 
32  Acórdão do TJUE de 14 de fevereiro de 1995, Schumacker, C-279/93. 
33  F. Alfredo García Prats, “Revisiting ‘Schumacker’: Source, Residence and Citizenship in the 

ECJ Case Law on Direct Taxation”, Allocating Taxing Powers Within the European Union, 
Berlim, Springer, 2013, p. 2. 
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Em causa estava a atribuição, pela França, de um crédito fiscal a quem recebesse 
dividendos, de modo a evitar a dupla tributação económica. Todavia, esse benefício 
só poderia ser atribuído às pessoas com domicílio efetivo ou sede social em França. 
 
A Loi de finances (lei do orçamento) para 1978 determinou que as sociedades de 
seguros, de resseguros e de capitalização pudessem deduzir do imposto sobre as 
sociedades de que fossem devedoras a totalidade do crédito de imposto que, de 
acordo com o artigo 158.°A do Code général des impôts, era aplicado aos 
dividendos por elas recebidos, ficando excluídos, no entanto, do acesso a esse 
benefício as sucursais e agências em França das sociedades de seguros sediadas em 
outro Estado-membro. 
 
Segundo o TJUE, estamos perante um tratamento discriminatório que constitui uma 
restrição à liberdade de estabelecimento, a qual não é passível de ser justificada pelo 
risco de evasão fiscal, invocado pelo Governo francês. 
 
No acórdão Avoir Fiscal não chegou a ser invocado o princípio da 
proporcionalidade. Todavia, este veio a adquirir relevo em acórdãos subsequentes, 
no quadro da avaliação das justificações invocadas pelos Estados-membros para 
restringir liberdades fundamentais. 
 
Segundo a jurisprudência do TJUE, as medidas adotadas pelos Estados-membros 
que sejam suscetíveis de afetar as liberdades fundamentais só são admissíveis, à luz 
do Direito da UE, se: i) forem aplicadas de modo não discriminatório; ii) estiverem 
justificadas por razões imperativas de interesse geral; iii) forem adequadas à garantia 
da realização do objetivo que prosseguem; iv) não ultrapassarem o que é necessário 
para atingir esse objetivo.34 
 
Note-se que, para além das razões justificativas das restrições às liberdades funda-
mentais expressamente admitidas nos Tratados – designadamente, razões de ordem 
pública, de segurança pública e de saúde pública35 –, o TJUE tem ainda vindo a 
admitir restrições justificadas por razões imperativas de interesse geral, reconheci-
das pela primeira vez no acórdão Cassis de Dijon.36 
 
No domínio da fiscalidade direta, a doutrina tem identificado as justificações que 
tradicionalmente são recusadas e aquelas que habitualmente são admitidas pelo 
TJUE.37 João Félix Nogueira identifica como justificações tradicionalmente recusa-

 
34  Acórdão de 30 de novembro de 1995, C-55/94, Gebhard, n.º 37. 
35  Cfr. arts. 45.º, n.º 3, 52.º, n.º 1, e 65.º, n.º 1, al. b), do TFUE.  
36  Acórdão do TJUE de 20 de fevereiro de 1979, C-120/78. 
37  João Félix Pinto Nogueira, Direito Fiscal Europeu – o paradigma da proporcionalidade, 

Coimbra, Wolters Kluwer Portugal /Coimbra Editora, 2010, pp. 239 e ss. 
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das: i) perda ou redução de receitas fiscais; ii) compensação por outras medidas 
(vantajosas); iii) ausência de harmonização da fiscalidade direta; iv) reciprocidade, 
decorrente da existência de convenção bilateral para evitar a dupla tributação; v) 
dificuldades de ordem prática.38 Por outro lado, o mesmo autor destaca como justifi-
cações tradicionalmente aceites pelo TJUE: i) garantir a coerência do sistema fiscal; 
ii) o combate à evasão e à fraude fiscais; iii) garantir a eficácia dos controlos fiscais; 
iv) assegurar a repartição equilibrada do poder tributário; v) simplificação e transpa-
rência do sistema fiscal.39 
 
 
b. O relevo do princípio da proporcionalidade no quadro da tributação direta 
 
Os primeiros acórdãos em matéria de fiscalidade direta em que o princípio da 
proporcionalidade revelou ser decisivo foram os acórdãos Bachmann40 e Comissão 
vs. Bélgica.41 Em causa estava uma norma do ordenamento jurídico-fiscal belga, nos 
termos da qual, em matéria de tributação do rendimento, as quantias suportadas por 
um sujeito passivo com seguro de doença e de invalidez ou com um seguro de 
velhice e por morte apenas seriam dedutíveis se fossem pagas a entes sediados na 
Bélgica. 
 
Nestes casos, o TJUE, apesar de reconhecer que era restringida a liberdade de 
circulação de trabalhadores e a liberdade de prestação de serviços, entendeu que a 
medida era justificada pela necessidade de garantir a coerência do regime fiscal 
aplicável,42 e que “no estado atual do direito comunitário, a coerência de tal regime 
fiscal não pode ser assegurada por disposições menos restritivas que as que estão em 
causa no litígio do processo principal e que qualquer outra medida que permita 
garantir a cobrança, pelo Estado em causa, do imposto previsto pela sua legislação 
sobre as somas devidas pelos seguradores em execução dos seus contratos teria 
consequências semelhantes às que resultam da impossibilidade de dedução das 
cotizações”.43 
 
Nestes acórdãos, o TJUE aplicou o teste da necessidade mas, como afirma João 
Félix Nogueira, “apenas no sentido da fundamentação de uma decisão tomada prévia 
e autonomamente e não como uma verdadeira aplicação do controlo”.44 
 

 
38  Idem, pp. 239-243. 
39  Idem, 243-251. 
40  Acórdão do TJUE de 28 de janeiro de 1992, C-204/90. 
41  Acórdão do TJUE de 28 de janeiro de 1992, C-300/90. 
42  Para mais desenvolvimentos sobre a posição do TJUE relativamente a esta possível justifica-

ção, cfr., entre outros, o Acórdão do TJUE de 7 de setembro de 2004, Manninen, C-319/02. 
43  § 27 do Acórdão Bachmann. 
44  Op. cit., p. 266. 
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O “acolhimento expresso”45 do princípio da proporcionalidade em matéria de 
fiscalidade direta só viria a ocorrer em 1997, no acórdão Futura.46 
 
Segundo o TJUE, a medida em causa – uma norma luxemburguesa que impunha 
condições para que os estabelecimentos estáveis de sociedades financeiras não resi-
dentes pudessem reportar prejuízos – era, em princípio, incompatível com o Direito 
da UE, por violar a liberdade de estabelecimento. Só não o seria se estivesse em 
causa “um objetivo legítimo compatível com o Tratado e se justificasse por razões 
imperativas de interesse geral”, exigindo-se ainda, nesse caso, que a medida “fosse 
adequada para garantir a realização do objetivo que prossegue e não ultrapassasse o 
que é necessário para atingir esse objetivo”.47 Ou seja, o TJUE transpôs para o domí-
nio da fiscalidade direta os requisitos que haviam sido afirmados, entre outros, no 
Acórdão Gebhard,48 que devem estar preenchidos para que uma medida restritiva 
possa ser considerada justificada. 
 
Outros acórdãos se seguiram em que o princípio da proporcionalidade voltou a ser 
expressamente invocado em matéria de fiscalidade direta, de que são exemplo os 
acórdãos Leur-Bloem,49 Lankhorst-Hohorst,50 Comissão vs. República Francesa (C-
334/02)51 e Lasteyrie du Saillant.52  
 
Mas é o acórdão Marks & Spencer que vem assinalar uma nova fase no que diz 
respeito à aplicação do princípio da proporcionalidade.53 
 
Em causa estava o regime especial de dedução de prejuízos no âmbito dos grupos de 
sociedades (deduções de grupo), vigente no Reino Unido, nos termos do qual se 
permitia às sociedades residentes de um grupo proceder entre si a uma compensação 
dos seus lucros e prejuízos.  
 

 45  João Félix Nogueira, cit., p. 267. 
46  Acórdão do TJUE de 15 de maio de 1997, Futura Participations, C-250/95. 
47  § 26 do Acórdão Futura. 
48  Acórdão de 30 de novembro de 1995, Gebhard, C-55/94, n.º 37. Cfr., ainda, o Acórdão de 31 

de março de 1993, Kraus, C-19/92, e o Acórdão de 15 de dezembro de 1995, Bosman, C-
415/93. 

49  Acórdão de 17 de julho de 1997, C-28/95. 
50  Acórdão de 12 de dezembro de 2002, C-324/00. 
51  Acórdão de 4 de março de 2004. 
52  Acórdão de 11 de março de 2004, C-9/02. 
53  Sobre este acórdão, cfr., entre outros, Michael Lang, “The Marks & Spencer Case – The Open 

Issues Following the ECJ’s Final Word”, European Taxation, 46 (2), 2006, pp. 54-67; Mark 
Persoff, “Marks & Spencer: more questions than answers”, British Tax Review, 3, 2005, pp. 
260-266. 
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As sociedades-mães com domicílio fiscal no Reino Unido estavam, contudo, impe-
didas de deduzir ao seu lucro tributável neste Estado os prejuízos sofridos noutros 
Estados-membros por filiais com domicílio fiscal nesses Estados. 
 
Ora, a Marks & Spencer era uma sociedade constituída e registada na Inglaterra e no 
País de Gales, e era a sociedade-mãe de sociedades estabelecidas no Reino Unido e 
noutros Estados. 
 
O litígio adveio da decisão da Administração Fiscal do Reino Unido de indeferi-
mento do pedido da Marks & Spencer de beneficiar de uma dedução fiscal de grupo 
pelos prejuízos sofridos pelas suas filiais sediadas fora do Reino-Unido.  
 
De acordo com o TJUE, o mecanismo em causa “constitui uma restrição à liberdade 
de estabelecimento na aceção dos artigos 43.° CE e 48.° CE, na medida em que cria 
uma diferença de tratamento fiscal entre prejuízos sofridos por uma filial residente e 
prejuízos sofridos por uma filial não residente”.54  
 
Ainda segundo o TJUE, “[s]emelhante restrição só pode ser admitida se prosseguir 
um objetivo legítimo e compatível com o Tratado e se se justificar por razões impe-
riosas de interesse geral. Mas é ainda necessário, em tal caso, que a sua aplicação 
seja adequada a garantir a realização do objetivo assim prosseguido e que não ultra-
passe o que é necessário para o atingir”.55 
 
O Reino Unido e os outros Estados-membros invocaram três razões justificativas 
para a medida em causa: garantir uma equilibrada repartição do poder tributário 
entre os Estados-membros; risco de dupla utilização dos prejuízos; risco de evasão 
fiscal.56  
 
A novidade do acórdão Marks & Spencer é a de que o TJUE optou por considerar as 
três justificações em conjunto e sujeitá-las ao princípio da proporcionalidade, que é, 
deste modo, erigido a critério angular de decisão.57 
 
A este respeito, o TJUE considerou que “a medida restritiva em causa no processo 
principal ultrapassa o que é necessário para atingir, no essencial, os objetivos pros-
seguidos quando: 

— a filial não residente tiver esgotado as possibilidades de dedução dos pre-
juízos existentes no seu Estado de residência para o exercício fiscal relativo 
ao pedido de dedução bem como para os exercícios fiscais anteriores, even-

 
54  § 34 do Acórdão Marks & Spencer. 
55  § 35. 
56  § 42-50. 
57  § 51. 
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tualmente através da transferência desses prejuízos para um terceiro ou da 
imputação dos referidos prejuízos nos lucros obtidos pela filial no decurso de 
exercícios anteriores, e 
— não haja possibilidade de dedução dos prejuízos da filial estrangeira no 
seu Estado de residência a título dos exercícios futuros, nem por si própria 
nem por um terceiro, nomeadamente no caso de a filial ser cedida a esse ter-
ceiro”.58 
 

Esta decisão do TJUE levou alguma doutrina a antever o aumento da importância do 
princípio da proporcionalidade na futura jurisprudência do TJUE.59 Como salienta 
João Félix Nogueira, “o relevo reconhecido à proporcionalidade aumenta, à medida 
que diminui a importância reconhecida aos restantes momentos típicos”.60 
 
Esta nova metódica, que coloca o princípio da proporcionalidade no centro da deci-
são, vem a ser adotada em ulteriores acórdãos, de que são exemplos o Acórdão N,61 
o Acórdão Turpeinen62 e o Acórdão Cadbury Schweppes.63 
 
Depois da porta que foi aberta com o acórdão Marks & Spencer, será interessante 
observar como evoluirá a jurisprudência do TJUE em matéria de tributação direta. 
Com efeito, afigura-se-nos pertinente interrogar se algumas das justificações invoca-
das pelos Estados-membros que têm vindo a ser liminarmente rejeitadas pelo TJUE 
não poderão ser consideradas como justificações admissíveis desde que passem 
no(s) teste(s) da proporcionalidade. Estamos a pensar, designadamente, na perda ou 
redução de receitas fiscais, bem como nas dificuldades de ordem prática. 
 
Já nas Conclusões da Advogada-Geral Juliane Kokott, no caso Truck Center, é 
salientado que “um procedimento proporcional de cobrança do imposto exige uma 
apreciação complexa que incumbe ao legislador nacional quando exerce a sua com-
petência legislativa em matéria de impostos diretos”.64 Tendo em conta essa com-
plexidade, ao proceder a uma ponderação entre os custos da medida em causa no 
processo – retenção na fonte – e os que resultariam da cobrança do imposto por 
recurso à assistência administrativa das autoridades do Estado da sede do beneficiá-
rio do rendimento, a Advogada Geral conclui que “o legislador nacional não ultra-
passou manifestamente os limites do seu poder de apreciação ao prever uma reten-
ção na fonte”.65 

 
58  § 55. 
59  Michael Lang, cit., p. 61. 
60  Op. cit., p. 281. 
61  Acórdão de 7 de setembro de 2006, C-470/04. 
62  Acórdão de 9 de novembro de 2006, C- 520/04. 
63  Acórdão de 12 de setembro de 2006, C-194/04. 
64  Conclusões da Advogada-Geral Juliane Kokott, apresentadas em 18 de setembro de 2008, § 47. 
65  Idem. 
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Pensamos que o mesmo raciocínio é válido quando em causa esteja a perda ou redu-
ção de receitas fiscais.  
 
Mas recordemos o entendimento tradicional do TJUE nesta matéria, aqui expresso 
no acórdão De Groot: 

 
No que respeita ao argumento invocado pelo Governo belga, 
nos termos do qual é desproporcionado fazer incidir sobre o 
Estado de residência o encargo de conceder a totalidade das 
deduções que podem ser requeridas pelos sujeitos passivos 
residentes que auferiram remunerações noutros Estados Mem-
bros, mesmo se as referidas remunerações ali foram tributadas 
sem que a situação pessoal familiar do sujeito passivo tenha 
sido tomada em consideração, há que recordar a jurisprudên-
cia constante segundo a qual a perda de receitas fiscais nunca 
pode constituir uma justificação de uma restrição ao exercício 
de uma liberdade fundamental (acórdãos de 16 de Julho de 
1998, ICI, C-264/96, Colect., p. I-4695, n.° 28, e Saint-Gobain 
ZN, já referido, n.° 51).66 
 

Importa, todavia, sublinhar que uma restrição mínima a uma liberdade fundamental 
pode ter implicações muito importantes nas receitas fiscais de um Estado-membro, 
pelo que pensamos que o TJUE deveria estar aberto a esta ponderação,67 à luz da 
ideia de proporcionalidade em sentido estrito. 
 
É que, de outro modo, existe o risco real de a jurisprudência pós-Marks & Spencer 
incorrer no casuísmo, consoante se façam prevalecer critérios materiais ou 
meramente formais de decisão. Na verdade, são nebulosas as fronteiras entre o que 
se considera ser a invocação da perda de receitas (tradicionalmente recusada como 
justificação de uma medida restritiva) e a repartição equilibrada do poder tributário 
ou o risco de evasão fiscal (tradicionalmente admitidas como justificação de uma 
medida restritiva).68 

 66  Acórdão de 12 de dezembro de 2002, C-385/00, § 103. 
67  No mesmo sentido parece apontar Ana Paula Dourado, in Lições de Direito Fiscal Europeu – 

Tributação Directa, Wolters Kluwer Portugal / Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 188-189. 
68  A tentativa de distinção que nos é apresentada pela Advogada-Geral, Juliane Kokott, no Caso 

Oy AA, é elucidativa da nebulosidade das fronteiras neste domínio: “[o] reconhecimento da 
repartição do poder tributário de acordo com o princípio da territorialidade como justificação 
também não contradiz o princípio de que as restrições das liberdades fundamentais não podem 
ser justificadas com o objetivo de evitar a redução das receitas fiscais. Este princípio exclui 
apenas a restrição de liberdades fundamentais com base em considerações de ordem pura-
mente fiscal. Porém, no presente processo, trata-se do interesse fundamental de atribuir aos 
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O Acórdão Oy AA69 ilustra com nitidez o que acaba de dizer-se. Este acórdão, apesar 
das muitas semelhanças que apresenta relativamente ao Acórdão Marks & Spencer, 
vem culminar numa decisão do TJUE de sentido oposto à que foi tomada no mesmo. 
 
Tal como é afirmado no § 17 do Acórdão Oy AA, “[c]om a sua questão, o órgão 
jurisdicional de reenvio pretende essencialmente saber se os artigos 43.° CE e 56.° 
CE, tendo em conta o disposto no artigo 58.° CE e na Diretiva 90/435, se opõem ao 
regime instituído pela legislação de um Estado-Membro, como o em causa no 
processo principal, nos termos do qual uma filial, com sede nesse Estado-Membro, 
só pode deduzir do seu rendimento coletável uma transferência financeira entre 
sociedades do grupo por ela efetuada a favor da sua sociedade-mãe se esta última 
tiver a sua sede no mesmo Estado-Membro”. 
 
Também neste acórdão foram invocadas a necessidade de garantir a coerência do 
regime fiscal, salvaguardar a repartição equilibrada do poder tributário e fazer face 
ao risco de evasão fiscal.70 
 
Sobre estas justificações, afirma o TJUE que “[v]istos estes dois elementos, relativos 
à necessidade de salvaguardar a repartição equilibrada do poder tributário entre os 
Estados-Membros e à de evitar a evasão fiscal, considerados conjuntamente, 
importa, pois, concluir que um regime, como o que está em causa no processo 
principal, que confere o direito de deduzir dos rendimentos coletáveis de uma filial 
uma transferência financeira entre sociedades de um grupo efetuada a favor da 
sociedade-mãe unicamente no caso de esta última e a referida filial terem a sua sede 
no mesmo Estado-Membro prossegue objetivos legítimos compatíveis com o 
Tratado e decorrentes de razões imperiosas de interesse geral e esse regime é 
adequado a garantir a realização destes objetivos”.71 
 
É de sublinhar que, de acordo com o TJUE, “[e]mbora a legislação em causa no 
processo principal não tenha como objetivo específico excluir da vantagem fiscal 
que prevê as montagens puramente artificiais, desprovidas de realidade económica e 
criadas com o objetivo de iludir o imposto normalmente devido pelos lucros gerados 
por atividades realizadas no território nacional, tal legislação pode, porém, ser 
considerada proporcional aos objetivos prosseguidos, considerados no seu todo”.72  
 

 
Estados-Membros uma possibilidade de tributação de acordo com o princípio da territoriali-
dade” – § 64, das Conclusões apresentadas em 12 de setembro de 2006. 

69  Acórdão de 18 de julho de 2007, Oy AA, C-231/05. 
70  § 45. 
71  Acórdão Oy AA, § 60. 
72  Idem, § 63. 
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Ou seja, o TJUE admite que as normas em causa não têm um objetivo anti-abusivo, 
mas que ainda assim são de aceitar por considerar, que as mesmas são proporcionais 
face aos objetivos prosseguidos “considerados no seu todo”. Diríamos que, no “seu 
todo”, visam evitar a perda de receitas fiscais…  
 
Veja-se, aliás, o que o TJUE afirma no § 64 do mesmo acórdão: 

 
Com efeito, numa situação em que a vantagem em causa 
consiste na possibilidade de efetuar uma transferência de 
rendimentos, excluindo estes últimos dos rendimentos 
coletáveis do seu autor e integrando-os nos do beneficiário, 
qualquer extensão desta vantagem às situações transfron-
teiriças teria por efeito, como foi referido no n.° 56 do presente 
acórdão, permitir aos grupos de sociedades escolher 
livremente o Estado-Membro no qual os seus lucros são 
tributados, em detrimento do direito de o Estado-Membro da 
filial tributar os lucros gerados pelas atividades realizadas no 
seu território. 

 
Como observa Christiana HjiPanayi, “[o]bviamente, o Tribunal de Justiça estava 
preocupado com a possibilidade de a Finlândia perder o poder de tributar a receita 
transferida se o beneficiário fosse uma empresa não residente”,73 o que leva à 
seguinte questão pertinente, colocada pela autora: porque razão a perda do poder de 
tributar (ou a perda de receita tributária…) foi considerada relevante no acórdão Oy 
AA e não no Acórdão Marks & Spencer?74 
 
A verdade é que a decisão do TJUE neste caso foi a de que “o artigo 43.° CE não se 
opõe ao regime instituído pela legislação de um Estado-Membro, como o que está 
em causa no processo principal, por força do qual uma filial, residente nesse Estado-
Membro, só pode deduzir dos seus rendimentos coletáveis uma transferência finan-
ceira entre sociedades do grupo por ela efetuada a favor da sua sociedade-mãe se 
esta última tiver a sua sede nesse mesmo Estado-Membro”.75 
 
O que acaba de dizer-se relativamente ao Acórdão OY AA afigura-se-nos suficiente 
para evidenciar a fragilidade da distinção tradicional entre razões justificativas – 
perda de receita fiscal; territorialidade fiscal; combate à evasão fiscal; equilibrada 
repartição de poderes tributários – apontando para a necessidade de adoção do prin-
cípio da proporcionalidade como critério material de decisão. 
 

 73  Op cit., p. 187. 
74  Idem. 
75  Decisão do TJUE no Acórdão Oy AA. 
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6. Notas conclusivas 
 
O princípio da proporcionalidade tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais 
importante na jurisprudência do TJUE em matéria de fiscalidade europeia. 
 
O relevo que assume é distinto consoante estejamos perante matérias objeto de 
harmonização, como sucede na fiscalidade indireta, ou em áreas em que essa 
harmonização é ainda muito ténue, como acontece no quadro da fiscalidade direta. 
 
Em matéria de fiscalidade indireta, o princípio da proporcionalidade surge como 
critério de controlo das medidas anti-abusivas e anti-fraude adotadas pelos Estados-
membros. Do mesmo modo, ele funciona como medida limite das sanções aplicáveis 
por violação de normas jurídico-fiscais. 
 
Já no que tange à fiscalidade direta, a jurisprudência do TJUE tem-se revelado 
decisiva na defesa das liberdades fundamentais, dela resultando a limitação do poder 
político-legislativo dos Estados-membros em matéria de fiscalidade direta. Aqui, o 
princípio da proporcionalidade tem adquirido uma importância crescente, tendo no 
caso Marks & Spencer sido erigido a critério angular de decisão. 
 
Será interessante continuar a acompanhar a evolução da aplicação do princípio da 
proporcionalidade na jurisprudência do TJUE sobre fiscalidade direta.  
 
Veremos se o caminho a trilhar pelo TJUE passará pelo reconhecimento da 
prevalência do princípio da proporcionalidade, enquanto critério material de decisão, 
ou se prevalecerá a linha tradicional em que os critérios formais de decisão 
antecedem e condicionam a aplicação do princípio da proporcionalidade.  
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1. Introdução 
 
Os procedimentos cautelares são providências capazes de conservar os bens jurídi-
cos que efetivem a eficácia do direito que se pretende exercer e afaste o perigo resul-
tante da demora a que está sujeita qualquer ação com a qual se vise solucionar o 
litígio.1 
 
A providência cautelar tem características muito próprias: desde logo por primor-
dialmente apresentar uma natureza garantística em relação ao direito substantivo que 
em regra se visa exercer e efetivar na ação principal de que, em princípio, é depen-
dência e aquela estar sujeita às inúmeras delongas processuais naturais e, quase 
sempre, excessivas. Razão pela qual faz aumentar os perigos em relação à eficácia 
visada na respetiva ação. 
 

 
JURISMAT, Portimão, n.º 4, 2014, pp. 339-367. 
 
* Professores do ISMAT. 
1  O Professor Alberto dos REIS entendia a providência cautelar, pela sua natureza e função como 

“um meio posto à disposição da pessoa que tem a posição de autor no processo principal já ins-
taurado (providência-incidente) ou que vai intentar determinada ação (providência-acto pre-
paratório)". Cfr. Apud Antunes VARELA e outros, Manual de Processo Civil, 2ª ed., Coimbra 
Editora, Coimbra, 1984, pg. 23. 
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Acontece que estas providências, devido a tais caraterísticas garantidoras do direito 
efetivo em litígio, assumiram desde 1997 dimensão e amplitude de consagração 
constitucional, como um reforço do direito fundamental de natureza análoga, nas 
garantias de efetivação de direitos económicos individuais dos cidadãos à proprie-
dade privada. 
 
Parece inquestionável esta ideia pelo que é possível observar da preocupação do 
legislador constitucional ao assim fortalecer tais direitos no destaque que lhe con-
fere, na revisão operada na data supracitada, ao dotar esta defesa de direitos com este 
importante reforço constitucional, vincando ali a necessidade de maior celeridade no 
dirimir dos conflitos e de reforçar com estes instrumentos garantísticos de poderes e 
critérios constitucionais, para a efetivação dos mesmos, como decorre do disposto no 
n.º 5 do artigo 20.º da Constituição da República Portuguesa (doravante CRP). 
 
É na esteira desta ideia e partindo deste facto que pensamos não se poder deixar de 
relevar esta evidência constitucional e dar-se-lhe a importância que o legislador 
constitucional lhe quis atribuir pelo que, em nosso entender, tal facto merece um 
culto mais constante e assumido do que é observável na prática do quotidiano pelos 
operadores judiciários e em especial ter mais atenção na sua aplicabilidade por parte 
dos tribunais. 
 
Porém, também sabemos que os tribunais não agem, por princípio reagem, pelo que 
é necessário que sejam os restantes operadores judiciários, no seu trabalho quoti-
diano, a chamar à atenção dos tribunais para esta importante questão. 
 
Entendemos estes instrumentos processuais como as medidas mais eficazes que o 
aparelho judiciário possui e oferece como garantia séria dos direitos em perigo do 
requerente, em face do requerido desonesto, atendendo às inevitáveis e até naturais 
demoras da ação principal, surgindo assim este mecanismo processual, de reforço 
constitucional, a potenciar as garantias patrimoniais do requerente sempre que as 
circunstâncias concretas o suscitem.2 
 
Relevar estes instrumentos processuais é, desde logo, quanto possível agilizar a sua 
operacionalidade no sentido de fazer deles o reforço efetivo que dote as decisões dos 
tribunais de maior eficácia e credibilidade efetiva nestes domínios dos direitos fun-
damentais económicos à propriedade privada, como primeira razão que levou o 

 2  Continua, em nosso entender, a ser necessário reforçar a ideia de Manuel A. Domingues  de 
ANDRADE, quando refere as providências  cautelares como “a garantia da garantia”. Cfr. 
Noções Elementares de Processo Civil, Reimpressão, Coimbra Editora, Coimbra, 1993, pg. 9. 
Garantia essa agora com consagração constitucional, o que só por si constitui um reforço da 
tutela. E também, por uma questão de reconhecimento justo, deve ser referido que veio o legis-
lador constitucional, dar cobertura e razão, aproximadamente 50 anos depois, ao bom enqua-
dramento feito então por Manuel de Andrade. 
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legislador constitucional na revisão de 1997, a impor a necessidade desta referência 
constitucional aos juízes que a não podem ignorar, ou fazer de conta que esta não 
existe. 
 
Ignorar este preceito constitucional na resolução dos conflitos é “virar as costas” à 
norma constitucional quando esta se impõe a todos os órgãos do poder, onde natu-
ralmente se inserem os tribunais, tal como se dispõe nos números 2 e 3 do respetivo 
artigo 3.º e integrante nas incumbências que se lhes impõe como resulta do disposto 
no n.º 2 do artigo 202.º da CRP.  
 
Esta ideia tem pleno acolhimento e alicerça-se no que se dispõe sobre os direitos 
económicos fundamentais de natureza análoga (por força e na consonância do dis-
posto, por analogia, no artigo 17.º da CRP) como um direito fundamental individual 
dos cidadãos que constitui deveres com responsabilidades para o Estado, ao impor-
se-lhe como tarefa fundamental de que se não pode eximir, na sequência do que 
decorre do disposto na alínea b) do artigo 9.º, conjugado com as disposições do n.º 5 
do artigo 20.º, ambos da CRP. 
 
Isto para dizer que esta nova dimensão e reforço constitucionais das providências 
cautelares são para ter em conta pelo juiz nas suas decisões. Ora, o Juiz não valorar o 
que ali se dispõe, isto convenientemente alegado pode ser, por semelhança, motivo 
para ser responsabilizado pela sua manifesta falta de eficiência, nos termos previstos 
nos artigos 967.º e seguintes, quando se verifiquem insuficiências nos cuidados que 
o juiz não pode nem deve negligenciar, sob pena de incorrer nos casos previstos nas 
normas decorrentes dos artigos 150.º a 156.º, todos do CPC. 
 
Neste sentido, estas garantias de direitos à propriedade privada surgem assim, e 
deste modo, materializáveis e refletidas nas disposições processuais, parte final do 
n.º 23 do artigo 2.º do CPC, (dora em diante os artigos à cujo diploma se não aluda 
pertencem ao CPC) que como um instrumento intermédio tem como fim acautelar o 
efeito útil pretendido com o recurso aos tribunais, enquanto único meio civilizado ao 
dispor dos cidadãos no dirimir de conflitos de interesses privados através do acio-
namento da respetiva e competente ação dotando-a com este instrumento processual 
de maior proficuidade nas garantias que confiram maior reforço da substantividade 
aos direitos em litígio. 
 

 
3  Onde se prescreve que "A todo o direito, exceto quando a lei determine o contrário, corres-

ponde a ação adequada a fazê-lo reconhecer em juízo, a prevenir ou reparar a violação dele e a 
realizá-lo coercivamente, bem como os procedimentos necessários para acautelar o efeito útil 
da ação". Ora, aqui está, em nosso entender, o mecanismo garantidor da eficácia do direito de 
ação que deve merecer ao juiz uma ponderação muito séria, responsável e responsabilizável.  
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São as finalidades acima referidas que dotam os procedimentos cautelares de uma 
natureza preventiva e de carácter urgente, tal como decorre do disposto no artigo 
363.º, ao assegurar provisoriamente a efetivação dos direitos económicos que fica-
rão, deste modo, posteriormente estabilizados no momento da procedência da ação 
principal de que o procedimento cautelar é, em regra, dependência. 
 
Surge com esta reforma a possibilidade de, excecionalmente, poder ser requerido 
pela parte interessada e decretado judicialmente: a inversão do contencioso nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 364.º, com a tramitação aí prevista no corpo do artigo e com 
os efeitos previstos no artigo 369.º, o que, em nosso entender, constitui um acrésci-
mo de exigência e de rigor, maior atenção e responsabilidades para os Juízes no 
decretar da medida e dispensar o requerente de propor a ação principal. 
 
Com o procedimento cautelar visa-se evitar um prejuízo grave, que ameace um direi-
to subjetivo e cujo perigo seja iminente. Razão pela qual, esta hipotética situação da 
vida real não pode esperar pela resolução final de uma ação declarativa ou executiva 
que, em regra, não é tão célere quanto as necessidades concretas da vida social, o 
que justifica prevenir-se e acautelar-se a forte possibilidade da dissipação dos bens 
materiais que garantam os interesses do requerente por parte do requerido e, com tal 
propósito, impedir que se possa esvaziar de conteúdo os direitos substantivos, que se 
quis (ou quer) garantir ao mais alto nível enquanto exigência de salvaguarda de tais 
interesses, em termos constitucionais, como atrás se refere. 
 
Mas uma coisa é o meio processual assumir um carácter preventivo, outra bem dife-
rente é, eventualmente, resolver definitivamente o conflito de interesses em questão. 
 
Esta ideia justifica e faz compreender o carácter tendencialmente provisório e inter-
médio da providência que, sofre agora profundas alterações com as exceções acima 
aludidas e dispostas no n.º 1 do artigo 364.º, dura apenas o suficiente até ser profe-
rida a decisão final e deste modo salvaguarda os direitos invocados na ação principal 
cumprindo o propósito que decorre das disposições referentes e arreigadas aos pro-
cedimentos cautelares. 
 
Como se sabe, a demora pode acarretar vários perigos nomeadamente na salva-
guarda de direitos e especialmente no que diz respeito à satisfação dos créditos do 
autor e atenuando os efeitos do risco da demora que, a acontecer, anula os verdadei-
ros objetivos pretendidos com a respetiva ação tornando a eficácia da sentença nula e 
improfícua gerando sempre desilusões, ao frustrar as expetativas do credor que em 
vez de recuperar o património de que é credor e do qual por vezes se sente espoliado 
tem ainda de suportar as despesas com o processo sem quaisquer resultados práticos 
e tudo terminar numa irreparável perda de tempo e interesses materiais alimentando 
o sentimento de impunidade que (acontece muito mais vezes que o desejável) favo-
rece apenas e só o incumpridor que a ordem jurídica visa sancionar. 
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Contudo, a celeridade excessiva numa decisão menos cuidada que não pondere ade-
quadamente a solidez das provas dos direitos alegados e se fique apenas pelos crité-
rios sumários e superficiais, como tem sido (e bem) a cultura destas providências, os 
perigos de lesões e ineficiências, a nosso ver, não serão menores. 
 
Para que a providência seja atendida necessário se torna evidenciar as condições 
concretas da relação jurídica em causa e na qual se identifiquem os requisitos obje-
tivos que justifiquem a medida requerida, ou seja, os pressupostos que moldam o 
âmbito e os limites da medida cautelar que, em regra, fica sujeita a evidenciar as 
circunstâncias concretas que revelem o perigo da demora (periculum in mora), numa 
demonstração, não cabal, mas o suficientemente convincente para o juiz (summaria 
cognitio), da existência do direito que se alega e se pretende efetivar (fumus boni 
juris), artigos 365.º, n.º 1, e 368.º, n.º 1, a poder decretar.4 
 
Os procedimentos cautelares fazem todo o sentido diante de situações, v. g., em que 
o devedor esteja a dissipar os seus bens no sentido de os afastar da satisfação dos 
direitos do credor ao respetivo ressarcimento ficando assim criadas as condições 
para o acionamento da adequada providência. 
 
Verificados tais pressupostos, nada mais será necessário e nem se justificaria na 
medida em que, perante tais situações, o juiz não está a proferir juízos definitivos 
mas apenas busca uma solução provisória (exceto, com o novo regime, nos casos da 
inversão do contencioso) e intermédia, com base na simples probabilidade a partir da 
"aparência" do direito e cumulável com um perigo minimamente fundado que moti-
ve o seu receio, alegado e provado pelo requerente, para justificar o respetivo decre-
tamento, como se dispõe no n.º 1 do artigo 368.º, e assim ficar protegido pelos meios 
processuais garantísticos da efetivação do direito ou direitos daquele modo alegados. 
 
Mas o requerente também pode ser responsável, quando for caso disso, se por hipó-
tese, posteriormente se vier a verificar que existiram exageros da sua parte e dos 
quais resultaram prejuízos escusados ou injustificados para o requerido, como se 
dispõe no n.º 1 do artigo 374.º, e desde que este também os alegue, demonstre e 
prove. 

 
 
 

 
4   Neste sentido se pronuncia Antunes VARELA e outros, op. cit., pg. 24, ao referir que nas 

providências cautelares: "O Juiz, ao apreciar os pressupostos da providência, não poderá exigir, 
na prova da existência e da violação do direito do requerente, nem a demonstração do perigo de 
dano que o procedimento se propõe evitar, o mesmo grau de convicção que naturalmente requer 
na prova dos fundamentos da ação".   
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2. A Diversidade dos Procedimentos Cautelares 
 

a) As providências podem ser conservatórias, quando visam manter a situação do 
facto anterior, por forma a prevenir uma alteração que se prevê como prejudicial, v. 
g., o arresto, o arrolamento, o embargo de obra nova e a suspensão das deliberações 
sociais. Todas elas visam manter a situação existente anteriormente e assim 
salvaguardar a susceptibilidade de reintegração do direito violado. 

 
b) Ou podem ser antecipatórias, as que visam obstar a que se verifiquem prejuízos 
ocasionados pela demora da decisão definitiva, como à frente evidenciaremos. A 
nosso ver merecem destaque especial, pelo especial melindre dos valores sociais em 
causa que visam servir, e percetíveis num perfilar dos seguintes casos: os alimentos 
provisórios, o arbitramento de reparação provisória e a restituição provisória da 
posse, nos casos de esbulho violento. 

 
 
3. Espécies de Procedimentos Cautelares 
 
a) As providências cautelares surgem nominadas como providências especificadas e 
não especificadas ou comuns: são especificadas e nominadas as previstas e reguladas 
nos artigos 377.º a 409.º. 
 
As especificadas ou nominadas, só por si, não resolvem a necessidade de salva-
guarda e garantia da efetivação dos direitos a todas as ações que é possível intentar 
em Tribunal, pelo que a técnica jurídica deita mão aos procedimentos cautelares não 
especificados ou comuns, que sejam adequados e oportunos à situação concreta que 
se pretenda acautelar. Ideia esta que permite concluir que a todo o direito de ação 
corresponde o respetivo procedimento desde que demonstrável que o direito corres-
pondente existe e de algum modo se possa descortinar e demonstrar, mesmo de uma 
forma "aligeirada", o perigo da demora. 
 
Porém adverte-se para que estas providências comuns só se podem utilizar nas situa-
ções em que, ao caso a prevenir, se não possa aplicar uma providência especificada 
na lei, como desde logo decorre do que se dispõe no n.º 3 do artigo 362.º. 

 
b) A providência comum quando requerida fica sujeita a requisitos de maior 
exigência para o seu deferimento quando a lei refere para o seu decretamento a 
existência de probabilidade séria da existência do direito e se mostre suficientemente 
fundado o receio da sua lesão, como se dispõe no n.º 1 do artigo 368.º. Ideia esta que 
vislumbramos reforçada ao dispor-se no n.º 2 da mesma norma que remete para 
critérios justos de proporcionalidade para o decretamento da providência. 
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Ora, partindo desta ideia vejamos então os requisitos para que seja atendida a provi-
dência comum requerida e quais os critérios substantivos a ter em conta, tais como: 
a) a probabilidade séria da existência do direito que se alega; b) fundado receio da 
sua lesão; c) a falta de providência cautelar especificada que previna o caso con-
creto; d) que o prejuízo resultante do decretamento da pretensão requerida não exce-
da o valor do dano que com ela se pretende evitar. 
 
Neste sentido, só em função de uma adequada ponderação no pesar da presença 
equilibrada dos critérios acima elencados deve a providência ser procedente. 
 
Esta providência pode ter lugar e ser decretada antes ou na vigência da acção princi-
pal. Se a providência for instaurada como preliminar isso significa que esta foi 
requerida antes de ser proposta a ação principal; quando é requerida já na constância 
da ação de que depende, significa que a providência, nestes casos, é tida como um 
incidente, o que tanto pode acontecer na ação declarativa como na ação executiva. 
 
Nas circunstâncias em que o procedimento é requerido antes de intentada a ação 
principal aquele será apensado ao processo da ação logo que esta seja proposta e no 
caso em que a ação principal seja proposta noutro tribunal, para aí será remetido o 
apenso ficando o juiz da ação com exclusiva competência para os termos subse-
quentes à remessa, como se dispõe no n.º 2 do 364.º (ver com atenção o disposto nos 
n.os 3 e 4 do artigo 364.º, onde se verifica diferente tramitação para o procedimento 
intentado na pendência da ação, dado nesta circunstância a providência não ir à dis-
tribuição, dado ter de correr como apenso dessa ação principal). 
 
O caráter provisório da providência, embora sem prejuízo da inversão do conten-
cioso, resulta do disposto no n.º 1 do artigo 373.º, de onde ressalta a ideia de que a 
duração desta permanece até ser decretada a decisão definitiva - neste caso extingue-
se, nos outros casos, caduca tal como decorre do disposto no n.º 2 do mesmo artigo. 
 
Não é admissível, na dependência da mesma causa, a repetição de providência que 
haja sido julgada injustificada ou tenha caducado, como se dispõe no artigo 362.º, n.º 
4. Porém, isto não invalida que se existirem outros riscos, se possa requerer nova 
providência com base nesses novos riscos. 

 
 
4. Responsabilidade do Requerente por Imprudência e Incumprimento dos 
Prazos 
 
Se a providência caducar por facto imputável ao requerente, assim como se esta for 
considerada injustificada, o requerente responde pelos danos culposamente causados 
ao requerido, quando não tenha agido com a prudência normal, como resulta do 
disposto no n.º 1 do artigo 374.º, v. g., no caso do arresto, dispõe o artigo 621.º do 
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Código Civil (doravante C.Civ.), que se este for considerado injustificado ou cadu-
car, o requerente é responsável pelos danos causados ao arrestado, quando não tenha 
agido com a prudência normal. 
 
Em tais circunstâncias, sempre que o juiz o julgue conveniente pode, mesmo sem 
audiência do requerido, tornar a concessão da providência dependente da prestação 
de caução adequada pelo requerente, tal como se dispõe no n.º 2 do artigo 374.º. 
 
A responsabilidade do requerente está dependente de culpa, por ter agido sem a 
prudência normal, por exigência do disposto no n.º 1 do artigo 374.º. Contudo, o 
requerente não poderá ser responsabilizado pelo facto de o direito por si invocado ter 
sido entretanto extinto, tal como se prevê nas disposições da alínea e) do n.º 1 do 
artigo 373.º. 
 
Porém, subsiste a esta regra a exceção dos casos de alimentos provisórios, onde o 
requerente só responde pelos danos causados por má fé, como resulta do disposto no 
artigo 387.º e dando-se efetividade ao disposto no artigo 2007.º, n.º 2, do C.Civ., 
onde se refere que nunca haverá lugar à restituição dos alimentos provisórios recebi-
dos. 

 
 

5. Celeridade da Providência 
 
É em nome da celeridade que a providência apresenta uma estrutura mais simplifi-
cada e menos exaustiva na prova dos factos. Nesta perspetiva dispõe-se no n.º 1 do 
artigo 365.º e n.º 1 do artigo 368.º, uma apreciação simplificada das provas para o 
respetivo decretamento. Compreende-se que assim seja visto que, em regra, a prova 
de fundo será feita na apreciação e decisão final da ação principal. 
 
É ainda em nome da celeridade que nas providências se não utiliza a citação edital, 
como decorre do n.º 4 do artigo 366.º; assim como os prazos processuais não se 
suspendem durante as férias judiciais, como acontece nos casos previstos na parte 
final do n.º 1 do artigo 138.º. 
 
Os procedimentos cautelares devem ser decididos em primeira instância, no prazo 
máximo de 2 meses, ou se o requerido não tiver sido citado, a decisão deve ser 
tomada em quinze dias, como se dispõe no n.º 2 do artigo 363.º. 
 
Chama-se a particular atenção para as situações em que a lei dispõe que o requerido 
não é citado, nomeadamente: artigos 366.º, n.º 1, 378.º, e 393.º, n.º 1, antes do decre-
tamento da providência requerida. 
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O direito ao princípio do contraditório do requerido de algum modo, na sua pleni-
tude e prontidão fica aqui um pouco atenuado pelo diferimento. 
 
Digamos que sofre aqui alguma exceção no que se refere aos direitos de defesa do 
requerido visto que, numa grande parte das vezes, só o pode exercer após ter sofrido 
restrições nos seus direitos patrimoniais, um pouco à margem do que se dispõe no 
n.º 1 do artigo 3.º, onde é referido que o conflito de interesses não pode ser resolvido 
no âmbito da ação, sem que a parte contrária seja chamada a juízo para se opor. 
 
Contudo, o n.º 2 da mesma norma pressupõe a possibilidade de, em casos excecio-
nais previstos na lei, se poderem tomar providências contra determinada pessoa sem 
que esta seja previamente ouvida. 
 
No que aos procedimentos cautelares diz respeito, pensamos que se justifica, na 
maior parte deles, que possam ser decretados sem prévia audição do requerido. A lei 
em alguns casos proíbe mesmo a audição do requerido, como acontece na restituição 
provisória da posse, quando se esteja diante de esbulho violento, como se dispõe nos 
artigos 378.º do CPC e 1279.º do C.Civ.; nos casos de arresto, como se dispõe no 
artigo 393.º, n.º 1. 
 
Em outros casos não existindo imposição legal permite-se, contudo, que a providên-
cia seja decretada sem prévia audiência do requerido, como se dispõe no n.º 1 do 
artigo 366.º. 
 
Observa-se que em tais circunstâncias a audiência prévia do requerido só será dis-
pensada se essa formalidade puser em risco sério o fim ou a eficácia que se pretende 
assegurar com a respetiva providência. Circunstância esta que pressupõe um juízo de 
probabilidade em concreto por parte do juiz. 
 
Estas circunstâncias que diferem a dispensa do princípio do contraditório têm carác-
ter excecional, sendo apenas admitido nos casos em que, agir de modo diferente, 
poderia colocar-se em sério risco o fim que se quer acautelar, ou seja, a eficácia da 
providência. 
 
E diga-se, em abono da verdade, que não se nega em nenhuma situação o direito ao 
contraditório, até porque esta possibilidade é negada por toda a estrutura jurisdicio-
nal. O que acontece é que esse dever e esse direito são cumpridos a posteriori do 
decretamento da medida, sem que se ponha em causa as garantias de defesa ao 
requerido a quem é, em tais circunstâncias, dada a oportunidade de se defender ser-
vindo-se de uma de duas formas de que dispõe para o efeito: impugnando a decisão 
por meio de recurso, nos termos do n.º 1 do artigo 370.º, ou deduzindo oposição, 
após ser notificado da decisão que decretou a providência, tendo aqui a notificação o 
mesmo efeito que se prevê para a citação, como decorre do n.º 6 do artigo 366.º. 
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6. Tramitação das Providências 
 
O processo inicia-se como qualquer outro por um requerimento em que devem ser 
expostas as razões de facto e de direito terminando o requerente por formular a sua 
pretensão. 
 
A citação depende de prévio despacho judicial nos termos previstos na alínea b) do 
n.º 4 do artigo 226.º. 
 
O juiz pode sempre, em vez de decretar a providência ou mandar citar, indeferir 
liminarmente o que lhe é requerido, desde que se verifique e seja sua convicção que 
o pedido seja manifestamente improcedente ou ocorram, de forma evidente, exce-
ções dilatórias insanáveis de que o juiz deva conhecer oficiosamente como se dispõe 
no n.º 1 do artigo 590.º. 
 
O Tribunal não fica adstrito à providência concretamente requerida sendo admissível 
a cumulação de providências cautelares mesmo que caibam diversas formas de pro-
cedimento, tal como decorre do previsto nos n.os 2 e 3 do artigo 37.º,  e n.º 3 do arti-
go 376.º. 
 
Compete ao juiz corrigir, oficiosamente, o erro na forma do processo; neste sentido 
sempre que seja requerido um procedimento cautelar comum, deve o juiz mandá-lo 
seguir como procedimento especificado desde que a situação concreta seja subsumí-
vel aos respetivos pressupostos e vice/versa. 
 
Esta situação constitui, em bom rigor, uma exceção ao princípio do dispositivo, 
consagrado nos termos dos artigos 5.º e 609.º. 
 
Com a petição o requerente oferecerá a prova sumária do direito ameaçado e justifi-
cará o receio da lesão, tal como decorre do disposto no n.º 1 do artigo 365.º. 
 
Ao procedimento aplica-se subsidiariamente o disposto nos artigos 292.º a 294.º, por 
força do disposto no n.º 3 do artigo 365.º. 
 
O requerente com a petição deve oferecer logo o rol de testemunhas e requerer 
outros meios de prova, como se dispõe no n.º 1 do artigo 293.º. 
 
O requerente não poderá arrolar mais de cinco testemunhas, nos termos previstos no 
artigo 294.º, n.º 1. Contudo, isto não impede que possam ser ouvidas mais testemu-
nhas sobre aqueles mesmos factos, sempre que as circunstâncias proporcionem 
situações de conhecimento oficioso e o juiz o entenda oportuno, tal como se dispõe 
no artigo 526.º, sendo, de resto, esta possibilidade transversal a todo o processo civil. 
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Aplica-se também nestes casos de providências cautelares, o que se dispõe no artigo 
526.º, ou seja, o juiz pode sempre chamar a depor alguém que ele saiba que tenha 
conhecimento de factos importantes para a decisão que tem em mãos. 
 
Nos casos em que o requerido é ouvido antes de ser proferida a decisão, poderá 
contestar, no prazo de dez dias, oferecendo logo o rol de testemunhas e requer os 
outros meios de prova, nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 293.º. 
 
Nas providências cautelares, os depoimentos devem ser gravados quando estas admi-
tam recurso ordinário, sendo para o efeito desta pretensão ter sido deduzida no 
requerimento inicial ou na oposição, nos termos dispostos no artigo 294.º. 
 
Os depoimentos prestados antecipadamente ou por carta são gravados ou registados 
nos termos previstos no n.º 2 do artigo 294.º, e são sempre gravados, os depoimentos 
prestados quando o requerido não haja sido ouvido antes de ordenada a providência, 
como decorre do disposto no n.º 4 do artigo 367.º. 
 
Finda a produção de prova, o juiz declara quais os factos que julga provados e não 
provados, analisando criticamente às provas e especificando os fundamentos que 
foram decisivos para a sua convicção, como se prevê no artigo 294.º, n.º 2, e poden-
do-se socorrer, quando for necessário, do disposto no artigo 607.º, aplicando-se as 
necessárias adaptações. 
 
O atrás referido não colide com o princípio da livre apreciação da prova por parte do 
juiz, apenas deriva da lei uma imposição no sentido de que justifique os motivos da 
sua decisão sobre a matéria de facto, impondo-lhe que indique as razões por que 
declarou provados ou não provados aqueles factos e justificam a sua convicção. 
 
A providência deve ser recusada quando o prejuízo dela resultante para o requerido 
exceda consideravelmente o dano que com ela o requerente pretende evitar. Critério 
que resulta do disposto no n.º 2 do artigo 368.º. 
 
Quando decretada a providência goza de garantia e força da tutela penal incorrendo 
na pena de crime de desobediência qualificada quem infrinja o respetivo conteúdo, 
isto sem prejuízo das medidas adequadas à sua execução coerciva, como se dispõe 
no artigo 375.º. 
 
Contudo, para que esta responsabilidade seja exigível é necessário que o requerido 
seja notificado pessoalmente com a cominação prevista na lei penal em caso de 
desobediência. 
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Como se disse atrás, a providência que imponha uma obrigação é passível de execu-
ção constituindo, para o efeito, título executivo a decisão que a decretou, nos termos 
do artigo 703.º, n.º 1, al. a). 
 
 
7. Impugnação da Decisão 
 
Quando a providência não for decretada, pode o requerente impugnar a decisão de 
improcedência por meio de recurso para o tribunal da Relação, se o valor do proce-
dimento exceder o da alçada do tribunal de primeira instância. 
 
Quando a providência for decretada, há que distinguir os casos em que o requerido 
foi ouvido antes do decretamento, daqueles casos em que o não foi, dado que nos 
termos do artigo 372.º; quando o requerido não tiver sido ouvido antes do decreta-
mento é-lhe lícito, (como já acima se aludiu) em alternativa na sequência da notifi-
cação prevista no n.º 6 do artigo 366.º recorrer, nos termos gerais, do despacho que a 
decretou, quando encontre razões válidas pelas quais entenda que a providência não 
deveria ter sido decretada. 
 
Esta, uma forma de reação possível; outra, consiste em deduzir oposição, quando 
pretenda alegar factos ou apresentar meios de prova não tidos em conta pelo tribunal 
e que possam contrariar e mesmo afastar os fundamentos da providência ou determi-
nar a sua redução aplicando-se, com as adaptações necessárias, o disposto nos arti-
gos 386.º e 387.º. 
 
Após ter sido permitida a defesa do requerido, o juiz poderá decidir pela manuten-
ção, redução ou revogação da providência anteriormente decretada, cabendo recurso 
desta decisão, que constitui complemento e parte integrante da inicialmente profe-
rida, tendo esta ideia cobertura legal, pelo que se dispõe no n.º 2 do artigo 388.º. 
 
 
8. Procedimentos Cautelares Especificados 
 
a) Restituição provisória da posse 
 
Esta providência tem lugar nas circunstâncias em que alguém tenha sido violenta-
mente esbulhado da sua posse constituindo este facto razão necessária e suficiente 
para vir a tribunal e invocar a respetiva restituição do bem de que foi desta forma 
desapossado. 
 
Esta providência tem o seu regime especificado nas disposições dos artigos 377.º e 
378.º, como os meios jurisdicionais de que o lesado dispõe para fazer valer os seus 
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direitos de que, por forma violenta, foi privado do seu direito subjetivo de modo 
torpe, que a ordem jurídica repudia. 
 
Esta medida cautelar visa conferir estabilidade e segurança a um direito real, cuja 
noção nos é dada pelas disposições dos artigos 1251.º do C. Civ., como o poder que 
se manifesta quando alguém atua por forma correspondente ao exercício do direito 
de propriedade ou de outro direito real. 
 
A lei substantiva regula a defesa da posse nos termos dos artigos 1276.º e seguintes. 
No artigo 1277.º dispõe-se que o possuidor que for perturbado ou esbulhado pode 
manter-se ou restituir-se por sua própria força e autoridade, nos termos do artigo 
336.º do C.Civ, ou recorrer ao tribunal para que este lhe mantenha ou restitua a pos-
se. No artigo 1279.º do C.Civ. determina-se que o possuidor que for esbulhado com 
violência tem o direito de ser restituído provisoriamente à sua posse, sem audiência 
do esbulhador. 
 
O conteúdo da norma substantiva, acima referida, visa estabelecer uma sanção para 
o autor do esbulho violento, propósito que é complementado pelo disposto na norma 
adjetiva, ao estabelecer-se no artigo 378.º, que manda restituir provisoriamente a 
posse ao esbulhado sem audiência do esbulhador, desde que tenha alegado os factos 
que constituem a posse, o esbulho e a violência. 
 
Importa aqui referir o conceito de violência, que se afere pelas disposições conjuga-
das dos artigos 1261.º e 255.º, ambos do C.Civ.. Pelo que se deve ter em conta a 
violência exercida contra as pessoas que defendem as coisas e contra as coisas, de 
molde que a violência se repercuta nas pessoas em termos de intimidá-las ou coagi-
las.5 
 
Diante de circunstâncias desta natureza, em que o juiz reconheça, pelo exame das 
provas, que o requerente tinha a posse e foi esbulhado dela violentamente, ordenará 
a restituição, sem citação nem audiência do esbulhador, como decorre pelas disposi-
ções do artigo 378.º, definitiva da posse, que decorrerá em processo comum, por ter 
sido revogado o seu anterior regime que seguia a forma de processo especial. 
 
Do proprietário da coisa, quando for privado dela, e cuja ação principal pode como 
decorre no previsto no artigo 78.º, n.º 1, al. c). Tratando-se de bens imóveis é com-

 5  Neste sentido se pronuncia Miguel Teixeira de SOUSA, ob. cit., pg. 238, ao referir que “A 
restituição provisória da posse é justificada não só pela violência ou ameaças contra as pessoas, 
mas também por aquela que dirigida contra coisas, como muros e vedações” (…) ou mesmo em 
casos em que "o ocupante mudou a fechadura da porta e recusa a entrega das novas chaves". 
Ver também o acórdão da RP, de 15/3/1994, BMJ 435, 904; e acórdão da RE, de 7/12/1994, 
BMJ 442, 281. 
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petente o tribunal da situação dos bens, artigo 70.º; no caso de bens móveis deve ter-
se em conta o estipulado no artigo 80.º. 
 
A restituição provisória de posse é uma providência preventiva e antecipatória e 
cabe ao requerente o ónus de alegar e provar os requisitos da medida, enquanto fac-
tos constitutivos que justificam o decretamento cautelar. 
 
O valor do procedimento é o valor da coisa esbulhada, como decorre da alínea b) do 
n.º 3 do artigo 304.º. 

 
 

b) Suspensão das deliberações sociais 
 
Este procedimento tem o seu regime específico nos artigos 380.º a 383.º, onde se 
prevê que é permitido requerer a suspensão da execução de quaisquer deliberações 
sociais que sejam contrárias à lei, aos estatutos ou ao contrato societário, como 
decorre do previsto nos artigos 177.º do C.Civ. e 58.º do Código das Sociedades 
Comerciais (adiante CSCom.); são igualmente anuláveis as deliberações da 
assembleia de condóminos na propriedade horizontal contrárias à lei ou aos 
regulamentos anteriormente aprovados, como se dispõe nos artigos 1430.º a 1433.º 
do C.Civ.. 
 
Estas deliberações são anuláveis através da ação declarativa de anulação da referida 
decisão. 
 
O procedimento visa exatamente impedir o prejuízo ou o dano causado pela 
efetivação da medida inadequada então decidida e eventualmente poder ser posta em 
prática, o que justifica a medida cautelar que evite o perigo de dano e que obste à sua 
execução e a suspenda. 
 
Quanto aos requisitos que servem de base a este procedimento, em conformidade 
com o que se dispõe no artigo 380.º, n.º 1, o sócio pode requerer, no prazo de dez 
dias, que seja suspensa a respetiva deliberação, desde que demonstre que a decisão 
lhe causa dano apreciável. 
 
Para o efeito tem legitimidade quem for sócio, no momento em que a deliberação foi 
tomada e a decisão ser manifestamente violadora da lei ou do contrato. 
 
Esta providência destina-se, como parece óbvio, a suspender deliberações ainda não 
executadas, dado que noutras circunstâncias não faz sentido.6 

 6  Neste sentido se pronunciam, Miguel Teixeira de SOUSA, ob. cit., pg. 241; António Abrantes 
GERALDES, Temas Da Reforma Do Processo Civil, IV. Volume, pg. 74, Almedina, Coimbra 
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Há um prazo de dez dias para se intentar a presente providência a contar do dia em 
que teve lugar a reunião do órgão que decidiu a medida. Isto para os sócios que 
estiveram presentes ou para ela foram convocados. Para os que não foram 
convocados, o prazo nestes casos para os interessados conta-se a partir da data em 
que tiveram conhecimento da referida medida, como se prevê nos termos do n.º 3 do 
artigo 380.º. Porém isto não invalida a possibilidade que a requerida tem para poder 
reagir nos termos do n.º 2 do artigo 343.º do C.Civ., para alegar, v. g., que o prazo 
para a anulação já caducou. 
 
A providência deve ser processada do seguinte modo: o requerimento deve ser 
instruído com a cópia da acta em que a deliberação ou deliberações foram tomadas, 
ou quando a lei dispense a reunião da assembleia, em tais circunstâncias a cópia da 
ata será substituída por documento comprovativo da deliberação, como se dispõe no 
n.º 2 do artigo 380.º. 
 
Como a cópia da ata é elemento de prova, o sócio tem o direito a que a mesma lhe 
seja fornecida num prazo de vinte e quatro horas. 
 
Se este direito lhe for recusado é a requerida citada com cominação de que a 
contestação não será recebida sem vir acompanhada da cópia ou do documento em 
falta, tal como se dispõe no n.º 1 do artigo 381.º. 
 
Ora, isto significa que se a requerida não cumprir fica na situação de revelia nos 
termos do artigo 567.º, e desde que o caso em apreço não caia nas exceções do artigo 
568.º. 
 
Após a citação a requerida fica sem legitimidade para executar a deliberação que 
está a ser posta em causa, enquanto não for julgado em primeira instância o pedido 
de suspensão como se dispõe no n.º 3 do artigo 381.º. 
 
Nestas situações o juiz pode sempre agir em conformidade com o disposto nos 
números 2 dos artigos 368.º e 381.º, ou seja, não decretar a suspensão quando 
verifique que é mais prejudicial suspender do que não suspender. 
 
A decisão só deve ser proferida depois de se verificar que foi requerido o registo da 
providência cautelar na competente conservatória, como decorre do n.º 5 do artigo 
168.º do CSCom. e artigo 15.º, n.º 4, in fine, do CRC, cabendo ao requerente o 
registo da providência quando decretada como se dispõe no n.º 5 do artigo 15.º do 
mesmo diploma. 

 
2000; Pais de AMARAL, Direito Processual Civil, 11ª edição, Almedina, Coimbra, 2013, pg. 
56. 
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O procedimento é dependência da ação de anulação da deliberação social, nos 
termos do artigo 59.º do CSCom.. 
 
O valor do procedimento cautelar é determinado pela importância do dano como se 
prevê na alínea c) do n.º 3 do artigo 304.º. 
 
A inversão do contencioso operar-se-á em conformidade com as disposições do 
artigo 382.º, dentro dos prazos previstos no n.º 1 do artigo 371.º, ou seja, a requerida 
tem trinta dias para propor a ação a impugnar a existência do direito acautelado, após 
a notificação, para impedir que a providência decretada se consolide como decisão 
definitiva. 
 
 
c) Alimentos provisórios 
 
A noção de alimentos provisórios é-nos dada pelo que se dispõe no artigo 2003.º do 
C.Civ., completada pelas disposições do artigo 2007.º do mesmo Diploma, e o artigo 
384.º, n.º 2, e artigo 10.º, n.º 1, alínea e), da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, refere 
quem pode requerer que lhe seja fixada a quantia mensal dos seus direitos a título de 
alimentos provisórios. 
 
O direito a alimentos emerge da relação de parentesco,7 da união matrimonial e até 
da união de facto, como se dispõe nos artigos 2009.º, 2015.º e 2020.º, 
respetivamente, todos do C.Civ.. 
 
Esta obrigação recai sobre o parente, o cônjuge, ou ex-cônjuge e até sobre o 
companheiro. O direito a alimentos é protegido nos termos do artigo 2008.º do 
C.Civ.. 
 
Importa referir que este direito não é penhorável nem pode ser renunciado ou cedido. 
 
A medida dos alimentos é aferida nos critérios resultantes das disposições do artigo 
2004.º do C.Civ. e pode ser pedida a importância que se julgue imprescindível às 
pessoas que estejam na relação jurídica de alimentos, nos termos dispostos no artigo 
2009.º do C.Civ.. 
 
Este dever compete em última instância ao Estado, por meio da Segurança Social. 
 

 7  Neste sentido se perfila António Abrantes GERALDES, ob. cit., pg. 100, ao referir que a obri-
gação de alimentos tem origem "… nos laços familiares”. 
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Contudo, o dever de alimentos estabelece um elenco ordenado de obrigados 
surgindo o Estado no fim da lista. Os obrigados seguem a ordem estabelecida nos 
termos do artigo 2009.º do C.Civ.. 
 
O dever de alimentos surge regulado nos termos conformes com o disposto no artigo 
2005.º do C.Civ., podendo ser fixados oficiosamente, quando o alimentando for 
menor como resulta do disposto no artigo 931.º, n.º 7, e artigo  157.º da OTM, ou a 
requerimento do alimentando como se dispõe no artigo 2007.º do C.Civ., quando 
maior. 
 
Os alimentos são devidos nos termos previstos no artigo 386.º, n.º 1, na ausência de 
outras medidas do juiz que encurte os prazos, ali previstos, no seu prudente arbítrio, 
como se dispõe no n.º 1 do artigo 2007.º do C.Civ.. 
 
O pedido de alimentos pode ser requerido contra uma pluralidade de sujeitos a título 
subsidiário como se prevê no disposto do artigo 2009.º do C.Civ., para o caso de o 
primeiro requerido e obrigado ser dispensado. 
 
Esta hipótese está prevista no artigo 39.º, e trata-se da pluralidade subjectiva 
subsidiária, onde se previne a situação com uma boa gestão dos princípios da 
celeridade e economia processual e para se não ter de começar tudo de novo em 
função da urgência do caso em si que, como é óbvio, não se compadece com 
delongas, razões pelas quais o que se visa com estas providências não pode, de todo, 
esperar. 
 
Embora o direito a alimentos não se reduza apenas à alimentação, desde logo pelo 
que se dispõe nos artigos 1880.º e 2003.º do C.Civ., não há dúvidas que comer é 
necessário todos e várias vezes por dia, constituindo esta necessidade básica parte 
integrante e incindível do acervo de bens de conteúdo mínimo da dignidade da 
pessoa humana. 
 
Trata-se de necessidades do alimentando que não podem esperar e, por isso mesmo, 
a lei deixa nas mãos do juiz, artigo 2007.º do C.Civ., a responsabilidade de decidir 
fazendo deste o último gestor social, de cada um destes casos, que deve gerir e 
cuidar com a atenção e eficiência proporcionais à dimensão do melindre de cada 
caso concreto, e que vincula a ordem jurídica na sua proteção.8 
 
O requerimento é recebido nos termos do artigo 385.º, n.º 1, e o juiz em 
conformidade com as disposições legais, designa logo dia para o julgamento, sendo 

 8  Neste sentido e demonstrando enorme sensibilidade para estas situações, ver António Abrantes 
GERALDES, ob. cit., pgs. 103 e ss. 
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as partes advertidas de que devem comparecer pessoalmente na audiência ou nela se 
fazer representar por procurador com poderes especiais para transigir. 
 
Dependendo das circunstâncias concretas de cada caso, nada impede, quando esse 
for o melhor caminho, que o juiz profira despacho de indeferimento ou de 
aperfeiçoamento, desde que a melhor resolução do caso os justifique. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 385.º, é no julgamento que o requerido oferece a sua 
contestação e apresentará os meios de prova, em conformidade com o disposto no 
artigos 293.º, n.º 1, e 294.º, ex vi, artigo 365.º, n.º 3. 
 
Os alimentos podem ser homologados pelo juiz quando conseguido o respectivo 
acordo das partes, como se prevê nos artigos 290.º e 291.º. 
 
Nos casos em que o requerido não compareça aplica-se o previsto para a falta de 
contestação, sendo admitidos os factos alegados, como se prevê no n.º 5 do artigo 
366.º. 
 
A decisão tomada se for procedente é exequível nos termos dos artigos 933.º e ss. 
 
Esta decisão está sujeita a recurso nos termos do artigo 372.º, n.º 1, por força do que 
se dispõe no n.º 1 do artigo 376.º. 
 
O valor da providência é o previsto no artigo 304.º, n.º 3, al. a), ou seja, o montante 
pedido, multiplicado por doze. 
 
 
d) Arbitramento de reparação provisória 
 
Com o arbitramento procura-se reforçar a eficácia dos direitos subjetivos 
procurando-se de algum modo antecipar os direitos do requerente que serão 
delimitados e decididos na sentença da ação principal. 
 
Este procedimento constitui, também, um forte instrumento na celeridade processual 
no que respeita aos direitos de crédito que com a providência se pretendeu tutelar e 
de certo modo ir ao encontro da necessária urgência que o hipotético caso encerre.9 
 
A providência é agilizada nos termos previstos no artigo 388.º, n.º 1, como 
dependência da ação de indemnização fundada em morte ou lesão corporal, que 
permita ao, ou aos, titulares do direito nos termos do que se refere no n.º 3 do artigo 
495.º do C.Civ., requerer o arbitramento de quantia certa, sob a forma de renda 

 
9  Esta ideia firma-se no que diz António Abrantes GERALDES, ob. cit., pg. 125. 
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mensal, como reparação provisória do dano resultante do evento que está a provocar 
o risco de subsistência da vítima ou de quem dele depende ou dependia (em casos de 
morte) e não pode esperar pela decisão final da ação principal. 
 
A legitimidade pertence a todos aqueles que dependiam da vítima, como se prevê no 
n.º 3 do artigo 495.º do C.Civ., ou então nas previsões do n.º 4 do artigo 388.º. 
 
Esta situação é compreensível como explica Pais de AMARAL:10 "nos casos em que 
as condições de habitação se tornaram insustentáveis num prédio quando na 
sequência de uma demolição do prédio contíguo se tornou inabitável o prédio do 
lesado". 
 
O requerimento inicial pode ser apresentado antes da propositura da ação de 
indemnização ou então surgir como incidente de uma ação já proposta, como se 
prevê no artigo 364.º, n.º 1, com os fundamentos previstos no n.º 1 do artigo 388.º, 
na sequência da pretensão indemnizatória aí prevista.  
 
Estamos aqui diante dos requisitos para o decretamento da providência no sentido de 
se obter uma antecipação ou uma reparação provisória, ou seja, uma antecipação do 
direito de indemnização por responsabilidade civil que irá ser discutido na ação 
principal, pelo que o requerente terá que provar minimamente a existência do direito 
à indemnização e provar a necessidade em que se encontra por causa dos danos 
sofridos e fazer alusão ao facto lesivo ou à morte ou à lesão corporal do evento. 
Factos, pelos quais, está impedido de conseguir a satisfação das suas necessidades 
elementares ou que o dano sofrido é susceptível de pôr seriamente em causa o 
sustento, a habitação ou as duas coisas. 
 
A providência só poderá ser decretada se for alegado e provado minimamente o nexo 
de imputação do facto ao agente e minimamente demonstrado o periculum in mora. 
 
Integra os requisitos o pedido que o requerente formula, no sentido de que lhe seja 
arbitrada uma reparação provisória, indicando uma quantia certa, sob forma (como já 
atrás se disse) de renda mensal, como se dispõe no n.º 1 do artigo 388.º. 
 
Recebido o requerimento é logo designado dia para julgamento e as partes são 
advertidas de que devem comparecer pessoalmente na audiência ou nela se fazerem 
representar por procurador com poderes bastantes (especiais) para transigir como se 
prevê no n.º 1 do artigo 385.º, ex vi artigo 389.º, n.º 1. 
 
A contestação deve ser apresentada na própria audiência, como se dispõe no artigo 
385.º, n.º 2, ex vi artigo 389.º, n.º 2. 

 
10  Ob. cit., pg. 62. 
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A falta de contestação representa a confissão dos factos alegados pelo requerente nos 
termos do n.º 2 do artigo 574.º. 
 
Se houver acordo o juiz homologará e fica a valer como sentença. Faltando alguma 
das partes ou se não houver acordo, será ordenada a produção de prova, nos termos 
dos n.os 2 e 3 do artigo 385.º, ex vi artigo 389.º, n.º 1. A sentença é ditada logo para a 
ata. 
 
Da decisão proferida pode haver recurso, mas isso não impede que a decisão que 
decrete o requerido seja desde logo exequível, nos termos da execução especial por 
alimentos nos termos dos artigos 933.º e ss. e do n.º 2 do artigo 389.º. 
 
Se na ação principal não for arbitrada qualquer reparação ou for atribuída reparação 
inferior à provisoriamente estabelecida, o juiz deve imediatamente condenar o 
requerente a restituir tudo o que for devido nos termos do n.º 2 do artigo 390.º. 
 
Torna-se evidente, nestas situações, que o legislador impôs aqui o princípio do 
inquisitório e um desvio ao princípio do dispositivo, ao estipular-se que o juiz 
restitua ao requerido tudo o que for devido sem necessidade de ser formulado pedido 
respectivo pelo interessado, isto em nome da justiça e de economia processual. 
 
No caso da providência caducar deve ser restituído tudo o que foi recebido, por força 
do que se dispõe no n.º 1 do artigo 390.º. O mesmo se passa nas previsões do artigo 
373.º. 
 
O valor do procedimento cautelar é também o pedido mensal vezes doze, como se 
dispõe na alínea a) do n.º 3 do artigo 304.º. 

 
 

e) Arresto 
 

O arresto consubstancia-se numa apreensão judicial de bens do devedor, com o que 
se pretende fazer face ao justo receio de perder a garantia patrimonial do crédito, por 
parte do credor.  
 
Razões suficientes que justificam o requerimento do arresto de bens do devedor, 
como se prevê no artigo 619.º, n.º 1, do C.Civ. e com a tramitação prevista no artigo 
391º, n.º 1. 
 
Trata-se de uma providência de carácter preventivo, a que se aplica as disposições 
relativas à penhora, como se prevê no n.º 2 do artigo 391.º. 
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Assim sendo este instituto acaba por estar sujeito aos mesmos limites que estão 
previstos para a penhora no que respeita à impenhorabilidade de determinados bens, 
pelo que esses mesmos bens também são não arrestáveis, como sejam, aqueles bens 
que preenchem os espaços de valores que integram a esfera do acervo de bens 
mínimos da dignidade da pessoa humana e que resultam salvaguardados nas 
disposições dos artigos 736.º a 740.º, assim como o arrestante goza das prerrogativas 
que estão previstas para o credor pignoratício que estão previstas no artigo 822.º do 
C.Civ., onde se prevê um direito real de garantia de preferência.  
 
Nesta perspetiva, o arresto seguido de penhora confere a este credor uma garantia 
anterior que se reporta à data do arresto, em que este se converte, nos termos do 
artigo 762.º. 
 
Os atos de disposição dos bens arrestados são ineficazes em relação ao arrestante de 
acordo com as regras próprias da penhora, como resulta do disposto nos artigos 622.º 
e 819.º, ambos do C.Civ., no que respeita aos bens penhorados. 
 
Para que o arresto seja decretado é necessário, no que tange aos requisitos do 
mesmo, que estejam presentes factos alegados que tornem provável a existência do 
crédito e a justificação do receio invocado e relacionado com os bens que devem ser 
apreendidos e com todas as indicações necessárias à realização da diligência como 
se prevê no artigo 392.º, n.º 1. 
 
Contudo, o receio a que aqui se faz alusão deve ser demonstrado nos termos do n.º 1 
do artigo 391.º, e basear-se em factos concretos como por exemplo firmar-se em atos 
do devedor que possam conduzir a uma situação de insuficiência, v. g. atos que 
ponham em risco a efetividade do crédito do arrestante, dado o passivo ser superior 
ao ativo, etc. 
 
O requerente tem de relacionar os bens a apreender por forma a serem devidamente 
identificados não bastando uma simples referência genérica.11 
 
Como se afere a competência do tribunal para o arresto? tendo o arresto seguido 
como incidente deve ser instaurado no tribunal onde corre a ação principal, ou seja, 
no tribunal do lugar onde os bens se encontram e nos casos em que estes se situem 
em várias comarcas é competente qualquer delas à luz do que se dispõe na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 83.º. 
 
O arresto tanto pode ser requerido no âmbito de uma ação declarativa como numa 
ação executiva. 
 

 
11  Como é referido por Pais de AMARAL, ob. cit., pg. 66. 



ANTÓNIO ALFREDO MENDES & CARLOS PROENÇA 360 

A decisão e impugnação do arresto prende-se com o exame das provas produzidas 
podendo – o arresto – ser decretado sem audiência do requerido, desde que se 
mostrem preenchidos os requisitos previstos nas disposições do artigo 393.º, n.º 1, 
que pressupõe reunidas as condições, já acima referidas, previstas no n.º 1 do artigo 
392.º. 
 
Esta providência, como se compreende pela sua natureza, consistindo numa 
apreensão judicial de bens para garantir um crédito, razão pela qual ficam sujeitos 
quaisquer bens do devedor que sejam arrestáveis, e quando não existam bens que se 
adequem ao valor que se quer garantir, podem ser apreendidos outros bens de valor 
muito diferente, para mais ou para menos, o que exclui a possibilidade de qualquer 
resolução definitiva, como bem se compreende a exclusão de tal possibilidade, n.º 1 
do artigo 369.º. 
 
 De resto, esta providência está excluída da inversão do contencioso, pelo elenco que 
o legislador estabeleceu no n.º 4 do artigo 376.º. 
 
Não são certamente alheias estas questões ao facto do legislador estabelecer que o 
requerimento pode ser objeto de despacho de indeferimento liminar ou de 
aperfeiçoamento (artigo 590º) e mesmo para os fins previstos no artigo 641.º, 
merecendo casos desta natureza uma atenção especial por parte do decisor. 
 
A prova produzida oralmente deve ser registada para poder possibilitar ao requerido 
exercer posteriormente oposição ou recurso consoante o caso, como se dispõe na al. 
a) do n.º 1 do artigo 372.º, ex vi artigo 376.º, n.º 1. 
 
Nesta providência quando são requeridos mais bens que os suficientes para a 
satisfação dos créditos será reduzida a garantia aos justos limites, tal como se prevê 
no n.º 2 do artigo 393.º. 
 
O arrestado pode impugnar nos termos previstos no n.º 6 do artigo 366.º, nos casos 
em que só é notificado após o arresto ter sido decretado e pode fazê-lo por oposição 
ou por recurso como decorre do disposto no n.º 1 do artigo 372.º. 
 
O arresto pode ficar sem efeito nos casos e termos previstos no artigo 373.º, mas 
quando se dá o trânsito em julgado da ação e não for promovida a execução no prazo 
de 2 meses ou ter a execução ficado parada por mais de trinta dias, por culpa do 
exequente, como se dispõe no artigo 395.º. 
 
A ação principal deve ser intentada no prazo de dez dias, quando o arresto tiver sido 
decretado sem a audição prévia do arrestado, como se prevê no n.º 1 do artigo 372.º. 
Nesta situação pode este impugná-la, depois de ser notificado da mesma como se 
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prevê no n.º 6 do artigo 366.º, podendo fazê-lo por um de dois meios que a lei lhe 
disponibiliza: recurso ou oposição, como resulta do disposto no artigo 372.º, n.º 1. 
 
O valor deste procedimento cautelar é determinado pelo montante do crédito que se 
pretende garantir nos termos da al. e) do n.º 3 do artigo 304.º. 

 
 

f) Embargo de obra nova 
 
O presente embargo consubstancia-se em embargo judicial e extrajudicial. No 
embargo judicial o requerente pede a suspensão de uma obra, trabalho ou serviço 
novo que julgue ofensivo do seu direito de propriedade, de compropriedade ou de 
outro direito real ou pessoal de gozo ou da posse, que lhe cause ou ameace causar 
prejuízo, como se dispõe no artigo 397.º, n.º 1. 
 
O requerente pode também, ele próprio, realizar o embargo diretamente notificando, 
para isso, verbalmente, perante duas testemunhas, o dono da obra, ou na sua falta, o 
encarregado ou quem o substituir para a não continuar, como se prevê nos termos 
nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 397.º.  
 
Se a opção do titular do direito violado for por este embargo extrajudicial terá de 
requerer posteriormente, dentro do prazo de cinco dias, a respetiva ratificação 
judicial, sob pena do embargo feito ficar sem efeito, tal como se prevê nas 
disposições dos números supra citados. 
 
Trata-se de um procedimento cautelar com funções preventivas ou conservatórias, 
com o qual se visa impedir a continuação da obra e mantê-la no estado em que se 
encontra até que o litígio seja decidido na ação principal. 
 
Os requisitos para o decretamento da providência devem consubstanciar-se na 
existência da ofensa ao direito do requerente, como consequência da obra, trabalho 
ou serviço novo, obra nova não concluída, como requisito essencial para poder ser 
decretada a providência, como se dispõe no n.º 1 do artigo 397.º, no caso de 
embargo judicial e nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, se for embargo direto ou 
extrajudicial. 
 
O embargo judicial e extrajudicial, nos termos do n.º 1 e 2, respetivamente, do artigo 
397.º, deve ser requerido no prazo de trinta dias, que começa a contar-se a partir do 
momento em que o requerente tenha tido conhecimento da lesão do seu direito ou da 
ameaça que a atividade do requerido constitui para esse mesmo direito. 
 
A providência processa-se do seguinte modo: para o embargo extrajudicial subsistir 
terá o requerente de solicitar ao tribunal a sua ratificação no prazo de cinco dias, 



ANTÓNIO ALFREDO MENDES & CARLOS PROENÇA 362 

como já acima se disse. Nestas circunstâncias, sendo o embargo decretado ou 
ratificado o extrajudicial, é lavrado o respetivo auto no qual se descreverá, 
minuciosamente o estado da obra e a sua medição, quando seja possível, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 400.º. 
 
O dono da obra será notificado para a não continuar como se dispõe no artigo 400.º, 
n.º 1, parte final. O auto é assinado pelo funcionário que o lavre e pelo dono da obra 
ou por quem a dirige, ou por duas testemunhas, caso o dono da obra não possa ou 
não queira assinar, como decorre do previsto no n.º 2 do artigo 400.º. 
 
Curiosamente e por força do que se dispõe no n.º 4 do artigo 376.º, está previsto para 
o embargo de obra nova a possibilidade de inversão do contencioso. Porém, é muito 
pouco percetível com que base, ou a partir de que base é possível conceber como 
poderá o requerido alegar e acima de tudo provar a inexistência do direito ou direitos 
do embargante? 
 
Esta é uma questão que pode ser colocada em quase todas as providências cautelares 
que permitem agora a possibilidade em causa. Para sermos sérios, nem mesmo 
descortinamos as razões vantajosas para estas alterações. Existe uma cultura jurídica 
na utilização destes procedimentos que tem funcionado, a nosso ver, bastante bem na 
sua operatividade funcional. Embora se note, e já o referimos atrás, que é necessário 
e até oportuno relevar mais, na gestão dos casos concretos, a força constitucional que 
estes instrumentos possuem na nossa ordem jurídica desde 1997, momento em que 
as providências foram plasmadas no n.º 5 do artigo 20.º da CRP. 
 
Mas quanto ao resto não vemos o que este novo regime tem de benéfico e não 
descortinamos as razões válidas para esta mudança, o legislador também não as 
explica, mesmo que as tenha e acreditamos que sim, não diz quais são nem como 
devem ser geridas. O que é possível vislumbrar é que este novo regime leva a que na 
prática se opere uma inversão do ónus da prova, quando for decretado a inversão do 
contencioso, mas sem que se perceba quais os critérios que justifiquem tal mudança. 
 
Foi-nos ensinado, desde tenra idade, que os sistemas sociais devem ser respeitados 
na sua funcionalidade, porque do seu funcionamento depende a segurança dos 
cidadãos, razões pelas quais só devem ser alterados quando se tenha a certeza que 
essas mudanças garantem tudo o que a situação alterada garantia e melhore alguma 
coisa em relação ao sistema substituído. 
 
Ora, é neste ponto que incide o nosso reparo, não vemos qualquer melhoria e 
receamos muito que toda a funcionalidade que se verificava piore. Vamos esperar, e 
desejar muito, que o tempo não nos dê razão. 
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No caso em que o embargado continue a obra, depois de notificado, pode o 
embargante requerer que seja destruída a parte inovada, como se prevê no n.º 1 do 
artigo 402.º, decorrendo do n.º 2 deste mesmo artigo, que o embargado possa ser 
condenado na respetiva destruição da parte inovada. Isto sem embargo do que se 
dispõe no artigo 401.º, onde se estabelece a possibilidade de continuação da obra, 
desde que seja oferecida caução, nos termos das disposições do artigo 913.º, com a 
qual se possa garantir a despesa da demolição da respetiva obra. 
 
O embargo de obra nova é dependência da ação principal em que se pede a 
demolição da obra. 
 
O valor do procedimento é o estipulado nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 
304.º, ou seja, o valor da providência é aferível pelo valor do prejuízo que se quer 
evitar. 

 
 

g) Arrolamento 
 
Com a providência de arrolamento pretende-se a conservação dos bens que no 
momento podem estar em perigo devido à situação de conflito de interesses entre o 
proprietário e quem tem a posse do bem ou bens objeto do litígio, visando-se com a 
medida cautelar evitar a destruição, a ocultação ou dissipação de bens móveis, 
imóveis ou documentos. 
 
Para o efeito dispõe-se no artigo 404.º, n.º 1, que o arrolamento pode ser requerido 
por qualquer pessoa que tenha interesse (direto). Prevendo-se no n.º 2 a 
possibilidade de credores poderem arrolar nos termos previstos para a arrecadação 
da herança. 
 
Pode requerer-se o arrolamento dos referidos bens nos termos previstos no n.º 1 do 
artigo 403.º. 
 
O arrolamento apresenta bastantes semelhanças com o arresto. Ambos surgem como 
instrumentos de garantia patrimonial do titular dos direitos em perigo. Porém, 
existem visíveis distinções, que importa referir. 
 
Com o arrolamento pretende-se evitar o extravio, ocultação ou dissipação de certos 
bens, que já são pertença do requerente; enquanto no arresto se pretende assegurar os 
bens do requerido, para garantir o ressarcimento dos créditos do requerente sobre o 
titular desses bens  que são, em regra, garantia dos créditos  do arrestante. 
 
Ou seja, no arrolamento o requerente visa a defesa daqueles concretos bens que 
integram o seu património, mas estão em perigo devido ao facto de não ter o seu 
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domínio; com o arresto, apenas se pretende garantir o crédito do arrestante à custa 
dos bens (património) do arrestado. 
 
Para o efeito e no que respeita ao arrolamento de documentos, pretende evitar-se o 
desaparecimento de provas relevantes que com eles se pretende fazer. 
 
Nestas situações o tribunal pode sempre ordenar a apreensão dos documentos que se 
tornem necessários para a referida prova que com eles se pretende fazer sobre um 
dado facto, tal como se dispõe no artigo 433.º. 
 
O arrolamento de imóveis faz todo o sentido em casos como, v. g., os frutos de um 
pomar, que podem ser arrolados, e quando naturais nas árvores são considerados 
imóveis, como se dispõe no artigo 204.º do C.Civ., e são, pela sua própria natureza, 
de muito fácil desaparecimento. 
 
A legitimidade para requerer o arrolamento pertence à pessoa que tenha interesse na 
conservação dos bens ou documentos nos termos do n.º 1 do artigo 404.º. 
 
Este interesse jurídico é firmado no direito aos bens que se pretendem arrolar e fazer 
reconhecer na ação principal, ou porque é necessário produzir prova que conste nos 
referidos documentos. 
 
O arrolamento é dependência da ação na qual interessa a especificação dos bens ou a 
prova da titularidade dos direitos relativos às coisas arroladas, como se depreende do 
n.º 2 do artigo 404.º. Sendo proposto como preliminar ou incidental da ação de 
separação de pessoas e bens, divórcio, declaração de nulidade ou anulação de 
casamento, onde qualquer dos cônjuges pode requerer o arrolamento de bens 
comuns ou dos bens próprios que sejam administrados pelo outro cônjuge como se 
prevê no n.º 1 do artigo 409.º. 
 
Providência idêntica se prevê nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, para bens que 
estejam abandonados por ausência do seu titular, por estar jacente a herança, ou por 
outro motivo e tornando-se necessário acautelar a perda ou deterioração, justificam a 
medida para a respetiva arrecadação.12 
 
Quais os requisitos para o decretamento da providência? basta prova sumária do 
direito relativo aos bens e dos factos em que se fundamenta o receio do seu extravio 
ou dissipação, e tal como se prevê no n.º 1 do artigo 405.º, esta mínima exigência 
tem de ser a suficiente para convencer o tribunal da provável procedência do pedido 
correspondente. 
 

 
12  Pais de AMARAL, ob.cit., pg. 72. 
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No caso das ações de divórcio, separação de pessoas e bens ou anulação do 
casamento, a propositura da ação ou a intenção de a propor, já constitui, por si só, 
um perigo para a conservação dos bens sob a administração do outro cônjuge, pelo 
que nestas circunstâncias, como se preceitua no n.º 3 do artigo 409.º, presume-se a 
existência do respetivo risco. 
 
O requerido é citado para no prazo de dez dias deduzir oposição, como se prevê no 
artigo 293.º, ex vi artigo 365.º. 
 
Após produção de provas que sejam necessárias o juiz decretará a providência, desde 
que tenha a convicção de que está em risco a preservação dos bens do requerente. 
 
No mesmo despacho será feita nomeação de um depositário dos bens e um 
avaliador, tal como se prevê nas disposições do n.º 2 do artigo 405.º, sendo o 
depositário nomeado nos termos previstos no artigo 408.º, e que em regra recai sobre 
o detentor dos bens. 
 
O arrolamento consiste na descrição, avaliação e depósito dos bens, como decorre do 
disposto no n.º 1 do artigo 406.º; o mesmo se passa para o arrolamento de 
documentos, embora como é óbvio, sem a avaliação, como se dispõe no n.º 4 do 
artigo 406.º. 
 
Importa referir, e mesmo repetindo-nos o caso especial, que vale a pena sublinhar e 
que tem a ver com a possibilidade, que a lei contempla, quando esteja em causa o 
abandono de bens por ausência do seu titular e constitua herança jacente, ou outro 
motivo que faça acionar a arrecadação judicial, para se evitar a perda ou a 
deterioração dos bens, tal como resulta do disposto no n.º 2 do artigo 409.º. 
 
O valor da providência é o previsto nos termos da alínea f) do n.º 3 do artigo 304.º, 
ou seja, neste caso o valor da providência assume o valor dos bens que se pretendem 
acautelar. 
 
 
9. Outros procedimentos cautelares especificados 
 
Por último incumbe aludir a outros procedimentos cautelares especificados previstos 
em legislação avulsa, como por exemplo o previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 
149/95, de 24 de Julho, onde se prevê um procedimento cautelar de entrega judicial 
do bem que, findo o contrato, deva ser entregue por não ter havido opção de compra 
e o locatário não ter restituído o bem ao locador. Nesta situação e após o pedido de 
cancelamento do registo da locação financeira, pode requerer ao tribunal providência 
cautelar para entrega imediata do bem ao requerente. 
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O procedimento cautelar previsto no artigo 388.º do Código da Propriedade 
Industrial, aprovado pela Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril. 
 
A providência cautelar prevista no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de 
Março, para se evitar o perigo por  atos de má gestão, podendo o juiz oficiosamente 
ou requerido por legitimo interessado, decretar as medidas cautelares adequadas para 
impedir o agravamento da situação do devedor até que seja proferida sentença.13 

 
 

10. Nota Conclusiva 
 
Os procedimentos cautelares são medidas processuais urgentes que visam impedir 
que na pendência de qualquer ação ou mesmo preliminar a ela, devidamente 
propostas garantam o efeito útil, ou seja, a eficácia efetiva do que se pretende da 
ação principal. 
 
Em regra são dependência da ação principal e, nesta medida, só vigoram enquanto 
não for proferida a sentença transitada em julgado na ação de que é dependência. 
 
Neste sentido as providências cautelares têm como primordial função assegurar a 
eficácia do direito que se quer exercer através da ação e que devido às naturais 
demoras processuais, os direitos que aí se querem assegurar naturalmente correm 
perigo. 
 
Ora, é esta verdadeiramente a função do procedimento cautelar, requerido ao 
tribunal e através dele pôr em evidência a probabilidade séria da existência do direito 
que se pretende exercer e que o mesmo corre perigo em função da demora.  
 
De tal modo estes procedimentos cautelares são importantes; desde 1997 os mesmos 
assumiram dimensão constitucional, plasmada no n.º 5 do artigo 20.º, enquanto 
meios processuais garantidores da efetivação dos direitos fundamentais de ação para 
a defesa de direitos económicos fundamentais de natureza análoga aos direitos 
liberdades e garantias, por força do disposto no artigo 17.º da CRP.  
 
Nesta perspetiva não oferece dúvidas que esta força e dignidade constitucionais que 
nesta data (1997) lhe foi conferida corresponde, sem sombra de dúvidas, a um 
momento feliz do nosso legislador constitucional. Pena é que os operadores 
judiciários não desenvolvam, ainda, adequadamente o culto destes instrumentos 
exatamente na medida e grandeza com que o legislador constitucional, de 1997, os 
dotou. 
 

 
13  Pais de AMARAL, ob. cit., pg. 36. 
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Infelizmente o mesmo ainda se não pode dizer, nem nada de parecido, em relação ao 
legislador processual na reforma de 2013, nas modificações que aí operou, 
nomeadamente na inversão do contencioso nos procedimentos cautelares, sem 
explicar os critérios que presidiram a tais mudanças, sem um mínimo de delimitação 
coerente e distintiva nos diversos procedimentos abrangidos, sem conseguir 
minimamente demonstrar qualquer utilidade prática com a mudança introduzida nos 
procedimentos, etc. 
 
Em suma, não conseguimos vislumbrar uma única razão plausível para esta 
mudança, antes pelo contrário receamos muito que esta possa trazer grandes 
confusões no espaço da segurança jurídica dos cidadãos, diante de decisões de juízes 
menos avisados e, por essa razão, acolham a providência dispensando o requerente 
da ação principal, devolvendo ao requerido a tarefa de provar a inexistência do 
direito do requerente. 
 
Ou seja, o legislador aposta no contrário da regra que tem todo o caminho feito 
pacificamente - quem alega um direito tem o ónus de o provar, salvo as exceções 
que não são obviamente estas que o legislador agora contemplou. 
 
Oxalá estejamos enganados, desejamos muito estar enganados! Mas só o tempo nos 
pode tirar tais receios e nos pode provar o contrário do que agora nos é possível ver. 
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Introdução 
 
A responsabilidade internacional constitui uma questão extremamente importante 
face a atividades dos atores do Direito Internacional, nomeadamente, atividades 
relacionadas com ambiente como, por exemplo, a poluição e a existência dos centros 
nucleares; com prática de crimes de guerra ou crimes contra a humanidade.“Sempre 
que um sujeito de Direito viola uma norma ou um dever a que está adstrito em rela-
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ção com outro sujeito ou sempre que, por qualquer forma, lhe cause um prejuízo, 
incorre em responsabilidade; fica constituído num dever específico para com o lesa-
do. Nisto consiste, muito em resumo, a responsabilidade.”1 A visão sobre a respon-
sabilidade internacional tem vindo a sofrer uma mutação estrutural desde 1945 em 
paralelo com o desenvolvimento e densificação do Direito Internacional. 
 
Podemos relacionar o aparecimento do Direito Internacional com evolução social e, 
particularmente, com a evolução do conceito de soberania, através da tendência de 
afastar o poder político da influência da Igreja e, como consequência, o declínio do 
poder da Igreja Católica. É importante destacar que a soberania não tinha o mesmo 
significado que lhe é atribuído agora. A soberania era definida como o poder supre-
mo, absoluto e arbitrário, independente das leis positivas, dos dirigentes sobre os 
seus súbditos, contudo, ainda existia uma certa dependência da Igreja. Todos os 
Estados têm a soberania negativa mas apenas alguns possuem a soberania positiva. 
A soberania negativa consiste na capacidade de impedir a interferência dos terceiros 
na ordem interna, enquanto a soberania positiva é a aptidão de influenciar outros 
atores e ter papel importante nas decisões internacionais. 
 
Os únicos sujeitos do Direito Internacional Público, nesta primeira fase da evolução, 
eram os Estados. Nos séculos XVI e XVII o Estado foi representado e regido pelo 
Príncipe e a responsabilidade do Estado era vista como negligência por parte do 
Príncipe de não impedir os seus súbditos de praticar os atos internacionalmente ilí-
citos. Portanto, a responsabilidade internacional era vista como uma questão privada, 
que apenas se preocupava com a existência de danos materiais, resolvida entre os 
Estados por via diplomática. 
 
Com o desenvolvimento do comércio internacional e do próprio Direito Internacio-
nal, sobretudo o aparecimento dos vários acordos e convenções entre os Estados, 
começou-se a dar maior ênfase ao cumprimento das normas internacionais nas rela-
ções interestaduais. Assim aumentou a necessidade de definir e sistematizar as 
regras jurídicas internacionais relacionadas com a responsabilidade internacional dos 
Estados e outros sujeitos do Direito Internacional. Contudo, só posteriormente, isto 
é, após a II Guerra Mundial, é que a violação das normas internacionais passa a ter 
maior relevância no palco público. Nesta fase o Direito Internacional ganha impor-
tância não apenas pela sua expansão – começando a regular as questões económicas 
e ambientais – mas, também, pelo crescimento dos atores não estatais. A responsa-
bilidade internacional transforma-se numa questão de interesse público relacionada 
com a violação de normas do Direito Internacional e o desvalor ético-jurídico prove-
niente das condutas ilícitas, resolvida por via jurisdicional que permite uma maior 
justiça e equidade. 

 1  Miranda, Jorge – Curso de Direito Internacional Público, 5ª Edição, Princípia, Cascais, 2012, 
p. 345. 
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Atualmente, os atores responsáveis pela violação das normas internacionais podem 
ser os Estados, as Organizações Internacionais e, também, o indivíduo nos casos de 
atos praticados serem os crimes particularmente graves. 
 
Os Estados são atores centrais no âmbito do Direito Internacional, com poder signi-
ficativo, embora em declínio, e possibilidades de praticar os atos graves que podem 
afetar muitas pessoas. Daí a importância da existência de normas reguladoras do 
comportamento dos Estados e das sanções que podem ser aplicadas no caso de um 
dos Estados violar as regras do Direito Internacional Público.  
 
Porem, o regime atual da responsabilidade internacional é marcado por uma grande 
fragmentação e caracterizado por lacunas. Assim, a responsabilidade internacional 
dos Estados cinge-se à responsabilidade civil, isto é, respondem pelos danos causa-
dos, normalmente através da obrigação de indemnizar. Os indivíduos têm apenas a 
responsabilidade penal no âmbito internacional. Em relação às empresas, verifica-se 
uma lacuna, a responsabilidade é diminuta ou, nalguns casos, civil. No caso dessas 
últimas existe um problema de falta de regulamentação, o que lhes permite agir de 
uma forma livre e contrária às normas do Direito Internacional. Neste âmbito impor-
ta referir a tentativa de resolver este deficit relativo às empresas através de um novo 
instrumento de regulamentação de soft law, o Global Compact (Pacto Global da 
Organização das Nações Unidas).2 A Soft Law representa standards normativos, não 
vinculativos, não sujeitos a aplicação de sanções jurídicas, apenas não jurídicas.3 
Enquanto hard law é o conjunto de normas que regulam o comportamento dos Esta-
dos e representam os instrumentos vinculativos que garantam a certeza jurídica, cuja 
violação corresponde a aplicação de sanções jurídicas. Um dos objetivos, entre mui-
tos outros, de soft law é o de envolver mais os atores não estatais, nomeadamente as 
empresas multinacionais, fazer deles os destinatários de normas e permitir um maior 
controlo sobre as questões impossíveis de ser tratados apenas por instrumentos de 
hard law.  
 
 

 
 
 

 2  Global Compact é um instrumento de soft law que se baseia nos dez princípios relacionados 
com direitos humanos, trabalho, ambiente e combate à corrupção. Atualmente, há  mais de 
10.000 empresas que aderiram a Global Compact o que representa a maior iniciativa da respon-
sabilidade empresarial do mundo, que ao mesmo tempo continua a ser a responsabilidade inter-
nacional completamente voluntária. 

3  Neves, Miguel Santos – Direito Internacional de Água: importância do relacionamento da 
água com direito humano, Jurismat n.º3, p.266. 
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Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 
 
Em 2001 foi elaborado um Projeto sobre a responsabilidade internacional dos Esta-
dos (Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts) 
pela Comissão de Direito Internacional (CDI).4  
 
O Projeto sobre a responsabilidade dos Estados é um documento de soft law, signi-
fica que os Estados vinculam-se por este instrumento se assim o desejarem. Existem 
vários fatores responsáveis pelo desenvolvimento de soft law, por exemplo, a maior 
participação de atores não estatais nas relações internacionais, a necessidade de fle-
xibilidade das normas vinculativas (hard law) do Direito Internacional e os pro-
blemas de ratificação dos tratados. 
 
Existem visões distintas da relação e articulação de soft e hard law: a visão positi-
vista defende a separação total entre eles, dizendo que soft law não é juridicamente 
relevante; a visão institucionalista já admite que soft law influencia hard law e vice-
versa, por soft law representar uma espécie de “antecâmera” para a criação de hard 
law; finalmente, para a visão construtivista não existe qualquer separação entre os 
dois, apenas a continuidade. A relação que existe entre esses dois instrumentos pode 
ser a relação primária, quando soft law trata de uma área nova para o Direito Inter-
nacional, ou a relação secundária, quando soft law desenvolve um instrumento de 
hard law existente. 
 
O Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça no seu art.º 38º estabelece que as 
fontes de Direito Internacional são os tratados e o costume (fontes imediatas), e os 
princípios gerais de Direito (fonte mediata). Assim, verificamos que na realidade soft 
law não é reconhecida como fonte de direito internacional, embora o Tribunal Inter-
nacional de Justiça recorra muitas vezes aos instrumentos de soft law.  
 
O soft law, tal como o hard law, tem as suas vantagens e desvantagens. Nos últimos 
anos os Estados preferem muitas vezes recorrer aos instrumentos de soft law por 
estes serem mais rápidos e fáceis de negociar sem necessidade de publicação ou 
ratificação pelos órgãos nacionais competentes; mais flexíveis, o que permite uma 
maior adesão dos Estados porque o instrumento sempre pode ser revisto de acordo 
com a vontade dos sujeitos; e consegue-se adaptar os instrumentos de soft law as 
mudanças constantes no âmbito de energia, ambiente, etc. o que permite a estes ins-
trumentos tratar matérias que dificilmente seriam abrangidas por hard law. Por 
exemplo, o soft law foi o primeiro a tratar sobre a questão florestal de modo univer-
sal. Para além dessas qualidades, o soft law preenche muitas vezes as lacunas dos 
tratados internacionais nos momentos de formação de hard law ou até pode trans-

 4  A CDI é uma comissão que foi criada em 1947 pela Assembleia Geral das Nações Unidas com 
o objetivo de discussão e codificação do Direito Internacional. 
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formar-se em hard law quando países adotam uma determinada conduta que passa a 
ser uma prática reiterada com convicção de obrigatoriedade (costume). 
 
Apesar de ter muitas vantagens para os Estados e outros sujeitos do Direito Interna-
cional, o soft law tem algumas desvantagens, nomeadamente, as suas características 
de flexibilidade e de não vinculação que, segundo alguns autores, pode vir a ameaçar 
a integridade de hard law. Não obrigatoriedade torna estes instrumentos mais difí-
ceis de interpretar e aplicar as sanções no caso do seu incumprimento, o que se tra-
duz em incertezas jurídicas. 
 
 
O ato internacionalmente ilícito de um Estado 
 
A primeira parte de Draft Articles diz respeito aos atos internacionalmente ilícitos 
dos Estados. Logo no artigo 1º deste documento define-se um princípio geral – todos 
os atos praticados por um Estado, considerados internacionalmente ilícitos, dão lugar 
à responsabilidade internacional deste Estado.5 Quando se refere a “prática de um 
ato” esta prática não pressupõe apenas uma ação, mas compreende também uma 
omissão de um comportamento exigido a um determinado Estado. 
 
Este princípio foi aplicado em muitos casos pelo Tribunal Permanente de Justiça 
Internacional, por exemplo, no caso Phosphates in Morocco6 (Itália vs. França). Em 
1918 e 1919, Marrocos emitiu licenças de exploração em busca de fosfatos a alguns 
cidadãos franceses que, por sua vez, transferiram essas licenças para um cidadão 
italiano. Contudo em, 1920, foi criado um monopólio de fosfatos pela Lei marro-
quina, o que levou, obviamente, a recusa por parte de Marrocos de reconhecer direi-
tos e cumprir os deveres de indemnização por danos e perdas, de cidadão italiano 
que possuía as licenças. O Tribunal Permanente de Justiça Internacional, olhando 
para esta decisão do governo marroquino, afirmou que qualquer ato interna-
cionalmente ilícito e imputável a um Estado tem como consequência  imediata a 
responsabilidade internacional desse Estado.  
 
O princípio também foi invocado nos casos Nicarágua vs. Estados Unidos da Amé-
rica7 e Corfu Channel (Inglaterra vs. Albânia).8 Quanto ao caso Corfu Channel, em 

 
5  International Law Comition – Draft articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts, 2001, art.º 1º (Responsibility of a State for its internationally wrongful acts). 
6  Phosphates in Morocco Case (Itália vs. França), 1938, TIJ Série A/B74. Disponível em 

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_74/01_Phosphates_du_Maroc_Arret.pdf  
7  Case concerning the military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicarágua 

vs. EUA), 1986. O Tribunal Internacional de Justiça decidiu em favor da Nicarágua e conside-
rou que houve violações da lei e do costume internacionais por parte dos EUA, nomeadamente 
o uso da força, a violação da soberania, a interrupção do comércio marítimo e a violação do 



OLEXANDRA ZAYTSEVA 374 

Outubro de 1946 dois navios britânicos que se encontravam no Canal Corfu, nomea-
damente, nas águas territoriais da Albânia, colidiram com minas, o que causou danos 
materiais aos navios e perda de vida e danos graves à integridade física aos tripulan-
tes. O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) considerou que no caso da Albânia ter 
conhecimento sobre a existência das minas no Canal Corfu, esta tinha a obrigação de 
avisar e notificar os outros países como é exigido pela lei internacional. Este caso é 
de particular interesse, pois verificamos que a afirmação de que a conduta interna-
cionalmente ilícita não deve ser obrigatoriamente positiva, isto é por ação, também 
pode ser negativa, ou seja, por omissão. 
 
 
Elementos constitutivos do ato internacionalmente ilícito  
 
Para conseguir aplicar na prática o artigo 1º e o princípio aí estabelecido é impor-
tante saber que ato pode ser considerado como internacionalmente ilícito. O artigo 2º 
de Draft Articles estabelece dois elementos constitutivos ou dois pressupostos sem 
os quais não existe o ato internacionalmente ilícito: 

 a conduta é atribuível ao Estado, segundo o Direito Internacional; e 
 esta conduta constitui uma violação de uma obrigação internacional do 

Estado. 
 
Assim, alguns autores entendem que existe aqui um elemento subjetivo, a imputação 
da conduta ao Estado, e um elemento objetivo, a ilicitude da conduta praticada, isto 
é, tem que ser contrária a uma obrigação internacional. Portanto, deste artigo pode-
mos extrair três elementos essenciais: a conduta, a imputação da conduta ao Estado e 
a ilicitude da conduta. O Tribunal Permanente de Justiça Internacional verificou a 
presença desses elementos no caso Phosphates in Morocco e expressamente referiu 
que a conduta era imputável ao Estado e também existia a ilicitude da ação prati-
cada. 
 
A doutrina tradicional entende que para além desses elementos deviam ainda existir 
dois outros: a verificação do dano ou prejuízo e o nexo de causalidade entre a con-
duta e o resultado (dano causado). Esses elementos não estão definidos como pres-
supostos da existência de um ato internacionalmente ilícito no artigo 2º, o que podia 
significar a sua desvalorização. Na prática o Tribunal Internacional de Justiça soli-
cita às vezes a prova dos prejuízos sofridos como aconteceu no caso Essais Nucléai-

 
Tratado assinado pelas partes em Manágua em 1956. Disponível em http:// www.icj-
cij.org/docket/index.php?sum=367&p1=3&p2=3&case=70&p3=5   

8  Corfu Channel Case (Inglaterra vs. Albânia), 9 de Abril de1949. Disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/1/1647.pdf  
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res (Nova Zelândia vs. França)9 quando a Austrália e a Nova Zelândia exigiram que 
a França cessasse imediatamente os testes nucleares que a última esteve a praticar no 
sul do oceano Pacífico, o Tribunal Internacional de Justiça requereu a apresentação 
de provas dos danos que a Nova Zelândia e a Austrália sofreram em virtude dos 
testes nucleares da França. Contudo, de acordo com a posição maioritária, o dano e o 
nexo causal não são elementos vinculativos. 
 
 
A conduta 
 
A conduta pode ser manifestada por ação ou por omissão, como no caso, anterior-
mente referido, de Corfu Channel. A Albânia praticou uma conduta internacional-
mente ilícita por omissão da ação que era obrigada a exercer, enquanto o Reino 
Unido praticou um ato internacionalmente ilícito por ação, pois procedeu a desmina-
gem do Canal sem consentimento da Albânia e encontrava-se em águas territoriais 
desta. 
 
 
A imputação da conduta ao Estado  
 
O segundo capítulo da primeira parte trata sobre a imputação da conduta ao Estado e 
prevê várias situações de Estado ser responsável, nomeadamente, quando: 

 a conduta é realizada por órgãos de um Estado (art.º 4º); 
 a conduta é realizada por pessoas ou entidades que exerçam poderes 

governamentais (art.º 5º); 
 a conduta é realizada por órgãos  colocados à disposição de um Estado por 

outro Estado (art.º 6º); 
 a conduta é dirigida ou controlada por um Estado (art.º 8º); 
 a conduta é realizada por ausência ou defeito nas autoridades oficiais (art.º 

9º); 
 a conduta é realizada por um movimento insurrecional (art.º 10º); 
 a conduta é reconhecida e adotada por um Estado como se fosse a conduta 

dele (art.º 11º). 

A regra geral da imputação está estabelecida no artigo 4º de Draft Articles, segundo 
a qual qualquer facto praticado pelo órgão de um Estado deve ser considerado como 
o ato daquele Estado de acordo com o Direito Internacional. Quando se refere a 
órgão do Estado não está em causa apenas o executivo mas também o legislativo e o 
judicial (uma vertente horizontal), e órgãos locais (uma vertente vertical). 
 

 9  Essais Nucléaires (Nova Zelândia vs. França), 20 de Dezembro de 1974. Disponível em 
http://www.icj-cij.org/docket/files/59/6159.pdf  
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No caso Salvador Commercial Company,10 surgiram alguns problemas entre os Esta-
dos Unidos da América e a República de El Salvador devido à obrigação da última 
de pagar indemnizações a alguns cidadãos americanos por prejuízos sofridos. Neste 
caso o Tribunal afirmou que o Estado é responsável pelos atos praticados por seus 
órgãos, quer estes exerçam o poder legislativo, executivo ou judicial, aplicando, 
deste modo, a regra geral do art.º 4º de Draft Articles, que, posteriormente, também 
afirmou no caso Chattin (EUA vs. México).11 
 
O outro caso relevante para a interpretação do art.º 4º é o caso Heirs of the Duc de 
Guise,12 o Tribunal definiu que é irrelevante se o ato ilícito tenha sido praticado por 
um órgão central, regional ou local, valorando, assim, da mesma forma esses órgãos. 
Não só a regra geral do art.º 4º deve ser tida em consideração, como também as 
situações especiais quando ao Estado são imputados os atos de pessoas ou entidades 
sem qualquer vínculo orgânico a esse Estado, representadas nos artigos 5º, 8º e 9º de 
Draft Articles. 
 
A situação do indivíduo no âmbito internacional e a sua responsabilidade constitui 
uma questão importante, nomeadamente, saber quando uma conduta de um só indi-
víduo pode ser reconhecida como responsabilidade estatal e quais são as razões para 
isso acontecer. 
 
O Estado desempenha uma função mediadora entre o indivíduo e o Direito Interna-
cional, obriga-se a adotar certos comportamentos relativamente aos seus cidadãos, 
impor determinadas condutas, transpor as normas internacionais na sua ordem jurí-
dica nacional. A maior parte dos instrumentos do Direito Internacional desempenha 
uma tutela indireta sobre os indivíduos, isto é, tutelam a posição dos indivíduos e 
nalguns casos atribuem direitos mas têm os Estados como destinatários.  
 
A responsabilidade civil é dificilmente atribuída ao indivíduo no âmbito do Direito 
Internacional, e mesmo que essa seja reconhecida, o indivíduo dificilmente poderá 
compensar os prejuízos causados ou pagar as indemnizações que, normalmente, são 

 
10  Salvador Commercial Company Case (EUA vs. El Salvador), 8 de Maio de 1902. Disponível 

em http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_xv/467-479.pdf  
11  Chattin Case (EUA vs. México), 23 de Julho de 1927. Disponível em http://untreaty. 

un.org/cod/riaa/cases/vol_IV/282-312.pdf. Um cidadão americano, Chattin, que desde 1908 era 
um funcionário de uma pessoa coletiva pública mexicana, foi acusado de utilização inadequada 
de dinheiro público, e condenado a 2 anos de prisão. Contudo, ele foi liberto passado 4 meses e 
regressou aos Estados Unidos, onde alegou que o julgamento e a sentença eram ilegais, e o tra-
tamento na prisão era desumano. O que serviu de causa para intentar uma ação contra o Estado 
mexicano.  

12  Heirs of the Duc de Guise Case de 1956. Disponível em http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XIV/ 
251-261.pdf  
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de valor muito elevado. Isto resultaria numa ineficiência do sistema jurídico interna-
cional, tornando impossível a aplicação de sanções. 
 
Contudo, podemos falar sobre responsabilidade internacional do indivíduo no âmbi-
to penal, por prática de crimes contra a humanidade, nomeadamente, o assassinato, o 
extermínio, a escravização ou qualquer outro ato desumano cometido contra popula-
ções civis. Os crimes contra humanidade foram previstos pela primeira vez no acor-
do assinado em Londres em 1945 que definia o estatuto do Tribunal de Nuremberga, 
como consequência de atos praticados durante a II Guerra Mundial.   
 
Nas situações previstas nos art.º 5º, 8º e 9º a conduta de pessoa ou pessoas sem qual-
quer vínculo orgânico é atribuída ao Estado quando o ato foi praticado no exercício 
de poderes de autoridade (art.º 5º), quando essas pessoas atuam diretamente sob o 
controlo do Estado (art.º 8º) e quando o ato é realizado por defeito ou ausência da 
autoridade.  
 
O artigo 10º estabelece uma situação diferente das outras estabelecidas anterior-
mente, pois trata de movimentos insurrecionais ou outro tipo de movimentos que 
não são controlados pelo Estado, e define em que situação o comportamento ilícito 
desses movimentos pode ser imputado ao Estado, nomeadamente: 

 
1.O comportamento de um movimento insurrecional que se torne no 
novo governo de um Estado considera-se, segundo o Direito Interna-
cional, como facto desse novo Estado. 
2.O comportamento de um movimento insurrecional ou outro que 
consiga criar um novo Estado numa parcela do território de um Estado 
pré-existente ou num território sob sua administração, considera-se, 
segundo o Direito Internacional, como facto desse novo Estado. 

 
Significa que o Estado não pode ser responsabilizado pelo ato internacionalmente 
ilícito praticado por um movimento organizado contra este Estado porque não tem 
qualquer controlo sobre a situação e desde que reconheça a este movimento o esta-
tuto de beligerante. Porem, já na fase seguinte, quando o movimento insurrecional 
tiver sucesso na constituição de um novo Estado, este Estado pode ser responsável 
pelos atos praticados pelo movimento. 
 
Finalmente, ao Estado também pode ser imputado um facto quando ele próprio reco-
nheça e adote tal conduta.13 Um caso relevante com a aplicação desta norma é o caso 

 
13  Artigo 11º de Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts : “Um 

comportamento que não é atribuível ao Estado de acordo com os artigos precedentes será, não 
obstante considerado como facto desse Estado segundo o Direito Internacional se, e na medida 
em que, esse Estado reconheça e adopte como seu o comportamento em questão”.  
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Pessoal diplomático e consular dos Estados Unidos em Teerão (EUA vs. Irão) que 
demonstra bem a aplicação deste artigo. A situação que ocorreu em Teerão foi divi-
dida em duas fases para conseguir analisar a responsabilidade do Estado. Numa 
primeira fase as instalações diplomáticas dos Estados Unidos foram ocupadas por 
estudantes e outros civis mantendo reféns 52 norte-americanos. Nesta fase o Estado 
iraniano não podia ser responsabilizado pelos atos dos seus cidadãos. Na segunda 
fase, de acordo com as declarações feitas pelo governo iraniano, o Tribunal entendeu 
que este aprovou e ratificou os referidos atos o que gerou a emergência da responsa-
bilidade internacional. 
 
 
A violação de uma obrigação internacional  
 
O terceiro elemento constitutivo de um ato internacionalmente ilícito é a ilicitude da 
conduta, isto é, a contrariedade ou a violação de uma obrigação internacional. O 
artigo 12º de Draft Articles define o que é uma conduta ilícita dizendo que “há vio-
lação de uma obrigação internacional por um Estado sempre que um ato praticado 
por esse Estado não está em conformidade com a obrigação que é dele exigida, seja 
qual for a origem ou natureza desta obrigação”. O facto de conduta do Estado não 
estar em conformidade com a obrigação que lhe é exigida é muitas vezes usado pelo 
Tribunal para justificar a existência de um ilícito. 
 
Artigo 12º não define de onde deve provir a obrigação do Estado, dizendo que pode 
ser de qualquer origem ou natureza, dando, desta maneira, uma possibilidade de 
interpretação mais extensiva. Assim, a obrigação pode ser estabelecida por costume 
internacional, por um tratado, por um princípio geral e, ainda, pode provir de um ato 
unilateral, de um acórdão do Tribunal Internacional de Justiça ou de uma decisão de 
um órgão de uma organização internacional. O TIJ muitas vezes determina a origem 
da obrigação exigida ao Estado, por exemplo, no caso Military and Paramilitary 
activities in and against Nicaragua ou no caso North Sea Continental Shelf, ou, 
ainda, no caso LaGrand.14  
 
O caso LaGrand ocorreu em 1999 entre Alemanha e Estados Unidos da América por 
violação por parte dos EUA da Convenção de Viena relativamente ao caso de Karl 
LaGrand e Walter LaGrand, que eram nacionais da Alemanha. Os irmãos Karl e 
Walter LaGrand, em janeiro de 1982, efetuaram um assalto armado a um banco em 
virtude do qual foi morto um homem e gravemente ferida uma mulher. Os irmãos 
foram acusados e condenados à morte no Estado de Arizona. Como os LaGrand 
eram alemães e não americanos, eles tinham direito a assistência consular e quando 
recorreram da decisão o Tribunal federal rejeitou os argumentos apresentados e eles 

 14  LaGrand Case (Alemanha vs. EUA), 2 de Março de 1999. Disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?pr=348&code=gus&p1=3&p2=3&p3=6&case=104&k=04  
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foram executados. O Tribunal Internacional de Justiça afirmou que “ao não tomarem 
todas as medidas de que dispunham para que Walter LaGrand não fosse executado 
enquanto o Tribunal Internacional de Justiça não tivesse proferido a sua decisão 
definitiva no caso, os Estados Unidos da América violaram a obrigação que lhes 
incumbia em virtude do despacho de indicação de medidas provisórias proferidos 
pelo Tribunal”15. Verificamos com este exemplo que a obrigação pode provir, tam-
bém, de um despacho do Tribunal Internacional. 
 
Os artigos 13º, 14º e 15º tratam sobre a projeção do ato internacionalmente ilícito no 
tempo e sobre os atos contínuos, não contínuos e compostos. 
 
Deste modo, de acordo com artigo 13º, só pode existir uma conduta ilícita quando no 
momento da prática de uma conduta contrária a uma obrigação do Estado, este real-
mente está vinculado por obrigação internacional. 
 
Quanto ao artigo 14º, este faz uma distinção entre os atos contínuos e não contínuos. 
Estabelece que os atos ilícitos contínuos são aqueles que se estendem por todo o 
período durante o qual o facto se mantenha e não esteja em conformidade com a 
obrigação internacional.16 O ato ilícito não contínuo é, por sua vez, aquele que ocor-
re no momento em que o facto se produz, ainda que os seus efeitos se prolonguem 
no tempo.17 
 
 
As causas da exclusão da ilicitude  
 
A ilicitude, como já foi referido anteriormente, é a violação de uma obrigação inter-
nacional imposta a um Estado. Normalmente, quando se preenche o tipo descrito na 
Lei fica indiciada a ilicitude. Contudo, existem algumas situações perante as quais a 
prática de um ato típico pode não significar a sua ilicitude, porque foi praticado ao 
abrigo de uma causa da exclusão da ilicitude. 
 
O Projeto da CDI prevê no Capítulo V da Parte I algumas causas da exclusão da 
ilicitude, nomeadamente: 

 o consentimento (art.º 20º); 
 a legítima defesa (art.º 21º); 
 as contramedidas (art.º 22º, 49º a 54º); 

 15  Cunha, Joaquim da Silva; Pereira, Maria da Assunção do Vale – Manual de Direito Internacio-
nal Público, 2ª Edição, Almedina, Coimbra, 2004, p. 727. 

16  Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts , art.º 14º, n.º 2 
(Extension in time of the breach of an international obligation).  

17  Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, art.º 14º, n.º 1 
(Extension in time of the breach of an international obligation).  
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 a força maior (art.º 23º); 
 o perigo extremo (art.º 24º); 
 o estado de necessidade (art.º 25º). 

 
As causas da exclusão da ilicitude não extinguem a obrigação, mas fornecem uma 
justificação da violação de uma obrigação internacional. Assim, no caso Gabcikovo-
Nagymaros (Hungria vs. Eslováquia)18 o Tribunal Internacional de Justiça pronun-
ciou-se sobre o efeito das causas da exclusão da ilicitude, afirmando sobre o carácter 
não extintivo dessas mas apenas justificativo. Analisamos em seguida três causas 
mais relevantes da exclusão da ilicitude. 
 
 
O consentimento 
 
O consentimento é “a autorização do titular de um direito ou de um interesse legal-
mente protegido para a prática de um ato lesivo desse direito ou interesse”.19 O con-
sentimento representa uma justificação de um facto lesivo, retirando a este o carácter 
lesivo que teria. 
 
Draft Articles consagra esta causa da exclusão no artigo 20º, afirmando que o con-
sentimento validamente prestado por um Estado a outro para a prática de um deter-
minado ato exclui a ilicitude de tal ato, desde que o ato permaneça dentro dos limites 
do consentimento dado. 
 
De acordo com este artigo, o consentimento tem vários elementos objetivos, nomea-
damente, o consentimento deve ser válido, isto é, não pode ser contrário às normas 
imperativas de direito internacional (Jus Cogens), o que podemos extrair do artigo 
53º da Convenção de Viena.20 Para além de não ser contrário a normas de jus 
cogens, tem de ser prestado antes da prática do ato ilícito, ser expresso e não deve 
haver nenhuma dúvida acerca da existência do consentimento, só assim este poderá 
ser válido. 
 

 18  Gabcikovo-Nagymaros (Hungria vs. Eslováquia), 25 de Setembro de 1997. Disponível em 
http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf  

19  Prata, Ana – Dicionário Jurídico, 3ª Edição, Almedina, Coimbra, 1995, p. 262-263. 
20  Convenção de Viena  sobre o Direito dos Tratados, 23 de Maio de 1969, art.º 53º (Tratados 

incompatíveis com uma norma imperativa de direito internacional geral): “É nulo todo o tratado 
que, no momento da sua conclusão, seja incompatível com uma norma imperativa de direito 
internacional geral. Para os efeitos da presente Convenção, uma norma imperativa de direito 
internacional geral é uma norma aceite e reconhecida pela comunidade internacional dos Esta-
dos no seu todo como norma cuja derrogação não é permitida e que só pode ser modificada por 
uma nova norma de direito internacional geral com a mesma natureza.” 
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O ato praticado não pode exceder os limites estabelecidos pelo consentimento. Esses 
elementos devem estar preenchidos para que o Estado, que pratique uma violação de 
uma obrigação internacional, beneficie desta causa da exclusão da ilicitude e como 
consequência não seja responsabilizado pelo facto praticado. 
 
Alguns exemplos do consentimento como a exclusão da ilicitude é a autorização dos 
Estados de passagem de aviões no seu espaço aéreo, passagem dos navios por suas 
águas territoriais ou realização no seu território de uma investigação por órgãos de 
outro Estado, etc. 
 
 
A legítima defesa 
 
A legítima defesa é um ato destinado a afastar uma agressão. 
 
O artigo 21º de Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrong-
ful Acts estabelece a legítima defesa como a segunda causa da exclusão da ilicitude, 
mas não define o seu regime, remetendo para a disposição da Carta das Nações 
Unidas, cujo artigo 51º21 consagra a legítima defesa e o respetivo regime jurídico. 
O artigo 2º, n.º4 da Carta das Nações Unidas consagra uma norma jus cogens de 
proibição de uso da força que estabelece que “os membros deverão abster-se nas 
suas relações internacionais de recorrer à ameaça ou ao uso da força, quer seja contra 
a integridade territorial ou a independência política de um Estado, quer seja de qual-
quer outro modo incompatível com os objetivos das Nações Unidas”. Existe, porem, 
duas exceções a proibição de uso da força: a autorização do Conselho de Segurança 
e a legítima defesa.  
 
Sobre o artigo 51º existem duas visões distintas, uma mais ampla e outra mais res-
trita. A visão mais ampla defende que o direito à legítima defesa é mais amplo do 
que aquele que está previsto no artigo 51º. Baseiam esta posição no facto de existir 
um direito à legítima defesa, também, como regra de costume internacional que tem 
contornos mais amplos do que aqueles descritos na Carta. Acreditam que a legítima 
defesa pode ser usada contra terrorismo e, para além disso, como um meio preven-
tivo de uma agressão iminente, legítima defesa antecipatória. 
 

 
21  Carta das Nações Unidas, art.º 51º: “Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de 

legítima defesa individual ou colectiva, no caso de ocorrer um ataque armado contra um mem-
bro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenho tomado as medidas necessárias 
para a manutenção da paz e da segurança internacionais. As medidas tomadas pelos membros 
no exercício desse direito de legítima defesa serão comunicadas imediatamente ao Conselho de 
Segurança e não deverão, de modo algum, atingir a autoridade e a responsabilidade que a pre-
sente Carta atribui ao Conselho para levar a efeito, em qualquer momento, a acção que julgar 
necessária à manutenção ou ao restabelecimento da paz e da segurança internacionais.”  
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Uma outra visão defende a interpretação mais restrita e baseia-se exclusivamente no 
artigo 51º, deste modo, reduzindo o campo de aplicação da legítima defesa e desta-
cando um conjunto de pressupostos: 
 deve existir um ataque armado; 
 tem a lógica provisória e não permanente, pois só pode ser utilizada até cessar a 

agressão ou até o Conselho de Segurança tomar as medidas necessárias; 
 deve subordinar-se ao princípio da subsidiariedade, isto é, só pode ser utilizada 

quando não existe nenhum meio pacífico, nenhuma alternativa para o Estado 
defender-se da agressão; 

 tem de respeitar o princípio da proporcionalidade, ou seja, não pode ser 
utilizada força excessiva contra o agressor. 

 
 
A força maior 
 
A força maior é um acontecimento relacionado com factos externos, independentes e 
não controláveis pela vontade humana, como, por exemplo, os fenómenos naturais – 
raios, terramotos, inundações, etc., que impedem a execução de uma obrigação ou 
cumprimento de uma norma de Direito Internacional. 
 
Há um conjunto de pressupostos, extraídos do artigo 23º, que devem existir para que 
a força maior possa verificar-se: o ato em questão deve ser provocado por uma força 
irresistível ou por um acontecimento imprevisto, que está fora do controlo do Estado 
e que torna impossível, nas circunstâncias em causa, cumprir obrigações internacio-
nais. 
 
A força maior, como causa da exclusão da ilicitude, foi invocada em muitos casos 
internacionais, por exemplo no caso Lighthouses (França vs. Grécia)22 em 1934. 
Neste caso o Tribunal negou o pedido francês de restauração de um farol que foi 
requisitado pelo governo grego e posteriormente destruído com fundamento em 
força maior, o que, obviamente, excluiria a ilicitude do ato por parte da Grécia. 
 
Existem, ainda, situações, previstas no n.º2 do artigo 23º, em que o Estado não pode 
beneficiar da força maior: na situação em que a “força maior for devida, quer unica-
mente, quer conjugada com outros fatores, ao comportamento do Estado que a invo-
ca, ou quando o Estado tiver assumido o risco da ocorrência de tal situação”.23 

 
 

 
22  Lighthouses Cases (França vs. Grécia), 17 de Março de 1934. Disponível em http://www.world 

courts.com/pcij/eng/decisions/1934.03.17_lighthouses.htm  
23  Cunha, Joaquim da Silva; Pereira, Maria da Assunção do Vale – Manual de Direito Internacio-

nal Público, 2ª Edição, Almedina, Coimbra, 2004, p. 755. 
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As consequências dos atos internacionalmente ilícitos 
 
A Parte II de Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts trata das consequências da prática dos atos internacionalmente ilícitos, consa-
grando o dever de cessação e de não repetição e o dever de reparação. 
 
De acordo com o dever de cessação e de não repetição do ato internacionalmente 
ilícito, o Estado é obrigado, no caso de atos serem contínuos, a cessá-los, e, ainda, 
deve apresentar as garantias apropriadas de não repetição de tal ato, se as circunstân-
cias o exigirem. 
 
O caso Rainbow Warrior (Nova Zelândia vs. França)24 é um caso particularmente 
interessante para o estudo da responsabilidade internacional, uso de força e repara-
ção. Em 1985, uma equipa de agentes franceses afundou um navio de Greenpeace 
chamado Rainbow Warrior enquanto este esteve no porto de Nova Zelândia, um dos 
membros da tripulação foi morto. Dois dos agentes franceses foram acusados e con-
denados pelo tribunal de Nova Zelândia a dez anos de prisão. O problema entre a 
França e a Nova Zelândia surgiu quando a França exigiu a libertação desses dois 
agentes e a Nova Zelândia exigiu o pagamento de indemnização por facto ocorrido. 
O Tribunal afirmou neste caso que devem existir, obrigatoriamente, duas condições 
para que o dever de cessação do ato ilícito se possa verificar, precisamente, que o ato 
ilícito tenha um carácter contínuo e que a regra que foi violada seja ainda em vigor 
no momento em que a ordem foi emitida. 
 
No caso LaGrand, que referimos anteriormente, a Alemanha exigiu aos Estados 
Unidos uma garantia de não repetição do ilícito. Contudo, os Estado Unidos respon-
deram que tal pedido não era adequado, principalmente, tendo em conta que os Esta-
dos Unidos da América já tinham pedido desculpa, o que era suficiente naquele caso 
em concreto. 
 
 
A reparação e as suas modalidades 
 
O artigo 31º estabelece: 

 
1. O Estado responsável é obrigado a reparar integralmente os prejuí-
zos causados pelo facto internacionalmente ilícito. 

 24  Rainbow Warrior Case (Nova Zelândia vs. França), 9 de Julho de 1986. Disponível em 
http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_XX/215-284.pdf   
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2. O prejuízo consiste em qualquer dano, quer material, quer moral, 
causado pelo facto internacionalmente ilícito.25 

 
Desta forma, é na reparação que se refere aos elementos do ato ilícito como o dano e 
o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Assim, para que o dever de 
reparação se verifique é necessária uma efetiva lesão ou dano, e este pode ser moral 
ou material. 
 
O Tribunal pronunciou-se sobre o dever de reparação no caso Factory at Chorzow, 
onde estabeleceu que a reparação deve eliminar todas as consequências do ato ilícito, 
na medida do possível, e reestabelecer a situação que de certeza existiria se o ato 
ilícito nunca iria acontecer, afirmando que este é o princípio fundamental estabele-
cido pela prática internacional e pelas decisões dos tribunais arbitrais. 
 
No Capítulo II da Parte II podemos encontrar várias modalidades da reparação: a 
restituição em espécie (art.º 35º), a indemnização (art.º 36º) e a satisfação (art.º 37º). 
Estas formas de reparação podem ser aplicadas individualmente ou cumulativa-
mente, depende do caso concreto. Desta forma, no caso Factory at Charzow o Tri-
bunal estabeleceu duas formas de reparação, a restituição em espécie e a indemniza-
ção, porque apenas a restituição em espécie não iria ser suficiente. 
 
A restituição em espécie é a primeira modalidade do dever da reparação que só pode 
ocorrer, segundo o artigo 35º de Draft Articles, sempre que restabelecer situação que 
anteriormente existia não seja materialmente impossível e quando não implique um 
encargo desproporcionado relativamente ao benefício derivado da restituição em vez 
de indemnização. Consiste em reposição das coisas no estado em que se encontra-
vam antes da lesão. Assim, no tal caso Factory of Charzow, o restabelecimento da 
fábrica não podia ser feito através de restituição em espécie, mas sim através da 
indemnização. 
 
A indemnização é utilizada sempre que a restituição em espécie não for possível ou 
não se consegue reparar integralmente os danos, ou se for excessivamente onerosa 
para o devedor. A indemnização, normalmente, pressupõe a compensação pecuniá-
ria. De todas as formas do dever de reparação, a indemnização é uma das mais usa-
das na prática. No caso Gabcikovo-Nagymaros Project o Tribunal declarou que 
quando um Estado pratica um ato internacionalmente ilícito fica obrigado a indem-
nizar o Estado lesado, pois isto constitui uma regra importante e bem conhecida do 
Direito Internacional. 
 

 25  Cunha, Joaquim da Silva; Pereira, Maria da Assunção do Vale – Manual de Direito Internacio-
nal Público, 2ª Edição, Almedina, Coimbra, 2004, p. 765. 
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A satisfação é a última forma da reparação e, normalmente, só se aplica quando a 
restituição em espécie e a indemnização não sejam possíveis ou não sejam suficien-
tes. A satisfação pode consistir no reconhecimento por parte do Estado que este 
tenha praticado uma violação de uma obrigação internacional, pode consistir numa 
expressão de arrependimento, pedido de desculpa ou qualquer outra forma que seja 
adequada. 
 
A expressão de arrependimento e o pedido de desculpa foram exigidos aos Estados 
no caso Rainbow Warrior, e foram oferecidas no caso LaGrand por parte dos Esta-
dos Unidos. 
 
As sanções devem ser aplicadas para garantir um futuro respeito pela norma, no 
sentido de prevenir a violação das normas, e para submeter aquele que incumpriu à 
reparação de danos causados. É muito complicado aplicar sanções a um Estado por 
ser uma unidade política soberana. A sanção mais comum é o pagamento das 
indemnizações, pois outras formas de sanções não teriam o efeito desejado ou nem 
sequer podiam ser aplicadas a um Estado.  
 
 
As consequências de violação de normas de jus cogens 
 
As normas de jus cogens são certas regras que possuem um valor hierárquico mais 
elevado do que as outras normas do Direito Internacional, que só podem ser modifi-
cadas por uma outra regra da mesma natureza. Assim, os Estados não podem derro-
gar essas normas através de arranjos convencionais. 
 
Essas normas caracterizam-se por serem imperativas, universais e inderrogáveis, ou 
seja, as normas de jus cogens limitam a autonomia da vontade dos Estados, tratam 
das matérias de valor essencialmente humano e universal, e impõem a observância 
de um determinado comportamento aos seus destinatários. 
 
A violação destas normas deve ser grave para que possa ser aplicado o Capítulo III 
da Parte II. O artigo 40º, n.º2 define o que é uma violação grave das normas de jus 
cogens dizendo que “é séria quando envolve um incumprimento grave ou sistemá-
tico de uma obrigação internacional”. 
 
Nenhum Estado pode reconhecer como lícita a violação de uma norma de jus cogens 
e deve cooperar para pôr fim a esta violação através de meios lícitos. 
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Projeto sobre a responsabilidade das Organizações Internacionais 
 
A Organização Internacional é uma entidade estabelecida pelo tratado ou outro ins-
trumento regulado pelo Direito Internacional que detém personalidade jurídica pró-
pria e decorre do crescimento das relações internacionais e crescimento da coope-
ração entre Estados ou outros sujeitos do Direito Internacional. 
 
Como consequência de atribuição da personalidade jurídica, as organizações inter-
nacionais possuem a capacidade de responsabilização pelo incumprimento das nor-
mas internacionais ou por danos causados. A atribuição da personalidade jurídica às 
organizações internacionais tem como efeito a separação destas dos Estados, que as 
constituem, e traduz-se na necessidade de um maior controlo, pois as organizações 
internacionais desempenham cada vez mais funções importantes no âmbito do Direi-
to Internacional relacionadas com a segurança internacional, saúde pública, direito 
internacional penal, a economia global, etc. 
 
Em 2010, a Comissão do Direito Internacional elaborou um Projeto sobre a respon-
sabilidade das organizações internacionais (Draft Articles on the Responsibility of 
International Organizations), um instrumento de soft law, influenciado pelo Projeto 
de 2001 sobre a responsabilidade dos Estados por atos internacionalmente ilícitos, 
onde aplicou e adaptou os princípios da responsabilidade estatal às organizações 
internacionais. 
 
Os Draft Articles on the Responsibility of International Organizations consagram 
várias ações que podem ser imputadas à organização internacional, nomeadamente, a 
conduta dos órgãos ou agentes da organização internacional (art.º 6º), a conduta dos 
órgãos de um Estado ou de uma organização internacional colocada à disposição de 
outra organização internacional (art.º 7º), a conduta reconhecida e adotada pela 
organização internacional como se fosse sua (art.º 9º). 
 
Importa referir à existência de uma maior exposição dos Estados que desempenham 
muitas ações através de organizações internacionais. A Parte V de Draft Articles on 
the Responsibility of International Organizations atribui aos Estados responsabili-
dade internacional por factos praticados pela organização internacional quando o 
Estado: ajuda ou assiste na prática de um facto ilícito (art.º 58º), dirige ou controla o 
facto ilícito (art.º 59º), coage a organização internacional para prática de facto ilícito 
(art.º 60), beneficia pela prática de um facto praticado pela organização internacional 
que pode não ser ilícito mas praticado por Estado ia sê-lo (art.º 61º). Essas dispo-
sições impedem os Estados de se esconderem por detrás das Organizações Interna-
cionais e se furtarem à responsabilidade internacional. 
 
Têm sido formuladas algumas críticas aos Draft Articles on Responsibility of Inter-
national Organizations, nomeadamente, a proximidade muito grande entre o Draft 
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Articles on Responsibility of International Organizations e Draft Articles on Respo-
sibility of States for Internationally Wrongful Acts, não obstante os Estados e as 
organizações internacionais serem dois sujeitos do Direito Internacional com pode-
res e atribuições bastante diferentes. Pois, o instrumento de soft law que trata da 
responsabilidade das Organizações Internacionais foi baseado no projeto sobre a 
responsabilidade dos Estados, por falta da jurisprudência aplicável às organizações 
internacionais, que comporta uma segunda crítica.26  
 
 
Conclusão 
 
O Projeto sobre a responsabilidade internacional dos Estados é uma tentativa de 
“codificação” do Direito Internacional, elaborado pela Comissão de Direito Interna-
cional entre 1956 e 2001. Mesmo sendo um instrumento de soft law, este Projeto foi 
muito bem recebido por Estados e até é muitas vezes citado pelo Tribunal Interna-
cional de Justiça.  
 
A jurisprudência tem desempenhado um papel muito importante no desenvolvimen-
to da responsabilidade internacional através dos acórdãos do Tribunal Internacional 
da Justiça sobre vários aspetos da responsabilidade internacional, tendo constituído 
uma das fontes de influência mais significativa dos Draft Articles. 
 
A responsabilidade internacional ocorre como uma consequência da violação de uma 
obrigação internacional que representa um ato internacionalmente ilícito, podendo 
ser uma ação ou uma omissão, constituído por três elementos essenciais: a conduta, a 
imputação da conduta ao Estado e a ilicitude dessa conduta. Existem duas visões 
diferentes acerca da obrigatoriedade da existência do dano e nexo causal entre a 
conduta e o dano como os elementos essências de um ato ilícito. A posição maiorita-
riamente adotada pela doutrina e refletida nalguns casos do Tribunal Internacional é 
a de dano e nexo causal não serem elementos vinculativos. Assim, podem existir 
situações em que não há dano e há responsabilidade e vice versa. 
 
A conduta ilícita é um requisito positivo sem qual não pode existir a responsabili-
dade de um Estado por facto praticado. A ilicitude representa a desconformidade 
entre a obrigação imposta ao Estado e a conduta por ele adotada, mas nem sempre 
esta desconformidade é sinónimo da ilicitude, pois existem situações da violação de 
uma obrigação que são justificadas através das causas da exclusão da ilicitude, 

 
26  Boon, Kristen E. – New Directions in Responsibility: Assessing the International Law Commis-

sion’s Draft Articles on the Responsibility of International Organizations,  The Yale Journal of 
International Law Online. 
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nomeadamente, quando existe o consentimento, a legítima defesa, o perigo extremo, 
o estado de necessidade, entre outras. 
 
A violação de uma obrigação internacional comporta dois tipos de consequências. 
Em primeiro lugar, o Estado responsável é obrigado cessar e não repetir o compor-
tamento ilícito, e também deve reparar integralmente os danos que causou a outra 
parte. Em segundo lugar, o Estado que sofreu prejuízos adquire o direito de invocar 
a responsabilidade do outro Estado. 
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