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O Direito 149.º (2017), II, 271-276

A abolição da pena de morte nos crimes políticos em Portugal

PROF. DOUTOR JORGE MIRANDA

1. Numa aceção muito genérica crimes políticos eram (ou eram e são) os 
crimes contra a ordem política estabelecida. Tudo depende, portanto, para lá 
de elementos materiais comuns do que seja essa ordem ou o correspondente 
regime político1.

Se a rebelião e a conspiração sempre foram considerados crimes, já para 
quase todos os regimes até aos séculos XVIII-XIX e, ainda mais, para os regi-
mes totalitários dos séculos XX e XXI, a simples manifestação ou a simples 
organização tida por ilegal eram (eram e são) os mais graves de todos os crimes 
e punidos com as penas mais severas, incluindo a pena de morte. Recordem-
-se Sócrates, Savonarola e Tomás Morus ou Antígona; o Terror da Revolução 
francesa entre 1792 e 1795; as execuções capitais maciças de Estaline e Hitler; 
e as execuções que ainda ocorrem, por exemplo, na Coreia do Norte e nou-
tros países. Recordem-se também as horrorosas execuções dos Távoras, do 
Padre Gabriel Malagrida e dos amotinados do Porto contra a Real Compa-
nhia dos Vinhos do Alto Douro, no tempo do Marquês de Pombal.

Tudo iria mudar com o iluminismo e o liberalismo moderno, em nome 
do respeito e da garantia dos direitos individuais e pelo esforço de racionali-
zação do Direito Penal iniciado por Cesare Beccaria (Dei Delitti e delle Pena, 
1764) – apesar de este, algo contraditoriamente, entre as duas razões em que 
considerava necessária a pena de morte, incluir a possibilidade de a existência 

1 Sobre o conceito, cfr., entre nós, Marcello Caetano, Lições de Direito Penal, Lisboa, 1939, pág. 
1999; Adriano Moreira, Crimes políticos e habitualidade, in Jornal do Foro, ano 9, n.º 72/73, 1945, 
págs. 115 e segs.; Teresa Pizarro Beleza, Direito Penal, 1.º volume, 2.ª ed., Lisboa, 1984, págs. 
148 e segs.; Boaventura de Sousa Santos, Os crimes políticos e a pena de morte, in Pena de Morte – 
Colóquio Internacional – Comunicações, II, Coimbra, 1969, págs. 127 e segs.
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do cidadão poder originar uma revolução perigosa para a forma de governo 
estabelecida (na trad. portuguesa Dos delitos e das penas, Lisboa, 1998, pág. 118).

2. Em Portugal, Pascoal José de Mello Freire, no seu Projecto de Código Cri-
minal2 escreve: “Proibimos os castigos e penas cruéis para todos os delitos e crimes, 
por mais graves que sejam. – E tais são as penas de fogo em vida, de laceração 
ou cortamento de membro útil e necessário para a vida material e social do 
homem, e geralmente todo o género de morte lenta a vagarosa e à força de 
repetidos tormentos”. Guilherme Braga da Cruz3 dá-lhe o merecido relevo, 
assim como a António Ribeiro dos Santos4.

Naturalmente, logo a seguir à revolução de 1820, as Cortes constituintes, 
em 5 de abril de 1821, extinguiram a Inquisição, cuja razão de ser era, sobre-
tudo, política, desde há muito.

A Constituição de 1822 viria a prescrever no artigo 10.º: “Nenhuma lei, e 
muito menos a penal, será estabelecida sem absoluta necessidade”. E no artigo 
11.º: “Toda a pena deve ser proporcional ao delito e nenhuma pena deve passar 
da pessoa do delinquente. Ficam abolidas a tortura, a confi scação de bens, a 
infâmia, os açoites, o baraço e o pregão, a marca de ferro quente e todas as 
mais penas cruéis e infamantes”.

Quase iguais a estes preceitos eram o § 18 do artigo 145.º da Carta Cons-
titucional e o artigo 21.º da Constituição de 1838.

A Reforma Judiciária de 1832 previa recurso obrigatório à clemência.
A última vez que a pena de morte por crimes políticos foi aplicada deu-se 

em 1834 e, nesse mesmo ano, D. Pedro IV terá declarado que esperava que 
nunca mais voltasse a ser aplicada.

Vinte anos passados, já depois do Acto Adicional à Carta de 1852, Levy 
Maria Jordão5, acrescentaria: “As mudanças são possíveis, são necessárias, são 
justas dadas certas circunstâncias. Nenhum Código Penal, nenhuma legisla-
ção criminal as tem podido evitar e, depois do facto consumado, os delin-
quentes, em lugar do castigo, têm tido muitas vezes coroas, têm sido abençoa-
dos e proclamados como libertadores do povo, como salvadores da pátria. Se 
o cadafalso os tem chamado muitas vezes à mansão dos mortos, a história mais 
tarde os tem incluído no catálogo dos heróis ilustres”.

2 Citado por Lopes Praça, Estudos sobre a Carta Constitucional de 1826 e o Acto Adicional de 1852, 
Coimbra, 1878, pág. 41.
3 O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal, in Pena de morte, II, págs. 455 e segs.
4 Ibidem, págs. 463 e segs.
5 Theoria do Direito Penal Applicado ao Código Penal Portuguez, IV, Coimbra, 1854, pág. 314.
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3. A revolução de 1851, a “Regeneração”, conduzida por Saldanha, pôs 
fi m ao longo período de instabilidade política e de violência que Portugal 
vivia desde as invasões francesas e inaugurou um período de paz e liberdade 
de quarenta ou cinquenta anos, na segunda metade do século XIX.

Tendo na sua origem essa revolução, não admira que a revisão da Carta 
Constitucional que levaria ao Acto Adicional do ano seguinte, tenha sido, em 
rigorosa análise jurídica, outrossim uma rutura mais do que uma verdadeira 
e própria revisão (acrescente-se que apenas o Acto Adicional de 1885 viria a 
observar as regras constitucionais).

Com efeito, a Carta, à semelhança das Constituições de 1822 e de 1838 
e de várias Constituições estrangeiras, impunha um procedimento de revisão 
(artigos 140.º a 143.º) em três fases: primeira, de deliberação pela Câmara dos 
Deputados da necessidade de reforma de algum ou alguns artigos da Carta e 
pela qual “se ordenava aos Eleitores dos Deputados para a seguinte legislatura 
que, nas Procurações, lhes confi ram especial faculdade para a pretendida alte-
ração ou reforma”; segunda fase, de eleições gerais; terceira fase, na primeira 
sessão da nova legislatura, votação das matérias “para a mudança ou adição à 
Lei Fundamental”.

Ora, a Rainha D. Maria II, por decreto de 25 de setembro de 1851, con-
feriu – ela e não a Câmara dos Deputados – poderes para a reforma da Carta. 
E foi isso que se verifi cou.

Debalde, na Câmara saída das eleições, o Deputado Ávila levantou a 
questão prévia de legitimidade da reforma e o mesmo fez o Deputado Lopes 
Branco.

Porém, a Câmara, em 9 de março de 1852, rejeitou a questão prévia e 
declarou-se competente para proceder à reforma.

4. Fosse como fosse, o problema da pena de morte desceria à Câmara dos 
Deputados no dia seguinte, por iniciativa do Deputado Mendes Leite.

Apoiado por Passos Manuel, ele propôs a abolição da pena de morte nos 
crimes políticos.

O Governo, pela voz do Ministro da Justiça Antonio Luiz de Seabra, 
manifestou de imediato o seu acordo, mas com reservas, manifestamente por 
preferir ser ele a reduzir a ato legal a abolição sendo esse “o desejo do País e 
da Câmara”.

Vale a pena transcrever a intervenção de Seabra:

“Sr. Presidente, desde que o Redemptor expirou na Cruz, a pena de morte 
fi cou proscripta, porque se mostrou que a louca sciencia humana não só é capaz 
de condemnar innocentes, mas ainda, a propria Divindade. Estas palavras solem-
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nes proferidas pelo maior Orador da França, são a synthese mais brilhante de 
toda a argumentação que se pôde produzir nesta materia. Mas, Sr. Presidente, se 
nesta brilhante synthese ha alguma cousa que seja profundamente exacta, é na 
applicação aos crimes politicos. Nós, Sr. Presidente, somos como acabou de dizer 
o illustre Deputado, uma Nação pequena, mas uma das nossas maiores felicida-
des, uma das nossas maiores glorias, é não termos manchado ainda as nossas mãos 
no sangue da intolerancia. 

“Não ha um só exemplo em Portugal de se ter derramado legalmente o san-
gue de um homem, por opiniões contrarias, por crimes politicos. Todos sabem 
que eu fallo no Systema Constitucional: eu não vou revolver actos passados: o 
passado não nosso, e eu fallo daquilo que é nosso. Não ha um só exemplo. E que 
signifi ca isto? Signifi ca que esta Nação não quer outra cousa; estes são os seus 
sentimentos e os seus desejos, e o Governo não poderia jámais deixar de repro-
duzir os sentimentos e os desejos da Nação, tão largamente, tão pomposamente 
manifestados a este respeito. 

“Quando tive a honra de entrar para o Ministerio, devo confessal-o em 
attenção aos meus Collegas, este desejo, este pensamento já existia nelle: o 
Governo tinha o desejo de propôr uma Lei a este respeito. Lei que não era mais 
do que o eco da opinião do Paiz, e o eco desta Camara verdadeiramente pronun-
ciado pela voz do illustre Deputado que acaba de fallar. Porém, Sr. Presidente, a 
Camara deve advertir na razão porque o Governo não pôde exprimir este voto, 
este seu desejo, dentro do Acto Addicional. A pena de morte nas circumstancias 
em que nos achamos, de certo deve ser banida dos crimes politicos, mas devere-
mos nós banil-a tambem dos crimes civis? É uma questão muito grave. E se o é, 
basta esta simples consideração, para fazer vêr que se nós mettessemos o principio 
no Acto Addicional sem essa defi nição, nada teriamos feito: porque? Porque o 
sofi sma havia de encabeçar em Politica aquillo que o não era, e aquillo que o era 
como não o sendo.

“Com estas poucas palavras penso ter satisfeito aos desejos do illustre Depu-
tado. O Governo solemnemente se compromette a reduzir a um acto legal este 
desejo do Paiz, da Camara, e do illustre Deputado.”

Como se vê, as reservas do Ministro diziam respeito ao problema paralelo 
da abolição da pena de morte nos crimes civis e à necessidade de uma lei a 
traçar as fronteiras entre estes crimes e os crimes políticos6.

5. O projeto de Mendes Leite seria largamente discutido na sessão de 29 
de março7.

6 Cfr. ainda a observação de Guilherme Braga da Cruz, op. cit., loc. cit., pág. 498.
7 Diário, págs. 348 e segs.
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Enfatizou o Deputado Leonel Tavares: “Os nossos costumes repugnam 
absolutamente a imposição da pena de morte em crimes políticos; nenhum 
Governo se atreveria a ir de encontro a essa disposição manifestada pelo País; 
mas, se houvesse Governo capaz disso, então a esse Governo pouco se havia de 
importar a Carta, assim como a lei; havia de saltar por cima de tudo.

Diversamente, o Deputado Carlos Bento sustentou que bastava a abolição 
por lei. 

Prevaleceu a posição adotada pelo Deputado de iniciativa e defendida pelo 
novo Ministro da Justiça, Fonseca Magalhães, de uma espécie de duvisão de 
matérias por norma constitucional e por norma legal.

Deputado Mendes Leal (pág. 349): “Uma disposição como esta (a abo-
lição) numa lei ordinária não dá as mesmas garantias que a consagração de 
princípio na Constituição”.

Ministro Fonseca Magalhães (pág. 351): “Assim como se consagra em 
Acto Addicional a existência de um Tribunal de Carta, fi cando para a lei 
regulamentar o modo de o constituir, seria também consignado o princípio 
de que é abolida a pena de morte nos crimes políticos, fi cando também para a 
lei distinguir o que são crimes políticos e crimes civis”.

Far-se-ia uma votação nominal sobre a consagração do princípio no Ato 
Adicional (págs. 352 e 353), com aprovação por maioria.

6. O texto por fi m aprovado (artigo 16.º do Ato Adicional) fi caria assim 
formulado: “É abolida a pena de morte nos crimes políticos, os quais serão 
declarados por lei”.

Tal lei não chegaria a ser elaborada. Simplesmente, o Código Penal de 
1852 logo substituiria a pena de morte, nos crimes de rebelião, pela pena de 
prisão perpétua, e o problema fi caria ultrapassado quinze anos depois pela Lei 
de 1 de julho de 1867, ao abolir a pena de morte também nos crimes civis ou 
comuns. Passam agora cento e cinquenta anos.

7. Um último ponto. O que serão (ou seriam), neste momento, à face do 
Direito português, crimes políticos?

Há quem tenha por discutível a sua existência8. Todavia, a própria Cons-
tituição parece não os excluir, ao proibir a extradição por crimes políticos 
(artigo 33.º, n.º 6) e ao conferir asilo aos estrangeiros e aos apátridas persegui-
dos ou gravemente ameaçados de perseguição, em consequência da sua ativi-

8 Damião da Cunha, anotação em Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa 
Anotada, I, 2.ª ed., pág. 751.
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dade em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os 
povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana (artigo 37.º, n.º 8).

No Direito legislado não se encontra a expressão. Mas à fi gura poderá tal-
vez reconduzir-se a alteração violenta do Estado de Direito ou o incitamento 
a essa alteração violenta ou à guerra civil (artigos 325.º e 326.º do Código 
Penal) e a coação sobre órgãos constitucionais (artigo 333.º); e na lei de res-
ponsabilidade criminal dos titulares de cargos políticos, a Lei n.º 34/87, de 
16 de julho, o atentado contra a Constituição ou o Estado de Direito (artigos 
8.º e 9.º) e a suspensão ou restrição ilícitas de direitos, liberdades e garantias 
(artigo 15.º).
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Private Enforcement do direito da concorrência em Portugal: 
o antes, o agora e o depois da responsabilidade civil por violação 
de normas concorrenciais

PROF.ª DOUTORA MAFALDA MIRANDA BARBOSA*

 1

 Sumário: 1. Introdução. 2. As normas da concorrência como disposições legais de proteção 
de interesses alheios? 3. A Diretiva 2014/104/UE, do Parlamento e do Conselho, de 26 
de novembro de 2014. 4. A transposição da Diretiva para o ordenamento jurídico português. 
5. Os problemas centrais suscitados pela disciplina do private enforcement: 5.1. O pro-
blema da repartição das responsabilidades no quadro das relações internas: a) A doutrina do 
market-share liability; b) A referência às quotas de mercado no private enforcement; 
5.2. A limitação dos credores da pretensão indemnizatória e dos respetivos danos; 5.3. O pro-
blema da cartelização.

1. Introdução

Desde há algum tempo que a doutrina se questiona acerca da possibilidade 
de se invocarem as normas da concorrência para se fundamentar uma pre-
tensão indemnizatória, no quadro da responsabilidade extracontratual. Nessa 
formulação problemática, não estaria em causa apenas um eventual direito à 
indemnização por parte dos concorrentes no mercado, mas também por parte 
de outros sujeitos, designadamente os consumidores. Ora, para quem esteja 
familiarizado com o direito delitual, será fácil de perceber que o nódulo cen-
tral do problema se encontra no requisito da ilicitude. Em causa estaria, afi nal, 

* Doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; Professora Auxi-
liar da Faculdade de Direito de Coimbra; Investigadora do Instituto Jurídico da Faculdade de 
Direito de Coimbra.
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e diante da mera lesão de interesses económicos do sujeito, a possibilidade de 
se mobilizarem as normas da concorrência como disposições legais de prote-
ção de interesses alheios, aptas a garantir a desvelação da ilicitude delitual, na 
sua segunda modalidade. 

O aproveitamento das normas da concorrência no quadro de relações entre 
privados acaba por receber, porém, um tratamento mais amplo, conhecido 
por private enforcement. Nas palavras de Miguel Ferro, o fenómeno “abrange 
todas as circunstâncias em que uma pessoa promove uma ação na qual invoca 
normas europeias e/ou nacionais de concorrência em prol dos seus direi-
tos ou interesses, ou de direitos ou interesses coletivos ou difusos, sem que 
esteja diretamente em causa a aplicação de contraordenações ou de medidas 
ao abrigo da lei da concorrência ou do direito europeu da concorrência”1. 
O alargamento a que nos referimos torna-se notório se tivermos em conta que 
as ações de private enforcement podem surgir fora do âmbito do direito civil2.

Estamos, porém, em crer que a intencionalidade com que pode ser captado 
o fenómeno nos leva mais longe. Na verdade, o private enforcement é entendido 
do ponto de vista da necessidade de reforço da efi cácia das normas da concor-
rência. Nessa medida, tem vindo a ser estabelecida uma disciplina específi ca 
que lhe seja aplicável e que vai além da simples mobilização das normas de 
concorrência no quadro de relações entre privados e, portanto, fora do domí-
nio contraordenacional. O private enforcement passa, então, a ser visto como um 
mecanismo que garante não só a compensação dos lesados, como também um 
aumento da efi cácia das normas3. 

O que pretendemos, nas páginas que se seguem, é dar conta disso mesmo. 
Assim, num primeiro momento, preocupar-nos-emos em explicar em que 

1 Miguel Sousa Ferro, “Jurisprudência de private enforcement”, Jurisprudência portuguesa de Direito 
da Concorrência, 2016 (ebook disponível em http://www.cideeff .pt/xms/fi les/Projeto_4_grupo_III/
Jurisprudencia_de_Private_Enforcement.pdf ) 
2 Miguel Sousa Ferro, “Jurisprudência de private enforcement”, 4 s.
3 Cf. Roger Van den Bergh, “Competition law and the persistng collective action problema”, 
Maastricht Journal of European and Comparative Law, 20, 2013, 1 s., considerando que o private enfor-
cement pode garantir um aumento da prevenção e da compensação dos lesados e sublinhando que 
ele não exclui o public enforcement, que deve ser visto como complementar. A este propósito, cf., 
ainda, Steven B. Burbank/Sean Farhang/Herbert M. Kritzer, “Private enforcement”, Lewis 
& Clark Law Review, 17, 2013, 637 s., em especial 662 s., referindo-se às vantagens potenciais do 
fenómeno, e 667, considerando as suas desvantagens. Na relação com a proteção do consumidor, 
v. pág. 703 s.; e Donncadh Woods/Alisa Sinclair/David Ashton, “Private enforcement of 
community competition law: modernisation and the road ahead”, Competition Policy Newsletter, 
2, 2004, 31 s., considerando entre outras vantagens que aumenta a prevenção e reforça o cumpri-
mento da lei, ao mesmo tempo que garante a compensação das vítimas e permite que se lide com 
certo tipo de casos de forma adequada. 
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medida podiam, até hoje, ser mobilizadas as regras concorrenciais para fazer 
face a pretensões de privados. Num segundo momento, tentaremos perceber 
em que medida, em face da Diretiva europeia na matéria, tal solução deixa 
de ser bastante. In fi ne, analisaremos num sentido crítico-refl exivo a disciplina 
legal que passará a vigorar em Portugal4.

2.  As normas da concorrência como disposições legais de proteção 
de interesses alheios?

O modelo de responsabilidade civil consagrado em Portugal prevê três 
modalidades de ilicitude, que funcionam como fi ltro objetivo de seleção das 
pretensões indemnizatórias procedentes. Na falta de violação de um direito 
absoluto e perante o caráter excecional do abuso do direito, entende-se por 
que razão pode ser tão importante a mobilização de uma disposição legal de 
proteção de interesses alheios no quadro da tentativa de ressarcimento dos 
prejuízos causados por uma conduta violadora das regras da concorrência. 
É que aí, via de regra, o que está em causa é a pura preterição de interesses 
económicos, pelo que será esta a única via de a alicerçar. 

Torna-se, por isso, mister compreender o que são e como podem funcio-
nar a este nível as disposições legais de proteção de interesses alheios. 

A aparente simplicidade enunciativa da segunda modalidade de ilicitude 
extracontratual – “violação de disposições legais de protecção de interesses 
alheios” – é proporcionalmente inversa ao grau de complexidade que a sua 
mobilização em concreto acarreta5. E se a dúvida que se podia concitar em 
alguns espíritos acerca da bondade de autonomização dela por referência à 
violação de direitos absolutos se esvanece pelo rememorar da lição de Ihe-

4 No momento em que escrevemos este artigo, ainda não foi aprovada legislação na matéria, exis-
tindo somente um anteprojeto elaborado pela Autoridade da Concorrência. O Estado português 
teria de ter transposto a diretiva 2014/104/EU até 27 de dezembro de 2016. Porém, não o fez, 
incorrendo em mora na transposição. 
5 A propósito da importância prático-normativa da consagração desta segunda modalidade de 
ilicitude, dicotomizando o domínio pessoal do domínio patrimonial, cf. Vaz Serra, “Requi-
sitos da responsabilidade civil”, Boletim do Ministério da Justiça, n.º92, 94-95; Sinde Monteiro, 
Responsabilidade por conselhos, informações e recomendações, Almedina, Coimbra, 1989, 237 s. Mais 
recentemente, cf., com amplo desenvolvimento, Adelaide Menezes Leitão, Normas de protecção 
e danos puramente patrimoniais, Almedina, Coimbra, 2009. Na doutrina portuguesa, acerca desta 
modalidade de ilicitude delitual, vide, igualmente, Antunes Varela, Das obrigações em geral, vol. 
I, Almedina, Coimbra, 2003, 540 s.; Almeida Costa, Direito das Obrigações, 12.ª edição, Alme-
dina, Coimbra, 2009, 488 s. 
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ring e do seu acolhimento por Guilherme Moreira, dado que, ao privilegiar 
a separação estanque entre culpa e ilicitude, tinha de ser garantida a sin-
dicância autonomizada da segunda, tornando-se imperioso, fora do quadro 
dos direitos absolutos, encontrar uma norma que viesse tutelar determinados 
interesses, nem por isso os problemas prático-normativos que daí resultam são 
eliminados6.

Desde logo é o alcance de disposição legal a ser posto em causa. Pois que, se 
no tempo da sua emergência, os ares do positivismo poderiam tornar líquida 
a resposta – no sentido da sua identifi cação com uma norma legal tout court 
–, hodiernamente, a recusa fundada de identifi cação do direito com a mera 
legalidade formal, o reconhecimento da índole constitutiva da tarefa judica-
tiva e a obliteração do carácter injuntivo do cânone metodológico consagrado 
nos artigos iniciais do Código Civil legitimam a pergunta: interpretar-se-á 
ou não o segmento do artigo 483.º CC no sentido de nele integrar as normas 
de raiz jurisprudencial7? Erigida em modalidade charneira da responsabili-

6 A diferença entre o parágrafo I e II do § 823 BGB ou entre a primeira e a segunda modalidade 
de ilícito em Portugal esbateu-se no momento em que os bens da personalidade passaram a ser 
entendidos como direitos subjetivos. Neste sentido, cf., entre nós, Sinde Monteiro, Responsabi-
lidade por conselhos, 237 e Vaz Serra, “Requisitos”, 94 s.; Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo 
de causalidade ao nexo de imputação: contributo para a compreensão da natureza binária e personalística do 
requisito causal ao nível da responsabilidade civil extracontratual, Princípia, 2013, 586.
7 No sentido de considerar que em causa estão apenas as leis enquanto fonte de direito defi nida no 
artigo 1.º, n.º2 do CC, cf. Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 246. Admite, porém, 
que o conceito seja entendido em termos materiais. Assim, em causa estaria não só a lei em sentido 
próprio (emanada da Assembleia da República), mas todos os restantes atos legislativos e regula-
mentares. Essencial é que ela provenha de um órgão estadual. Sinde Monteiro, colhendo a lição 
germânica, apresenta os outros elementos essenciais da qualifi cação de uma norma como dispo-
sição legal de proteção de interesses alheios: 1) tem de proibir um determinado comportamento, 
acantonando-se aí a nota de ilicitude que se pretende desvelar, razão pela qual não podem ser 
consideradas para o efeito as normas que estabelecem nulidades de determinados atos (cf. Sinde 
Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 247 e n. 225); 2) tem de visar proteger interesses alheios, 
isto é, tem se dirigir à tutela de uma pessoa ou círculo de pessoas, não sendo sufi ciente que tenha 
por objetivo a proteção da coletividade em geral (cf. Sinde Monteiro, Responsabilidade por conse-
lhos, 249); 3) importa que a norma vise a proteção daquela pessoa contra aquela espécie de danos 
e contra aquele modo de lesão (aquele tipo de perigos) [cf. Sinde Monteiro, Responsabilidade por 
conselhos, 249 e n. 234. 
Não respondendo diretamente à questão, mas indiciando uma solução positiva, pela recusa de 
autonomização do abuso do direito como modalidade de ilicitude delitual, cf. Capelo de Sousa, 
Teoria Geral do Direito Civil, 205, n. 504. O autor considera ser o artigo 334.º CC uma norma de 
proteção de interesses alheios. Ora, o caráter aberto do preceito, a impor a sua redensifi cação em 
sede judicial, implica que seja o julgador a, em face das exigências do caso concreto, descobrir o 
dever de conduta concretamente violado. Em causa, portanto, a dilemática questão de saber se 
os deveres de prevenção do perigo se reconduzem à primeira modalidade de ilicitude, à segunda 
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dade, a violação de direitos absolutos assume-se como pórtico de entrada do 
instituto, identifi cando-o, as mais das vezes, por antonomásia. Seria, por isso, 
estranho que se invertesse a arquitetura consagrada, pela abertura desmedida 
da cláusula delitual, a permitir uma ampla tutela do património8, pelo que 
se impõe a adoção de critérios de circunscrição da relevância da violação das 
disposições legais de proteção de interesses alheios. Em causa terá de estar a 
violação de uma norma legal, isto é, proveniente de um órgão estadual, posto 
que a legitimidade para edifi car a referida proteção de certos interesses, ainda 
que não tutelados por via da atribuição ou reconhecimento de um direito 
subjetivo, reside no poder legislativo. Por outro lado, essa norma legal tem de 
proteger determinados interesses alheios, não bastando que vise a tutela de 
meros interesses gerais ou coletivos. Não quer isto dizer que a proteção desses 
interesses genéricos não possa integrar-se na teleologia da norma. Signifi ca 
sim que esta deve integrar especifi camente a tutela dos interesses alheios (de 
uma pessoa ou grupo particular de pessoas) entre os seus fi ns. Mais do que 
isso, a norma deve proteger – proibindo ou impondo um comportamento – 
contra um especial risco (contra um determinado dano infl igido de um certo 
modo). Afi rma Brüggemeier que importa saber se a norma tem ou não em 
vista a proteção de outros. O § 823 II, tal como o 823 I, assume-se como 
um âmbito de proteção de um especial interesse individual. Neste contexto, 
a tradicional fórmula, segundo a qual se impõe que a norma proteja não só a 

modalidade ou se se podem autonomizar das previsões do § 823 BGB (correspondente ao nosso 
artigo 483.ºCC).
Na doutrina estrangeira, entre outros, para a especifi cação do conceito de disposição legal de prote-
ção de interesses alheios, cf. Rümelin, ““Die Verwendung der Causalbegriff e im Straf und Civil-
recht”, Archiv für die civilistiche Praxis, 90, Heft 2, 1900, 186 s.; Robert Knöpfle, “Zur Problematik 
der Beurteilung einer Norm als Schutzgesetz um Sinne des § 823 Abs. 2 BGB”, Neue Juristische 
Wochenschrift, 1967, 697-702; Canaris, “Schutzgesetze-Verkehrspfl ichten-Schutzpfl ichten”, 49 s; 
Heinrich Dörner, “Zur Dogmatik der Schutzgesetzverletzung”, Juristische Schulung. Zeitschrift 
für Studium und Ausbildung, 27. Jahrgang, 1987, 522 s.
8 Cf., no mesmo sentido, inter alia, Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 253; Canaris, 
“Schutzgesetze-Verkehrspfl ichten-Schutzpfl ichten”, Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag 
am 23. April 1983, München, Beck, 1983, 49 s. Canaris mostra-se, por isso, muito restritivo na 
qualifi cação das normas que podem aceder à qualifi cação de disposições de proteção. Sobre o 
ponto, em sentido tendencialmente concordante, veja-se, entre nós, Sinde Monteiro, Respon-
sabilidade por conselhos, 253. Em sentido contrário, apresentando razões para a não circunscrição 
das normas de proteção às normas penais, veja-se Adelaide Menezes Leitão, Normas de protec-
ção, 429. Cf., igualmente, pág. 418 (questionando se, para além da questão da efi cácia horizontal 
dos direitos fundamentais, as normas constitucionais podem ser utilizadas como disposições de 
proteção) e pág. 377 (onde se coloca o problema de saber se as normas internacionais e as normas 
comunitárias podem valer como tal). 
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coletividade, mas também erija a proteção de uma pessoa ou grupo de pessoas, 
é uma tautologia. O problema passa por saber como determinar a fi nalidade 
da norma, abrindo-se dois caminhos: a) saber se a norma também prossegue 
a proteção de um interesse individual; b) saber se a proteção jurídica delitual 
desses interesses privados se justifi ca. Nesta medida, a norma deve proteger 
especiais interesses privados (sachlichen Schutzbereichs), de um especial círculo 
de pessoas (personellen Schutzbereichs), contra um especial risco (o bem jurídico 
deve ter sido violado pelo modo contra o qual a norma edifi cava a sua prote-
ção – modaler Schutzbereich)9. A desvelação da segunda modalidade de ilicitude 
depende da assimilação do âmbito de relevância concreto do caso pelo âmbito 
de relevância hipotético, teleologicamente compreendido, de uma norma pri-
mária ordenadora de condutas, pelo que a imputação assim vazada transpira 
essa dependência e apresenta um recorte específi co. Na verdade, a insufi ciên-
cia do resultado para justifi car a reação do ordenamento faz impender sobre 
a conduta o peso acrescido de ancoragem da imputação que se estabelece. E, 
exatamente por isso, ela apresenta uma concretude – própria da proibição 
normativa que foi posta em causa – que não pode deixar incólumes as soluções 
ensaiadas aquando da mobilização do sistema à luz das especifi cidades do caso 
concreto. Com a desvelação da ilicitude por via da violação de uma disposição 
legal de proteção de interesses alheios, antecipa-se a tutela delitual, segundo 
a lição da doutrina. 

Sublinha Sinde Monteiro que “a culpa tem agora de se referir apenas à 
própria violação da norma e já não à violação dos bens jurídicos”10. O alcance 
exato da afi rmação só pode, contudo, ser logradamente apreendido se e 
quando tivermos em conta a estrutura da norma violada, reforçando-se a nota 
de dependência a que já fi zemos alusão. Haveria como que uma antecipação 
da tutela. Tal antecipação equivaleria a uma antecipação do juízo de culpa, 
que apenas tem de se referir à violação da norma11. Por outro lado, a violação 

9 Gert Büggermeier, Haftungsrecht. Struktur, Prinzipen, Schutzbereich zur Europäisierung des Privat-
rechts, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2006, 537 s. 
10 Cf. Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 239. No mesmo sentido, cf., inter alia, Trae-
ger, Der Kausalbegriff  im Straf und Zivilrecht, Elwert, Malburg, 1904, 377-379; Larenz/Canaris, 
Lehrbuch des Schuldrechts, II, Halbband 2, Besonder Teil, 13 Aufl age, Verlag C. H. Beck, München, 
1994, 445. 
Cf., nota de rodapé seguinte. 
11 Cf. Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 239. No mesmo sentido, cf., inter alia, Trae-
ger, Der Kausalbegriff , 377-379; Larenz/Canaris, Lehrbuch, II/2, 445; Christian von Bar, 
„Delilktsrecht, Empfl ieht es sich, die Voraussetzungen der Haftung für unerlaubte Handlungen 
mit Rücksicht auf die gewandelte Rechtswirklichkeit und die Entwicklungen in Rechtsprechung 
und Lehre neu zu ordnen? Wäre es insbesondere zweckmässig, die Grundtatbestände der § 823 
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Abstätze 1 und 2, § 826 BGB zu erweitern oder zu ergänzen?“, Gutachten und Vorschläge zur überar-
beitung des Schuldrechts herausgegeben vom Bundesminister der Justiz, Bd. II, Bundesanzeiger Verlagsges, 
Köln, 1981, 1696, sustentando que, no caso de violação de uma norma de perigo abstrato, a culpa 
se limita à ofensa da norma e que há inversão do ónus da prova quanto a ela.
Em sentido diverso, cf. Hans Stoll, Kausalzusammenhang und Normzwek im Deliktsrecht, Mohr, 
Tübingen, 1968, 22 e ss. O Autor considera que o § 823 II BGB não se esgota na violação da 
norma, sustentando que a culpa também se deve referir ao interesse violado, uma vez que, se 
assim não fosse, o risco de responsabilidade tornar-se-ia tanto maior quanto mais geral e abstrata 
fosse a norma que preconiza uma proibição de pôr em perigo. Rejeitando o princípio geral de 
que, quanto mais abstrata seja a norma, mais severa deve ser a responsabilidade, cf. Sinde Mon-
teiro, „Seguro automóvel...“, cit., para o que acaba por não prescindir totalmente do juízo de 
adequação a este nível. 
De notar, igualmente, que, de acordo com o modelo imputacional que tivemos oportunidade 
de delinear na nossa dissertação de doutoramento, no caso da primeira modalidade de ilicitude, 
desenha-se, em concreto, a partir da preterição de deveres de segurança no tráfego, onde se incluem 
deveres de cuidado (que, uma vez lesados, permitem desvelar a culpa), uma esfera de risco/respon-
sabilidade que estará na base da imputação de um resultado ao agente. Ora, a culpa há-de referir-
se a essa esfera de responsabilidade e não a todos os danos-eventos que surjam. Sobre o ponto, cf. 
Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causalidade ao nexo de imputação, 914 s.
Veja-se, ainda, Lindenmaier, “Adäquate Ursache und nächste Ursache. Zur Kausalität im allge-
meinen bürgerlichen Recht und in den Allgemeinen Deutschen Seeverischerungsbedingungen”, 
Festschrift für Wüstendörfer, Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Konkursrecht, Hundertdreu-
zehnter Band (113), 3/4, 1950, 206 s., 215, considera que a culpa/previsibilidade tem de existir em 
relação ao efeito danoso imediato, mas não em relação aos danos subsequentes; Von Caemmerer, 
“Die Bedeutung des Schutzbereichs einer Rechtsnorm für die Geltendmachung von Schadens-
ersatzansprüchen aus Verkehrsunfällen”, Deutsches Autorecht 70, 283 s., 290, sustenta que a culpa 
não tem de estar referida à direta lesão do bem jurídico, mas à criação de uma fonte de perigo; 
Till Ristow, Die psychische Kausalität im Deliktsrecht, Europäische Hochschulschriften, Peter Lang, 
Frankfurt am Main, 2003, 217, sublinha que, ao nível da responsabilidade por culpa, esta não tem 
de se referir à direta violação do bem jurídico, mas à criação da fonte de perigo. 
Entre nós, cf., a este propósito, Vaz Serra, “Obrigação de indemnização. Colocação. Fontes. 
Conceito e espécies de dano. Nexo causal. Extensão do dever de indemnizar. Espécies de indem-
nização. Direito de abstenção e de remoção”, Boletim do Ministério da Justiça, n.º84, março 1959,. 
31, defendendo que o agente deve ter previsto o primeiro resultado contrário ao direito; Sinde 
Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 318 (considerando que a culpa se deve referir à ofensa 
dos direitos e não apenas à infração do dever, como acontece na segunda modalidade de ilicitude, 
mas admitindo que tal não implica uma diferença de monta, já que é difícil conceber uma viola-
ção culposa de um dever no tráfego que conduza a uma lesão não culposa de direitos absolutos, 
exceto se eles fossem estabelecidos de forma abstrata).
Com isto acabamos por ser confrontados com outras nervuras problemáticas. Elas alimentam-se, 
sobretudo, por uma preocupação de coerência intrassistemática. A segunda modalidade de ilicitude: 
a) serve para ampliar o leque de bens jurídicos/interesses tutelados por via delitual; b) antecipa a 
tutela dos bens jurídicos protegidos ao nível da primeira modalidade de ilicitude. Um dos índices 
dessa antecipação passa pela referência da culpa, não ao resultado lesivo, mas à violação normativa. 
Não implicará a interpretação expendida a introdução de um fator de perturbação na medida em 
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da norma implica, segundo a posição de alguns autores, uma presunção de 
culpa12. In fi ne, tal antecipação teria consequências ao nível da causalidade13. 
Prescindir-se-ia a este nível da ideia de adequação e da ideia de probabilidade 
que lhe anda associado, porque o que revelaria seria saber se o dano se inscreve 
ou não entre aqueles que a norma visava obliterar. 

que se torna mais difícil a perceção da mais-valia das normas de proteção de interesses alheios? 
Não cremos que assim seja. Desde logo, há que perguntar “por que razão é que a antecipação da 
tutela ocorre por referência a interesses menos valiosos e não existe sempre que esteja em causa 
a violação de direitos absolutos”? Se a justifi cação pode passar pela intencionalidade que presidiu 
à edifi cação de um modelo delitual assente na estrutura iheringuiana, bem como pela perceção 
da existência de comunidades de risco estabilizadas que determinam a intervenção do legislador, 
pronta a ser aproveitada em sede aquiliana, então perceberemos que, inexistindo uma disposição 
legal de proteção de interesses alheios, deixa de se presumir a esfera de risco/responsabilidade, 
que há-de ser construída em concreto, com apelo às circunstâncias paradigmáticas e exemplares, 
e provada pelo lesado. No fundo, ao contrário do que acontece se estivermos no seio da segunda 
modalidade de ilicitude, a contemplação da lesão concretamente experimentada vai ser essen-
cial. Com isto podemos dizer que a culpa se refere ao resultado. Trata-se contudo do resultado 
imediatamente verifi cado e não daqueles danos subsequentes que, se forem também danos-lesão, 
colocarão problemas ao nível da própria imputação. 
12 A este ensejo podemos referir duas grandes posições na doutrina: os Autores que defendem a 
existência de uma verdadeira inversão do ónus probandi e os que se limitam a falar de uma pre-
sunção simples. 
Cf. Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 265. Dando conta da divergência, vide, tam-
bém, Adelaide Menezes Leitão, Normas de protecção, 728.
Cf., a este propósito, Hans Stoll, “Haftungsverlagerung durch beweisrechtliche Mittel”, Archiv 
für die civilistische Praxis, 176, 1976, 145-196, em especial 179. O autor diz que não é possível falar, 
em geral, de uma presunção de culpa e de causalidade ao nível da violação de normas de proteção 
tendo em conta a estrutura e o conteúdo multiformes de tais prescrições legislativas. Em regra, 
poder-se-á falar de uma alteração do ónus probandi ao nível das normas de pôr em perigo abstrato. 
13 Adelaide Menezes Leitão, Normas de proteção, 689. Diz-nos a autora que “(…) [a] característica 
da ilicitude assente na própria ação e não num resultado determinado, designadamente a lesão 
de um bem jurídico determinado, implica consequências ao nível do nexo de causalidade. Com 
efeito, a causalidade tem de ser equacionada no contexto de normas de pôr em perigo”.
Larenz/Canaris, Lehrbuch, II/2, 433. Salientam os autores, no quadro da segunda modalidade 
de ilicitude, que importa que a pessoa lesada fi gure entre as que são protegidas pela pretensão 
indemnizatória. E além disso importa que o interesse seja tutelado pela norma. Há que saber, em 
concreto, se o risco específi co nesta previsto se verifi cou. Mas, contrariamente ao entendimento 
do BGH, não se trata de uma questão de causalidade. Na verdade, segundo os insignes juristas, 
não questionamos aí se a violação da norma foi causal, já que o que tem de ser causal é a con-
duta do lesante em relação ao dano. A violação da norma diz respeito à Tatbestandsmässigkeit e à 
Rechtswidrigkeit, só sendo relevante a esse ensejo; já a causalidade representa uma conexão entre 
a conduta e o dano.
Veja-se, ainda, Erich Schickedanz, “Schutzwecklehre und Adäquanztheorie”, Neue Juristische 
Wochenschrift, 24. Jahrgand, 1. Halbband, 1971, 917 s. 
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Estas ideias não devem, contudo, ser sobrevalorizadas. 
Para o perceber, tenhamos em conta algumas ideias: em primeiro lugar, há 

que ter presente o ponto de referência da culpa no quadro da primeira moda-
lidade de ilicitude14; em segundo lugar, não se pode ignorar os mais recentes 
desenvolvimentos doutrinários a propósito da causalidade. Ao afastarem-nos 
da ideia de probabilidade e ao apontarem-nos para uma perspetiva imputacio-
nal assente na edifi cação de uma esfera de risco/responsabilidade que dialoga 
com outras esferas de risco/responsabilidade, acabamos por encontrar uma 
resposta diversa para o problema do ónus probatório, com a qual nos aproxi-
mamos, apesar de centrados noutros fundamentos, da fl exibilização que era 
conseguida exclusivamente por via da segunda modalidade de ilicitude15. 

A grande mais-valia da segunda modalidade de ilicitude parece, portanto, 
encontrar-se no alargamento dos bens jurídicos que podem ser tutelados ao 
nível extracontratual. 

Os autores questionam se a segunda modalidade de ilicitude se limita a 
antecipar a reforçar a tutela que é dispensada aos bens jurídicos tutelados ao 
abrigo da primeira modalidade de ilicitude ou se se verifi ca, de facto, um 
alargamento dos interesses merecedores de proteção. A questão foi colocada 
sobretudo na Alemanha, a propósito da relação entre o § 823 I e o § 823 II 
BGB, mas deve ser ponderada entre nós, atenta a similitude dos modelos aqui-
lianos com que estamos a operar. 

Ora, a nossa resposta não pode ser senão a de que – para além de anteci-
par e reforçar a tutela, compreendida nos moldes atrás enunciados – há um 
efetivo alargamento do leque de bens jurídicos protegidos pelo ordenamento 
jurídico. Contra o que sustentam alguns autores16, não tem de haver uma 
coincidência entre os interesses aqui intencionados e os bens jurídicos pro-
tegidos, ex via direito absoluto, ao abrigo da primeira modalidade de ilicitude. 
O segmento em apreço do artigo 483.º, n.º 1 CC – embora da forma pru-
dente que impele à contemplação da conduta e não apenas do resultado – é de 
molde a alargar o espetro dos valores tutelados delitualmente. De outro modo, 
tornar-se-ia incompreensível – se bem que não despicienda – a bifurcação 

14 Cf. o que se disse na nota de rodapé 9. 
15 Sobre o ponto, cf. Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causalidade ao nexo de imputação, 
cap. V. 
16 Assim, cf. Traeger, Der Kausalbegriff  , 376 s., considerado que o § 823 II não acrescenta nada ao 
§ 823 I BGB, sendo o seu alcance meramente subjetivo, ou seja, ele só teria relevo em sede de 
determinação da culpa que se passa a referir à norma violada e não ao resultado. Para ele, não é 
bastante a violação culposa da norma de proteção, sendo necessário que o resultado lesivo impli-
que a preterição de um dos bens jurídicos previstos no § 823 I BGB. 
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criteriológica17. O que não signifi ca, porém, que não possa haver uma coinci-
dência entre eles18. Pensemos na norma que proíbe a circulação automóvel a 
uma velocidade superior a 120 km/h para evitar o perigo dos outros utentes 
da via. Estaríamos, aí, diante de uma concretização de determinados deve-
res de cuidado19. A partir dela, tomada como exemplo, e imaginado que B, 
conduzindo a 180 km/h, colide com o veículo de C, ferindo-o gravemente, 
construamos duas hipóteses discursivas diversas, cada uma das quais centrada 
numa específi ca modalidade de ilicitude extracontratual20. No que à primeira 
tange, ela desvelar-se-ia pelo resultado lesivo, ou seja, pela violação do direito 

17 Assim, na Alemanha, o § 823 I serviria para tutelar direitos e bens jurídicos com efi cácia erga 
omnes, enquanto o § 823 II se destinaria à proteção de interesses. 
Sobre o ponto, cf., igualmente, Canaris, “Schutzgesetze-Verkehrspfl ichten-Schutzpfl ichten”, 
49 s., considerando que o § 823 II BGB cumpre uma dupla função: complemento e concretiza-
ção da primeira modalidade de ilicitude; alargamento da tutela nos delitos de perigo abstrato. 
Caso a disposição legal de proteção de interesses alheios vise tutelar um dos bens elencados no 
§ 823 I BGB, ela funciona como uma mera concretização da tutela; na hipótese inversa, o pre-
ceito aproxima-se do § 826 BGB. 
Veja-se, ainda, Wolfhard Kohte, “Normzweck und Interessenabwägung bei der Auslegung des 
§ 823 II BGB, – BGH NJW 1987, 1818”, Jura, 1988, Heft 3, 125 s., em especial 128 s., sublinhando 
a importância da segunda modalidade de ilicitude ao apresentar a sua dupla função: alargamento 
das hipóteses susceptíveis de ressarcimento; repercussão em sede processual. 
18 Importa, a este ensejo, referir que dialogam na doutrina duas posições acerca da concreta comu-
nicação entre as duas modalidades de ilicitude. De um lado, encontramos os autores que, consta-
tando a coincidência de bens jurídicos tutelados por uma e outra, sustentam que a segunda via de 
desvelação do ilícito não pode funcionar no sentido da limitação do âmbito de proteção conferido 
pela primeira. Nesse sentido, cf. Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 254 s.; Nuno 
Manuel Pinto de Oliveira, “O problema da ilicitude das condutas conformes às leis de protecção 
do ambiente. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17.1.2002”, Cadernos de Direito Privado, 
n.º12, outubro/dezembro, 2005, 13-20; Adelaide Menezes Leitão, Normas de protecção, 561. De 
outro lado, estariam aqueles que sustentam que a norma de proteção positivaria uma ponderação 
entre interesses do lesante e do lesado pelo que qualquer conduta que, atentando bens jurídicos 
nela tutelados, não preenchesse o seu conteúdo impositivo e/ou proibitivo deveria ser conside-
rada lícita. Cremos não ser sustentável o segundo entendimento posto em diálogo. Duas razões 
apontam claramente no sentido do seu afastamento: a) aceitá-lo implicaria um reconhecimento 
de que o estrato normativo ditaria a relevância jurídica dos comportamentos, independentemente 
das exigências de sentido comunicadas por cada caso, aproximando-nos perigosamente de uma 
lógica positivista nos termos da qual o que não é proibido é permitido; b) em contravenção com 
a própria ideia do domínio ou predomínio sistemático, inverter-se-ia a relação hierárquica entre 
as hipóteses delituais básicas plasmadas pelo legislador. 
19 Nesse sentido, cf. Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 239. Refere o autor que nestes 
casos não se alarga a proteção de bens jurídicos que já resultava da primeira modalidade de ilicitude. 
20 Circunscrevemo-nos às duas modalidades básicas de ilicitude previstas expressamente no artigo 
483.º CC. Desconsidera-se, portanto, a possibilidade de entrar em cena a responsabilidade objetiva 
pelos danos causados por um veículo automóvel. 
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à integridade física. Essencial seria, contudo, e deixando por ora de lado o 
nexo de causalidade exigível (entendido, como deve ser, como nexo de impu-
tação), que o lesado viesse provar a culpa do agente perpetrador do ilícito. 
Para tanto, entende-se ser a culpa um desvio na conduta que era exigível a um 
homem médio, traduzindo-se – na sua conformação básica da negligência – 
na preterição de um dever de cuidado, a pressupor a previsibilidade do dano e 
a exigibilidade de adoção de um comportamento diverso. E sustenta-se que a 
mesma deve ser referida à violação do direito de que se parte e não aos danos 
concretos em que a mesma se refrate (ou, de acordo com o modelo imputacio-
nal por nos desenhado a que já fi zemos referência, à esfera de responsabilidade 
que se erige a partir de tal preterição)21. Já no âmbito de relevância da segunda 
modalidade de ilicitude, algumas notas de dissenso haveriam de ser subli-
nhadas, pese embora as mesmas sejam amparadas por zonas de convergência. 
A ilicitude seria matizada, já não pela violação da integridade física, mas pela 
quebra de uma norma legal de proteção de interesses alheios. Na sindicância 
dela, urgia, em primeiro lugar, num juízo interpretativo que se afi gura essen-
cial, indagar acerca da referida natureza da prescrição normativa mobilizada. 
Para tanto, há que ter em conta que a norma deve intentar a proteção de 
interesses particulares contra determinados perigos, na sua hipótese norma-
tiva tipifi cados. Ora, no caso concreto, parecem eles identifi car-se, a par do 
interesse público na segurança rodoviária, com os interesses na incolumidade 
da integridade física e propriedade dos utentes estradais. A norma vem tutelar 
uma zona específi ca do bem jurídico objeto de proteção pelo direito abso-
luto cuja violação tinha sido denotada ao abrigo da primeira modalidade de 
ilicitude delitual. Ou melhor, a disposição legal vem estabilizar um modo de 
evicção daquela posição subjetiva efi caz erga omnes que, exatamente por o ser, 
já era protegida em termos gerais. Há que, portanto, procurar a mais-valia 
da sobreposição denotada. Dir-se-á, como já se disse, que a culpa se refere 
exclusivamente à violação da norma, não tendo de ser previsível o resultado. 
Só que, como bem nota Sinde Monteiro, não há aqui grande divergência 
em termos práticos, dado que “quem tem de prever o perigo concreto tem 
sempre de contar com a realização do resultado”22. Passaria, então, para o 
insigne civilista, a apurada compreensão do sistema pela dicotomização entre 
os delitos de perigo concreto e de perigo abstrato, posto que, nos segundos, 
“nem sequer é necessário que seja previsível a ocorrência de um dano”, corres-
pondendo a divisória à distinção entre as disposições de proteção em sentido 

21 Cf. . Sobre o ponto, cf. Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causalidade ao nexo de impu-
tação, 914 s.
22 Cf. Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 239. 
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amplo e em sentido estrito23. Com o que também não se agigantariam as 
consequências prático-normativas, dado que não só a existência de qualquer 
dessas normas não conduz à redução do âmbito de proteção, mas tão-só ao seu 
alargamento24, como a estabilização legislativa de um comportamento tido 
por perigoso torna difícil a afi rmação da não cognoscibilidade do resultado 
pelo lesante. Haveria para Sinde Monteiro um adiantamento da responsabili-
dade sempre que em causa estivesse a proibição de um pôr em perigo abstrato. 
Elas incluiriam “também justamente a falta de cognoscibilidade de um con-
creto pôr em perigo nas suas considerações de proteção e impedem por isso o 
agente de invocar a falta de cognoscibilidade desse concreto pôr em perigo”25. 
No que nos diz respeito, cremos não haver aí uma dessintonia latente. Na 
verdade, pode o agente, com o seu comportamento, apenas prever a violação 
da norma delitual, mas, ao fazê-lo, e porque a negligência se basta com a pre-
visibilidade de um homem médio, não impondo que o agente tenha, de facto, 
previsto o resultado, não pode deixar de reconhecer a possibilidade de aquele 
sobrevir. Os delitos de perigo abstrato caracterizam-se pela inexigibilidade 
de verifi cação de um resultado. Mas, na mobilização civilística que destas 
normas se faça, porque consumada à luz das exigências que o caso, inteli-
gido dialeticamente de acordo com um sistema privatístico que se pressupõe, 
parece esbater-se a anunciada diferença. Em apreço, verdadeiramente, estaria 

23 Cf. Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 240. A distinção, neste quadro, não é, 
porém, exclusiva do pensamento do civilista português (para quem só as normas de perigo abs-
trato são normas de proteção stricto sensu). Encontramo-la, também, inter alia, em Von Bar, Ver-
kehrspfl ichten, 286-287
Note-se que, para Sinde Monteiro, a generalidade das normas do código penal, na medida em que 
protegem bens jurídicos coincidentes com os que, ao nível do direito civil, são tutelados por via de 
direitos absolutos, não seriam verdadeiras disposições de proteção em sentido estrito (a sua impor-
tância fi caria, pois, limitada ao facto de estabelecerem uma proibição de pôr em perigo concreto). 
Quanto ao ponto, cf., ainda, Menezes Cordeiro, Direito das ObrigaçõesII, 344 e ss., incluindo na 
categoria as normas destinadas a proteger interesses pessoais como a vida, a honra, as normas de 
direito privado que tenham como intenção evitar violações de direitos e normas que, protegendo 
a coletividade, incluem a tutela do lesado; Rui de Alarcão, Direito das Obrigações, 241 e ss.; 
Veja-se, também, entre nós, Adelaide Menezes Leitão, Normas de protecção, 221, considerando 
que o § 823 II BGB só consegue atingir um campo de aplicação autónomo quando recorre a 
normas de conduta abstratas, como, por exemplo, a que proibe circular a mais de 50 km/h den-
tro das localidades. 
Sublinhe-se, por isso, em abono do rigor, e na sequência do que fi cou dito nesta nota que, não 
obstante o que dizemos em texto, o exemplo de que partimos neste pequeno excurso reporta-se 
a uma proibição de pôr em perigo abstrato. 
24 Cf. Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 241-242. 
25 Cf. Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 244. 
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a previsão, pelo legislador, de um comportamento perigoso e suscetível de pôr 
em causa determinados interesses polarizados num grupo delimitado de sujei-
tos particulares. Se em determinadas situações se basta com a censura dirigida 
à conduta, antecipando a proteção, noutras, exige-se um resultado, ainda que 
seja um puro pôr em perigo. Este, incorporado no âmbito normativo, faria 
parte do tipo, pelo que a norma vertida em disposição de proteção, uma vez 
violada, obviamente o incorporaria e, havendo culpa referida à preterição 
dela, o próprio resultado seria tido como culposo. Ou seja, violada a norma, o 
perigo concreto não pode deixar de ser reconhecido pelo agente. Outra seria 
a impostação do problema no caso de um pôr em perigo abstrato. 

Uma linha divisória, aos nossos olhos, se impõe. Aquela que coloca, de 
um lado da fronteira, as disposições de proteção de interesses alheios distintos 
dos direitos subjetivos e, do outro, as que intentem tutelar interesses confl uen-
tes com essas posições dotadas de efi cácia erga omnes26. 

26 Sobre o ponto, veja-se, igualmente, Adelaide Menezes Leitão, Normas de protecção, 618 s. 
A autora fala de dois núcleos distintos de normas de proteção: a) normas que se localizam no âmago 
de proteção dos direitos subjetivos, como seu complemento ou concretização, de que é exemplo 
a norma que proíbe a condução de veículos automóveis a uma velocidade superior a 50km/h nas 
localidades (teriam como vantagem o alargamento da ilicitude e do âmbito de proteção, permi-
tindo um mais fácil preenchimento dos pressupostos da imputação delitual. Assim, segundo tes-
temunha a autora, em consonância com a posição de outros juristas já por nós citados, a ilicitude 
cingir-se-ia à violação da norma, não fi cando dependente da lesão do direito subjetivo, pelo que 
abrangeria o perigo de lesão do bem jurídico protegido – cf. p. 619; a culpa verter-se-ia num 
juízo de censura sobre aquela; a causalidade implica aferir se o resultado danoso se produziu no 
círculo de proteção da norma); b) normas que não se inserem no âmbito da proteção dos direitos 
subjetivos, mas permitem autonomizar a tutela de outros interesses. 
Explicitemos o que, porventura, possa ter fi cado implícito. O legislador consagra, no artigo 483.º 
CC, a possibilidade de se desvelar a ilicitude extracontratual por via da violação de disposições 
legais de proteção de interesses alheios. Saber o que elas são é matéria controversa, deixada ao 
labor jurisprudencial e doutrinal. Duas notas parecem, no entanto, prestimosas na orientação dessa 
tarefa. De um lado, a referência inolvidável ao carácter legal da disposição que se pretere; do outro, 
a proteção de interesses alheios, a chamar a atenção para a noção de interesse legalmente protegido 
que com o direito subjetivo estabelece uma relação de complementaridade e não de identidade, 
não havendo uma perfeita sinonímia, pois que a tutela erigida pelo segmento primeiro do artigo 
483.º circunscreve-se aos direitos absolutos, enquanto aqui – nesta segunda modalidade de ilícito 
– se haverá de dar abertura à relatividade dos direitos dotados de efi cácia inter partes. O legislador 
estabelecerá uma conduta proibida, a qual é erigida, embora não exclusivamente, para salvaguarda 
de interesses particulares. Para cumprir tal intenção prescritiva, pode optar por uma de duas vias. 
Considerar uma conduta proscrita, pela sua especial perigosidade, ou considerar que ela só deve 
ser considerada ilícita – independentemente do nicho dogmático em que se esteja mergulhado – 
quando haja um concreto pôr em perigo de determinados interesses. Neste caso, ao considerarmos 
que a culpa se refere à violação da norma, estamos, no fundo, a dizer que a culpa se há-de referir 
também a essa concreta colocação em risco, pelo que nenhuma dessintonia existe em relação à 
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É neste contexto que as normas da concorrência podem assumir importân-
cia extrema em termos delituais. Na verdade, a partir do momento em que pos-
sam ser qualifi cadas para os devidos efeitos como disposições legais de proteção 
de interesses alheios, é possível desvelar-se, por meio da sua lesão, a ilicitude 
fundamentante de uma pretensão indemnizatória. A possibilidade foi, dou-
trinalmente, afi rmada, de forma detida e aprofundada, por Adelaide Menezes 
Leitão27, e jurisprudencialmente consagrada em decisões judiciais. Pensemos, 
no quadro do ordenamento jurídico alemão, cuja modelação não dista sobre-
maneira da do nosso em matéria delitual, o caso British Telecommunications plc. 

primeira modalidade de ilicitude delitual. Na primeira hipótese, o preenchimento da norma não 
envolve a previsão do resultado danoso. Mas não será legítimo que o homem medianamente sen-
sato, prudente, razoável possa vir dizer que não previu o resultado danoso na situação concreta. 
Pois que, ao ser cristalizada a conduta por via normativa, tal implica que ela seja informada por 
um potencial danoso que tolhe a justifi cação aduzida. 
Há uma antecipação da proteção, é certo, mas estamos em crer que ela não se projeta, em termos 
práticos, na exigência ou não de previsibilidade do resultado, dado ser esta implícita. Supomos 
antes que ela se agigantará naqueloutro problema da repartição do ónus da prova, pelo que, afi nal, 
as duas questões, não sendo uma só, apresentam uma conexão estreita. Mais se diga que, a partir 
do momento em que o interesse protegido vem a desembocar num direito subjetivo absoluto, a 
segunda modalidade de ilicitude de que se fala passa a só ter interesse em matéria de determina-
ção da forma de imputação. Posto isto, e no seguimento do que anteriormente tínhamos dito, 
sempre que assim seja não há propriamente uma autonomia valorativa da preterição normativa, 
mas uma diversa ordenação dos pressupostos de imposição de uma pretensão indemnizatória. 
Com as disposições em causa a transverterem-se em normas fi xadoras de deveres de precaução. 
Importa, ainda, não esquecer o entendimento acerca do polo de referência da culpa ao nível da 
primeira modalidade de ilicitude. 
Cf., quanto ao ponto, Adelaide Menezes Leitão, Normas de protecção, 163 s. A autora, procurando 
esclarecer qual o ponto de referência da culpa ao nível da segunda modalidade de ilicitude e atendo-
se à análise da evolução doutrinal germânica na matéria, vem dizer que, „segundo a posição cor-
rente, interessam só a previsibilidade e a evitabilidade do comportamento contrário à norma por o § 
823 II não se referir a um resultado ilícito. Isto é equívoco na medida em que muitos tipos legais de 
muitas normas de referência pressupõem um resultado ou pelo menos um resultado de colocação em 
perigo. A culpa tem de se referir ao tipo legal, o que signifi ca que o ponto de referência da culpa é 
a ilicitude. Em delitos de perigo abstracto, a culpa é de pressupor só em relação ao comportamento. 
O tipo legal não exige mais. Em sentido diferente, uma posição exige igualmente que a culpa 
abranja a violação dos interesses que fundamentam a responsabilidade. Esta solução equipara os 
pressupostos da culpa do § 823 I e II BGB. A responsabilidade não se estendem a todas as conse-
quências possíveis, mas só àquelas que resultam da violação do interesse imediatamente protegido“. 
27 Cf. Adelaide Menezes Leitão, Normas de protecção. Cf., igualmente, Rui Carapinha, O private 
enforcement do direito da concorrência à luz do direito português, Lisboa, 2014 e Maria João Pestana de 
Vasconcelos, „Algumas questões sobre a ressarcibilidade delitual de danos puramente patrimoni-
ais no ordenamento jurídico português“, Novas tendências da responsabilidade civil, Almedina, 183 s.
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and Viag Interkom Gmbtt/Deutsche Telekom, no âmbito do qual se considerou que 
poderia gerar-se responsabilidade extracontratual ao abrigo do §823 II BGB28. 

Entre nós, são conhecidos alguns acórdãos na matéria29. Não são, porém, 
isentas de difi culdade as questões relacionadas com a invocação das normas 
concorrenciais para tutela de interesses individuais. Em muitos casos, deno-
ta-se uma certa ambivalência judicativa quer no tocante à possibilidade de se 
invocarem as referidas normas como disposições legais de proteção de inte-
resses alheios, quer no tocante ao âmbito subjetivo de proteção que dispensam 
em concreto. 

No acórdão de 20 de junho de 2013, o Supremo Tribunal de Justiça admi-
tiu a possibilidade de se mobilizarem as regras da concorrência no quadro 
da responsabilidade civil, considerando ao mesmo tempo que consumidores 
e empresas se enquadram no escopo de proteção da norma concretamente 
violada. No mesmo sentido, o Tribunal da Relação de Lisboa, no acórdão de 
7 de dezembro de 2012, considerou a viabilidade de uma indemnização por 
violação das normas da concorrência, decidindo pela integração de consumi-
dores e concorrentes no âmbito de proteção da norma30. Parece denotar-se, 
por isso, uma mudança da perspetiva judicativa dos nossos tribunais superio-
res. Na verdade, em sentenças anteriores, o Supremo Tribunal de Justiça teria 
afastado a possibilidade de os lesados invocarem a proteção de normas de con-
corrência para obterem uma indemnização, por considerar que tais normas 
não conferem um direito subjetivo a essa tutela31. Neste segmento, a decisão 
do nosso tribunal superior não pode ser senão criticada: em causa não está, 
obviamente, o reconhecimento de um direito subjetivo, mas de um interesse 
que, integrando-se no âmbito de proteção da norma e sendo preterido, pode 
dar origem a uma pretensão indemnizatória. 

O cerne da problemática, uma vez estabelecida a natureza de disposição 
de proteção das normas da concorrência, passa, portanto, pela delimitação do 
âmbito de proteção dessa mesma norma ou, e numa perspetiva mais abran-

28 Cf. Donncadh Woods/Alisa Sinclair/David Ashton, “Private enforcement of community 
competition law: modernisation and the road ahead”, 3. 
29 Sobre o ponto, com grande importância, cf. Miguel Ferro, “Jurisprudência de private enfor-
cement”, 178 s.
30 Sobre estes casos, com uma análise pormenorizada deles, cf. Miguel Ferro, “Jurisprudência 
de private enforcement”, 188 s.
31 Trata-se do acórdão do STJ de 21 de março de 1996, mencionado e comentado por Miguel Ferro, 
“Jurisprudência de private enforcement”, 185 s. Veja-se, também, o acórdão do STJ de 21 de outubro 
de 2010, onde se considera que não há possibilidade os lesados invocarem as normas da concorrência 
para obterem uma indemnização, mas, segundo o parecer de Miguel Ferro, onde parece sugerir-se 
que os consumidores poderiam invocar as normas da concorrência para obter o ressarcimento. 
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gente, de estabelecer critérios de imputação que nos permitam delimitar a 
responsabilidade a este nível. É que a simples consideração dos concorrentes e 
consumidores, sem mais, poderá colocar-nos a difi culdade de fazer resvalar a 
responsabilidade para limites incomportáveis. 

O que assim fi ca dito percebe-se claramente: lidamos a este nível com 
danos puramente patrimoniais, o que signifi ca que não nos devemos deixar 
de preocupar com a contenção da indemnização, já que estes, pela sua própria 
natureza, podem estender-se ao infi nito. Por outro lado, se recusamos a sua 
indemnização de princípio, para a afi rmarmos em todos os casos em que exista 
a violação de uma disposição legal de proteção de interesses alheios, então isso 
signifi ca que só estamos legitimados a ir até onde nos permita a intenciona-
lidade normativa da norma que, a este ensejo, modelará a responsabilidade. 

Uma conclusão é, independentemente das questões dogmáticas a que alu-
dimos, inegável: o ordenamento jurídico português reconhece a importância 
dos interesses privados subjacentes às normas de direito da concorrência. Este 
reconhecimento parece, aliás, existir igualmente nos restantes ordenamentos 
jurídicos da nossa zona de infl uência. Isso mesmo se denota pela análise dos 
projetos europeus de harmonização do direito delitual. Não procurando afi r-
mar-se como um instrumento normativo com força vinculativa, tais projetos 
acabam por funcionar como uma solução de compromisso que refl etem as 
diversas posições dos ordenamentos europeus, constituindo, nessa medida, 
como um instrumento útil de direito comparado. Ora, no artigo 2:208 do 
livro VI do Draft Common Frame or Reference podemos ler que o dano causado 
a um consumidor como resultado de concorrência desleal é um dano legal-
mente relevante se o direito nacional ou comunitário o previr. 

3.  A Diretiva 2014/104/UE, do Parlamento e do Conselho, de 26 de 
novembro de 2014

Apesar das possibilidades abertas pelo modelo ressarcitório aquiliano 
pátrio, as soluções a que podemos chegar no quadro do nosso ordenamento 
jurídico no tocante ao aproveitamento das regras da concorrência nas relações 
entre privados fi cam aquém daquilo que é imposto pela Diretiva 2014/2014/
UE, do Parlamento e do Conselho, de 26 de novembro de 2014. De facto, 
a Diretiva, ao estabelecer regras de articulação entre a aplicação das regras 
de concorrência pelas autoridades da concorrência e a aplicação das regras 
em ações de indemnização perante os tribunais nacionais, impõe o ressarci-
mento dos danos causados a qualquer pessoa por uma infração do direito da 
concorrência. No artigo 1.º/1 pode ler-se que “a presente diretiva estabelece 

Book Revista O Direito II (2017).indb   292Book Revista O Direito II (2017).indb   292 12/06/17   12:0012/06/17   12:00



O Direito 149.º (2017), II, 277-310

Private Enforcement do direito da concorrência em Portugal: o antes, o agora…  293

certas regras necessárias para assegurar que quem sofra danos causados por 
uma infração ao direito da concorrência por uma empresa ou associação de 
empresas possa exercer efetivamente o direito a pedir a reparação integral 
desses danos por essa empresa ou associação”. 

Em homenagem ao que se dispõe neste preceito, o artigo 3.º da Diretiva 
consagra que os Estados-Membros asseguram que as pessoas singulares ou 
coletivas que sofram danos causados por infrações ao direito da concorrência 
possam pedir e obter a reparação integral desses danos. Esta reparação inte-
gral inclui a compensação dos danos emergentes e dos lucros cessantes, não 
se admitindo, porém, a condenação do agente em punitive damages. A solução 
normativa dispensada, no tocante aos danos punitivos, parece-nos – afi rma-
mo-lo a priori – acertada. Não só temos sérias reservas no que toca à admissi-
bilidade deste tipo de pena privada, como, em particular, estando-se a falar de 
um pedido indemnizatório arbitrado na sequência de uma infração ao direito 
da concorrência punida, em primeira linha, em termos contraordenacionais, 
se poderia pôr em causa o princípio ne bis in idem. 

Para além desta regra de alcance geral, a Diretiva impõe uma série de 
medidas particulares que estão ao serviço da fi nalidade previamente defi nida. 

Uma primeira medida diz respeito aos meios de prova. Assim, nos termos 
do artigo 5.º/1 Diretiva, “os Estados-Membros asseguram que, nos processos 
relativos a ações de indemnização na União e a pedido do demandante que 
apresentou uma justifi cação fundamentada com factos e elementos de prova 
razoavelmente disponíveis, sufi cientes para corroborar a plausibilidade do seu 
pedido de indemnização, os tribunais nacionais possam ordenar ao deman-
dado ou a um terceiro a divulgação dos elementos de prova relevantes que 
estejam sob o seu controlo”. E, de acordo com o seu n.º 2, “os Estados-Mem-
bros asseguram que os tribunais nacionais possam ordenar a divulgação de 
determinados elementos de prova ou de categorias relevantes de elementos 
de prova, caracterizados de forma tão precisa e estrita quanto possível com 
base em factos razoavelmente disponíveis indicados na justifi cação fundamen-
tada”. Exige-se, portanto, para que a divulgação de provas seja possível, que 
a pretensão indemnizatória seja razoável. No mais, a referida divulgação está 
sujeita ao princípio da proporcionalidade (artigo 5.º/3) e devem-se aplicar 
medidas adequadas sempre que os factos a divulgar sejam confi denciais. No 
que tange aos elementos de prova incluídos no processo de uma autoridade de 
concorrência, aplicam-se as regras especiais constantes do artigo 6.º Diretiva. 
Nessa medida, e nos termos do n.º 6 do citado preceito, não podem ser nunca 
divulgadas as declarações de clemência e as propostas de transação. 

Esta disciplina relativa aos meios de prova é acompanhada das sanções 
desenhadas ao abrigo do disposto no artigo 8.º Diretiva.
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Num segundo grupo de medidas, estabelecem-se regras no tocante aos 
prazos de prescrição e à solidariedade entre responsáveis. Assim, “os Estados-
-Membros estabelecem, nos termos do presente artigo, as regras aplicáveis 
aos prazos de prescrição para intentar ações de indemnização. Essas regras 
determinam quando começa a correr o prazo de prescrição, a duração do 
mesmo e as circunstâncias em que este é interrompido ou suspenso” (artigo 
10.º/1 Diretiva). Este prazo de prescrição não pode, porém, começar a correr 
antes de cessar a infração ao direito da concorrência e de o demandante ter 
conhecimento ou se poder razoavelmente presumir que teve conhecimento 
do comportamento em causa e de que este constitui uma infração ao direito 
da concorrência; do facto de a infração ao direito da concorrência lhe ter 
causado dano; e da identidade do infrator (artigo 10.º/2 Diretiva). Além disso, 
apesar de os Estados-membros poderem determinar a duração do mencionado 
prazo, ele não pode ser inferior a 5 anos. 

No que respeita à regra da solidariedade, “os Estados-Membros asseguram 
que as empresas que infringem o direito da concorrência por meio de um 
comportamento conjunto sejam solidariamente responsáveis pelos danos cau-
sados pela infração ao direito da concorrência; cada uma dessas empresas fi ca 
obrigada a reparar integralmente os danos, e o lesado tem o direito de exigir 
reparação integral de qualquer uma delas até ser indemnizado na íntegra”, nos 
termos do artigo 11.º/1 Diretiva. Esta regra da solidariedade entre obrigados, 
contudo, é derrogada quando estejam envolvidas pequenas e médias empre-
sas. Nos termos do n.º 2 do artigo 11.º, caso o infrator seja uma pequena ou 
média empresa (PME), ele só deve responder perante os seus próprios adqui-
rentes diretos e indiretos se: a) a sua quota de mercado no mercado relevante 
for inferior a 5% em qualquer momento durante o período de infração ao 
direito da concorrência; e b) a aplicação das regras normais de responsabili-
dade solidária prejudicar de forma irremediável a sua viabilidade económica 
e desvalorizar totalmente os seus ativos. Esta derrogação não se aplica se a 
PME tiver liderado a infração ao direito da concorrência ou coagido outras 
empresas a participarem na infração; ou se a PME tiver sido anteriormente 
condenada por infração ao direito da concorrência. Também haverá derro-
gação da regra da solidariedade prevista no n.º 1 do artigo 11.º quando o 
infrator tenha benefi ciado de dispensa de coima. Nesse caso, a solidariedade 
apenas diz respeito à responsabilidade perante os seus fornecedores e adqui-
rentes diretos e indiretos. Perante os outros lesados, só haverá solidariedade 
na medida em que não puder ser obtida reparação integral das outras empresas 
implicadas na mesma infração ao direito da concorrência. Além disso, os Esta-
dos-Membros asseguram que, no tocante ao exercício do direito de regresso, 
que deve ser assegurado no quadro das relações internas, na medida em que 
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a infração ao direito da concorrência tenha causado danos a outros lesados 
além dos adquirentes ou fornecedores diretos ou indiretos dos infratores, o 
montante de qualquer comparticipação do benefi ciário de dispensa de coima 
a outro infrator seja determinado em função da sua responsabilidade relativa 
por esses danos. 

A Diretiva abre as portas à compensação quer de adquirentes diretos, quer 
de adquirentes indiretos. Nos termos do artigo 12.º/1 dispõe-se que “os Esta-
dos-Membros asseguram, de acordo com as regras estabelecidas no presente 
capítulo, que a reparação do dano possa ser reclamada por quem o sofreu, inde-
pendentemente de ser adquirente direto ou indireto do infrator, e que sejam 
evitadas a reparação excessiva do dano causado ao demandante pela infração 
ao direito da concorrência, e a ausência de responsabilidade do infrator”. No 
tocante ao montante indemnizatório, para se evitarem indemnizações exces-
sivas, a Diretiva dispõe que a reparação por danos efetivos a qualquer nível da 
cadeia de abastecimento não deve exceder o dano de custo adicional sofrido a 
esse nível. Mas é possível reclamar e obter reparação por lucros cessantes, devi-
dos à repercussão total ou parcial dos custos adicionais. Em ações de indemni-
zação nas quais a existência de um pedido de indemnização ou o montante da 
reparação a atribuir dependam de terem sido repercutidos custos adicionais no 
demandante ou do grau de tal repercussão, tendo em conta a prática comer-
cial de repercutir os aumentos de preço a jusante da cadeia de abastecimento, 
o ónus da prova da existência e do âmbito dessa repercussão recai sobre o 
demandante. O adquirente indireto prova que os custos adicionais foram nele 
repercutidos, se demonstrar que: a) o demandado cometeu uma infração ao 
direito da concorrência; b) a infração ao direito da concorrência teve como 
consequência um custo adicional para o adquirente direto do demandado; e c) 
o adquirente indireto adquiriu os bens ou serviços que são objeto da infração 
ao direito da concorrência, ou adquiriu bens ou serviços derivados dos bens ou 
serviços que são objeto dessa infração ou que os contêm. 

Outra solução dispensada pela Diretiva diz respeito à presunção de dano 
no caso de cartelização, nos termos do artigo 17.º/2, considerando-se cartel 
“um acordo ou prática concertada entre dois ou mais concorrentes com o 
objetivo de coordenar o seu comportamento concorrencial no mercado ou 
infl uenciar os parâmetros relevantes da concorrência, através de práticas tais 
como, entre outras, fi xar ou coordenar os preços de aquisição ou de venda ou 
outras condições de transação, inclusive em relação aos direitos de proprie-
dade intelectual, atribuir quotas de produção ou de venda, repartir mercados 
e clientes, incluindo a concertação em leilões e concursos públicos, restringir 
as importações ou exporta ções ou conduzir ações anticoncorrenciais contra 
outros concorrentes”, nos termos do artigo 2.º/14. 
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Nada se dispõe na Diretiva acerca do nexo de imputação objetiva ou, de 
acordo com uma nomenclatura mais tradicional, acerca do nexo de causali-
dade. Este é, portanto, um problema a ser resolvido em sede nacional, res-
tando saber se a opção dos legisladores passará por estabelecer regras específi -
cas ou por remeter a resolução do problema – que a todos os níveis nos parece 
fulcral – para a doutrina e a jurisprudência32.

4. A transposição da Diretiva para o ordenamento jurídico português 

Em Portugal, a Autoridade da Concorrência elaborou um anteprojeto de 
transposição da Diretiva que, dando resposta às exigências comunitárias na 
matéria, acabou por ir mais além. Importa, por isso, num primeiro momento 
apresentar a disciplina legal proposta no referido anteprojeto. 

Nos termos do artigo 3.º/1, “a empresa ou associação de empresas que 
cometer uma infração ao direito da concorrência fi ca obrigada a indemnizar 
integralmente os lesados pelos danos resultantes de tal infração”. Dispõe o 
n.º 2 do mesmo preceito que “a atuação de uma pessoa jurídica é igualmente 
imputável à pessoa ou pessoas jurídicas que com ela constituem uma unidade 
económica ou mantêm laços de interdependência e que sobre ela tenham 
exercido infl uência determinante”, presumindo-se a infl uência determinante 
quando detenha a totalidade do capital social da outra pessoa jurídica. 

Se a infração ao direito da concorrência corresponder a um comporta-
mento conjunto de duas ou mais empresas, é solidária a sua responsabilidade. 
No entanto, se o dano tiver sido causado por uma pequena ou média empresa 
(PME), esta apenas responde, nos termos do artigo 5.º do Anteprojeto, perante 
os seus próprios clientes ou fornecedores, diretos ou indiretos, se a sua quota 
em cada um dos mercados afetados pela infração ao direito da concorrência 
tiver sido inferior a 5% ao longo de toda a duração da infração, e se a aplicação 
das regras de responsabilidade solidária prejudicar de forma irremediável a sua 
viabilidade económica e desvalorizar totalmente os seus ativos. Responderá 
perante quaisquer outros lesados, se estes não puderem obter das outras empre-
sas infratoras a reparação integral dos danos sofridos. A restrição da responsa-
bilidade das PME deixa de ter lugar se a empresa concretamente em causa tiver 
liderado uma infração ao direito da concorrência ou coagido outras empresas 
a participarem na infração, ou tiver sido anteriormente condenada, por deci-
são defi nitiva, por outra infração ao direito da concorrência. Já se o dano tiver 

32 Sobre o ponto, cf. Alison Jones, “Private enforcement of EU competition law: a comparison 
with, and lessons from, the US”, King’s College London Research Paper Series, 10/2016
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sido causado por uma empresa benefi ciária de dispensa de coima, esta apenas 
responde perante os seus próprios clientes ou fornecedores, diretos ou indire-
tos, respondendo perante quaisquer outros lesados apenas se estes não puderem 
obter das outras empresas infratoras a reparação integral dos danos sofridos. 

No quadro das relações internas, consagra-se a possibilidade de exercício 
do direito de regresso. Dispõe o artigo 5.º/5 do Anteprojeto que o direito de 
regresso entre coinfratores existe na medida da sua responsabilidade relativa 
pelos danos causados pela infração, presumindo-se tal responsabilidade equi-
valente à média das suas quotas nos mercados afetados pela infração, durante 
a sua participação nesta, salvo prova em contrário. 

Numa matéria específi ca – a repartição das responsabilidades – somos 
remetidos para uma disciplina que, em certa medida, nos faz rememorar a 
regra que foi pensada, além-fronteiras, a propósito dos danos em massa e que 
se liga insofi smavelmente com a ideia de market-share liability. Afasta-se, desta 
feita, a disciplina geral em matéria de repartição de responsabilidade entre 
coobrigados solidários, que manda atender à gravidade das culpas e à con-
tribuição causal de cada um dos lesados para a produção do dano. Sem que, 
contudo, se possa – como veremos – assumir a consagração da market-share 
liability na sua pureza, pelos motivos que explicitaremos.

Em obediência ao que a Diretiva impõe, estabelece-se uma limitação à 
repartição de responsabilidades de acordo com as quotas de mercado: o artigo 
5.º/7 do Anteprojeto esclarece que o montante a ser pago a título de direito de 
regresso por uma empresa benefi ciária de dispensa de coima não pode exceder 
o montante dos danos que causou aos seus próprios clientes ou fornecedores, 
diretos ou indiretos. 

Se em situações especiais se estabelecem limitações à responsabilidade, em 
regra, o Anteprojeto não oferece um critério de restrição dos danos indem-
nizáveis. Pelo contrário, a referência à indemnização dos danos aos clientes e 
fornecedores, diretos e indiretos, e a outros lesados a propósito de tais restri-
ções viabiliza a interpretação a contrario segundo a qual as empresas, em geral, 
responderão perante fornecedores e clientes diretos e indiretos, bem como 
perante outros lesados. Torna-se, portanto, urgente estabelecer critérios pre-
cisos de orientação do decidente em matéria de nexo de causalidade. 

Também sobre ele nada dispõe o Anteprojeto, que se limita a referir que 
deve ser provado pelo lesado. A norma onde a solução surge suscita-nos, 
porém, as maiores dúvidas. Na verdade, dispõe o artigo 9.º/1 que os cartéis 
causam danos. Mas exclui-se a presunção de causalidade nestas situações. 

O artigo 6.º Anteprojeto consagra regras em matéria de prescrição, cujo 
prazo é de cinco anos a contar da data em que o lesado teve conhecimento, 
ou da data em que se possa razoavelmente presumir que teve conhecimento 
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do comportamento em causa, e de que este constitui uma infração ao direito 
da concorrência, da identidade do infrator e do facto de a infração ao direito 
da concorrência lhe ter causado danos. 

A partir do artigo 7.º e segs., o Anteprojeto lida com outras matérias espe-
cifi camente tratadas na Diretiva. Assim, o artigo 8.º consagra que a declaração 
pela Autoridade da Concorrência, através de decisão defi nitiva, ou por um 
tribunal de recurso, através de decisão transitada em julgado, da existência 
de uma infração ao direito da concorrência constitui presunção inilidível da 
existência, natureza e âmbito material, pessoal, temporal e territorial dessa 
infração, para efeitos da ação de indemnização pelos danos dela resultantes. 
Igual valor é atribuído à declaração por uma autoridade de concorrência de 
qualquer Estado-membro da União, através de decisão defi nitiva, da exis-
tência de uma infração ao direito da concorrência, e à declaração por um 
tribunal de recurso de qualquer Estado-membro da União, através de decisão 
transitada em julgado e observado o princípio do reconhecimento mútuo, 
nos termos do Direito da União aplicável, da existência de uma infração ao 
direito da concorrência. Os artigos 12.º e segs. tratam das questões relativas à 
obrigatoriedade de apresentação de provas. 

Com especial importância para os consumidores, o artigo 19.º Antepro-
jeto prevê a possibilidade de se lançar mão de uma ação popular, estabele-
cendo regras específi cas no que a elas respeita. 

5. Os problemas centrais suscitados pela disciplina do private enforcement

A análise da disciplina do private enforcement suscita-nos algumas dúvidas 
e faz-nos antever difi culdades que necessariamente terão de ser ultrapassadas. 

A primeira, já anunciada anteriormente, diz respeito à urgência de limitação 
dos credores da pretensão indemnizatória em face da ausência de critérios dis-
ponibilizados pela lei. A segunda prende-se com a operacionalidade do recurso 
às quotas de mercado enquanto critério de repartição de responsabilidades. 
A terceira leva-nos a lidar com a presunção de dano, quando em causa esteja 
uma prática de cartelização. 

5.1. O problema da repartição das responsabilidades no quadro das relações internas

Olhemos, preliminarmente, para a questão da repartição de responsabi-
lidades. 
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Nos termos do artigo 5.º/5 do Anteprojeto, o direito de regresso entre 
coinfratores existe na medida da sua responsabilidade relativa pelos danos cau-
sados pela infração, presumindo-se tal responsabilidade equivalente à média 
das suas quotas nos mercados afetados pela infração, durante a sua participação 
nesta, salvo prova em contrário. 

a) A doutrina do market-share liability 

O apelo à ideia de quota de mercado para determinar, em concreto, a res-
ponsabilidade faz-nos rememorar a ideia de market-share liability. 

Ao nível da teoria da market-share liability, está em causa uma tentativa de 
encontrar uma solução para casos como o que é relatado no precedente Sindell 
v. Abbott Laboratories, nos quais se lida com danos em massa e com o problema 
do desconhecimento do real autor da lesão. Naquele precedente, discutia-se 
o caso em que cerca de 200.000 mulheres foram tratadas, nas décadas de 50 a 
70 do séc. XX, nos EUA e em vários países da Europa, com o dietilstilbestrol, 
um medicamento composto por estrogénio, que era ministrado para evitar ou 
diminuir o risco de aborto. Mais tarde, descobriu-se que a ingestão do refe-
rido medicamento determinou o aparecimento de adenocarcinoma do útero 
nas fi lhas das mulheres que o receberam durante a gravidez. Aumentou-se, 
ainda, o risco de desenvolvimento de cancro da mama naquelas mulheres que 
consumiram o DES. No que respeita aos fi lhos, verifi caram-se casos de mal-
formações genitais, incremento do risco de cancro do testículo, infertilidade, 
diminuição do volume de esperma. Sindell era fi lha de uma mulher que tinha 
consumido DES durante a gravidez e, vindo a sofrer de cancro do colo do 
útero, não conseguia identifi car o concreto produtor do fármaco que a viti-
mou. Propôs, então, uma ação contra vários laboratórios que representavam 
90% do mercado do fármaco. O Supremo Tribunal da Califórnia condenou 
os diversos produtores a indemnizar as vítimas independentemente do facto 
de não ter fi cado provado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelas 
vítimas e o consumo dos medicamentos, tendo a indemnização sido fi xada 
de acordo com a quota de mercado que cada um detinha33. Signifi ca isto que 
a responsabilidade se afi rma independentemente da prova da causalidade e 

33 Cf., para uma exposição muito pormenorizada do precedente, Diana Montenegro da Sil-
veira, Responsabilidade civil por danos causados por medicamentos defeituosos, Coimbra Editora, Coim-
bra, 2010, 192 s. 
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independentemente do estabelecimento de um nexo de imputação objetiva34. 
Pelo contrário, ela é determinada pela quota de mercado que cada um detém, 
de tal modo que, se se vier provar que o consumidor não utilizou um bem 
fornecido por um determinado produtor, este continua a ser responsabili-
zado. A responsabilidade de cada um dos produtores não se afi rma, contudo, 
em termos solidários, mas em termos proporcionais à quota que detém no 
mercado, nessa medida distinguindo-se do que na literatura anglo-saxónica 
vem conhecido por multiple liability, no quadro da qual cada um dos potenciais 
lesantes seria responsável pela totalidade dos danos35. 

Pressupostos necessários para que se possam abrir as portas a esta forma 
de responsabilidade seriam a uniformidade do risco, a qual pode ser desdo-
brada, nos termos do Draft Restatement (Third) of Torts, em uniformity of product 
identity, uniformity of either product defectiveness or the manufacturer’s other tortious 
conduct e uniformity of degree of risk; a impossibilidade de identifi cação dos reais 
causadores do dano; e a capacidade judicial de determinar as quotas de mer-
cado de um modo que faça algum sentido36. A uniformidade do risco surge, 
neste âmbito, conexionada com uma ideia de fungibilidade do bem criador 
desse risco. Este é, no entanto, um ponto controverso entre os teorizadores 

34 A bibliografi a acerca do market-share liability é vastíssima e inabarcável. Sem embargo de ulteriores 
e anteriores referências, cf., inter alia, Guido Calabresi, “Concerning cause and the law of torts. 
An essay for Harry Kalven Jr.”, University of Chicago Law Review, 43, 1975, 69 s.; Devra L. Golbe/
Lawrence J. White, “Market share liability and its alternatives”, Social Science Research Network 
Electronic Paper Collection, NY University Centre for Law and Business, 1999 (www.papers.ssrn.
com/paper.taf?abstract_id=209809); Susan Rose-Ackerman, “Market-share allocations in tort 
law: strengths and weaknesses”, Journal of Legal Studies, n.19, 1990, 739-746; Dworkin/Soller, 
“Market-share liability: proposals for application”, American Business Law Journal, 19, 1982, 523 s.; 
Fischer, “Products liability – An analysis of Market-share liability”, Vanderbilt Law Review, 34, 
1981, 1623 s; Benjamin C. Zipursky, “Evidence, Unfairness and market-share liability: a com-
ment on Geistfeld”, University of Pennsylvania Law Review, vol. 156, 126 s.; Mark A. Geistfeld, 
“Social value as a policy-based limitation of the ordinary duty to exercise reasonable care”, Wake 
Forest Law Review, vol. 44, 899 s.; Id., “The doctrinal unity of alternative liability and market-share 
liability”, University of Pennsylvania Law Review, n.º155, 498 s.; Glen O. Robinson, “Multiple 
causation in tort law: refl ections on the DES cases”, Vanderbilt Law Review, n.º68, 1982, 713 s.; 
Stathis Banakis, “European Tort Law: is it possible?”, European Review of Private Law, 3, 2002, 
363-375, em especial 372; Diana Montenegro da Silveira, Responsabilidade civil por danos cau-
sados por medicamentos defeituosos, 192 s.; Albert Azagra Malo, Causalidad tóxica y responsabilidad 
por cuota de incremento de riesgo, Barcelona, 2006, www.indret.com. 
35 Cf. Devra L. Golbe/Lawrence J. White, “Market share liability and its alternatives”. 
36 Donald G. Gifford/Paolo Pasicolan, “Market-share liability beyond DES cases: the solution 
to the causation dilemma in lead paint litigation?”, Law Review, version 4:24, 2006, 1 s., www.
ssrn.com/abstract=898612, 10/11 e 56
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da market-share liability, que debatem até que ponto essa fungibilidade deve ser 
exigida como pressuposto de aplicação da doutrina37. 

Potenciada em termos sociológicos pelo surgimento de casos de danos 
em massa38, a formulação desta teoria surge muito próxima dos movimentos 

37 Sobre o ponto, cf. Allen Rostron, “Beyond Market-share liability:a theory of proportional 
share liability for nonfungible products”, UCLA Law Review, 52, 2004, 151 s., em especial 163/167 
(distinguindo três dimensões da fungibilidade, a functional indistinguishability, physical indistinguish-
ability e a uniformity of risk) e 168/168 (considerando que para a sua teoria – amplifi cadora do mar-
ket-share liability e denominada por proportional share liability – é irrelevante a ideia de fungibilidade). 
Sobre a possibilidade de adoção da doutrina do market share liability no ordenamento jurídico espa-
nhol enquanto critério guia de resolução de problemas de imputação, não só em sede de respon-
sabilidade por produtos defeituosos, mas também no quadro da responsabilidade ambiental, cf. 
Albert Ruda González, “La responsabilidade por cuota de mercado a juicio”, Indret, 3/2003, 
www.indret.com. 
Veja-se, também, Donald G. Gifford/Paolo Pasicolan, “Market-share liability beyond DES 
cases: the solution to the causation dilemma in lead paint litigation?”, Law Review, version 4:24, 
2006, 1 s., www.ssrn.com/abstract=898612, considerando que o market-share apenas pode ser 
entendido como um expediente para fazer face à difi culdade de prova da causalidade e não como 
um mecanismo de imposição de um imposto por via jurisdicional, pelo que se haverá de subme-
ter aos requisitos da judicial competence and feasibility. Aduzem, em conclusão, que “if market share 
liability in any given factual context cannot realistically apportion fi nantial responsibilities among 
manufacturers in a manner that reasonably approximate the harms caused by each manufacturer, 
then the assessment of damages under market share is no longer a judicial function”. A doutrina 
do market-share liability vem pensada pelos autores, historicamente, como uma resposta aos proble-
mas que o lesado enfrentava em certos casos em torno do requisito da causalidade – cf. p. 6, com 
a referência ao caso Sindell vs. Abbott Laboratories. E envolve, como tal, a discussão em torno dos 
requisitos da sua própria operatividade, em homenagem à fi nalidade pela qual foi forjada. É por 
isso que se assiste, como se comprova no estudo dos autores, ao debate acerca da (im)prescindi-
bilidade da fungibilidade do produto causador da lesão. A ideia de uniformity of risk e bem assim a 
génese do instituto mostram-nos, a despeito da habitual colagem da doutrina a uma racionalidade 
de tipo económico, que é possível pensar na fi gura independentemente das nervuras tecnocráticas.
No que concerne ao ordenamento jurídico holandês, v. Lucas Bergkamp, “Compensating per-
sonal injuries caused by DES: No causation liability in the Netherlands”, European Journal of Health 
Law, 1, 1994, 35 s.; Edwoud Hondius, “A Dutch DES case: pharmaceutical producers jointly 
and severally liable”, European Review of Private Law, 2, 1994, 409 s. Entre nós, dando conta do 
estado da questão naquele ordenamento jurídico, cf. Diana Montenegro da Silveira, Responsa-
bilidade civil por danos causados por medicamentos defeituosos, 200 s. Veja-se, igualmente, Schubert, 
“Asbestgefahren als rechtliches Ordnungsproblem – Erfahrungen aus den Vereinigten Staaten von 
Amerika”, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1983, 367 s. Cf., também, 
María Angeles Parra Lucan, “The proof of a causal relationship – damages caused by identical 
products made by diff erent manufacturers (Comments on the Judgment of the Dutch Supreme 
Court of 9 October 1992. The possible solution off ered by the Spanish legal order)”, European 
Review of Private Law, 1994, 414 s. 
38 Cf. Basil S. Markesinis/Agnus Johnston/Simon Deakin, Markesinis and Deakin’s Tort Law, 
5th edition, Clarendon Press, Oxford, 2003, 249 s.
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da análise económica do direito. A simples ligação da doutrina da market-
-share liability à law and economics seria bastante para a afastar do nosso horizonte 
discursivo, já que, como tivemos oportunidade de referir noutros estudos, a 
adoção de uma racionalidade de tipo estratégico e economicista, a fazer subs-
tituir a categoria da justiça pela categoria da efi ciência, não só não é coberta 
pelo sistema positivo de direito, como quadra mal com a intencionalidade 
predicativa da juridicidade. 

Haverá, contudo, outros motivos que fundam a nossa não-aceitação da 
doutrina, que haveremos de analisar. Antes, porém, importa ter em conta 
que não há uma relação unívoca entre a doutrina em análise e a corrente de 
pensamento mencionada: 1) a market-share liability não esgota o pensamento da 
análise económica do direito no tocante à responsabilidade civil; 2) é possível 
tentar perspetivar a doutrina em questão com notas da normatividade que 
nos afastam do cunho tecnocrático com que somos, na maioria das vezes, 
confrontados. Porque o entendimento que sobre a teoria se derrama não é 
unívoco, teremos de indagar até que ponto, se despida das notas efi cientistas 
com que pode vir contaminada, ela pode ser aceite, com o que retomamos, 
afi nal, à explicitação dos motivos que justifi cam a não-aceitação da doutrina 
no nosso ordenamento jurídico39.

Em primeiro lugar, a solução patenteada pela market-share liability quadra 
mal com as soluções predispostas pelo ordenamento jurídico ao nível deli-
tual. É que, no âmbito da responsabilidade extracontratual, havendo mais do 
que um responsável, a responsabilidade que se gera é solidária, não existindo 
suporte normativo para a imposição de um dever de indemnizar proporcional 
à quota de mercado de cada um dos produtores. Além disso, a afi rmar-se, 
em casos de incerteza causal, a responsabilidade solidária dos participantes, 
abre-se a possibilidade de um ou vários produtores virem provar que o seu 
produto não foi o causador do dano, expediente que perde sentido no âmbito 
da market-share liability. Em segundo lugar, ainda que – como noutros estudos 
tivemos oportunidade de explicitar40 – aceitemos a solução da responsabili-
zação dos agentes em caso de causalidade alternativa incerta, a resposta que 

39 Para um diálogo com os autores que tentaram estabelecer uma ponte de diálogo entre a marke-
t-share liability e a responsabilidade por causalidade alternativa, cf. Mafalda Miranda Barbosa, 
“Responsabilidade por danos em massa: refl exões em torno da teoria da market-share liability”, 
Estudos de Direito do Consumidor, 10, 2016, 177 s., em especial 196 s.
40 Cf. Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causalidade ao nexo de imputação. Contributo para a 
compreensão da natureza binária e personalística do requisito causal ao nível da responsabilidade civil extra-
contratual, Princípia, 2013, cap. X. e Responsabilidade civil: novas perspetivas acerca do nexo de causali-
dade, Princípia, 2014
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oferecemos ao problema não se orienta preferencial ou exclusivamente por 
considerações atinentes à difi culdade probatória, mas resulta do modo como, 
de um ponto de vista imputacional, compreendemos o requisito dito causal. 

b) A referência às quotas de mercado no private enforcement 

Como facilmente se perceberá, o apelo que a disciplina pátria do private 
enforcement faz à ideia de quotas de mercado não se confunde, na sua essência, 
com a doutrina da market-share liability. Várias são as diferenças que podemos 
assinalar. 

Em primeiro lugar, ao nível do regime que agora consideramos, não está 
em causa o problema da impossibilidade de individualização do causador do 
dano. Donde a questão não se coloca ao nível da fundamentação da respon-
sabilidade, mas da repartição de responsabilidades por via do exercício do 
direito de regresso. 

Em segundo lugar, ao contrário do que sucede no quadro da operaciona-
lidade da market-share liability, é possível provar que a responsabilidade de cada 
um dos lesantes não equivale à média das suas quotas nos mercados afetados 
pela infração, durante a sua participação nesta. Quer isto dizer que a quota 
de mercado não é vista, de acordo com uma lógica distributiva, como um 
fundamento da imputação, mas como um critério de repartição de respon-
sabilidades que parte da presunção de que a contribuição (dita) causal para o 
surgimento do dano fi ca dependente da média de quotas de mercado que o 
infrator detém. 

Simplesmente, não deixa de transpirar, na disciplina legal com que nos 
confrontamos, um pendor efi cientista, animado por uma racionalidade de tipo 
funcionalista, que se deteta, aliás, pelo regime de favor dispensado às PMEs. 

Suscitam-se, portanto, dúvidas no tocante à bondade da solução. Melhor 
seria, parece-nos, continuar fi éis ao critério consagrado no Código Civil, 
que nos manda atender à gravidade das culpas e à contribuição causal de cada 
um dos participantes para o surgimento da lesão, presumindo-se igual a res-
ponsabilidade quando estes dados não possam ser comprovados. É que, em 
rigor, este critério mostra-se mais consentâneo com o próprio fundamento da 
obrigação solidária que avulta: esta tem lugar porque, assumindo com o com-
portamento uma esfera de risco, o sujeito é, no tocante às relações externas, 
responsável por todo o dano. E, se assim é a esse nível, não poderá deixar de 
se partir de uma presunção de igualdade. 

No mais, mesmo admitindo-se que ela possa ceder perante a evidência do 
peso que cada um dos agentes tem no mercado, sempre resultam evidentes as 
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difi culdades que o critério pode comportar. Na verdade, como operacionali-
zá-lo se os infratores, responsáveis pelo delito da concorrência, não se encon-
trarem no mesmo nível do processo de produção/distribuição? 

5.2. A limitação dos credores da pretensão indemnizatória e dos respetivos danos

Na regulamentação que oferece do private enforcement, o legislador não 
ofereceu, com precisão, um critério de delimitação da responsabilidade. No 
artigo 3.º do Anteprojeto limita-se a afi rmar que “a empresa ou associação de 
empresas que cometer uma infração ao direito da concorrência fi ca obrigada 
a indemnizar integralmente os lesados pelos danos resultantes de tal infração”. 

Por seu turno, nos termos do artigo 5.º do Anteprojeto, se o dano tiver 
sido causado por uma pequena ou média empresa (PME), esta apenas res-
ponde perante os seus próprios clientes ou fornecedores, diretos ou indiretos, 
se a sua quota em cada um dos mercados afetados pela infração ao direito da 
concorrência tiver sido inferior a 5% ao longo de toda a duração da infração, e 
se a aplicação das regras de responsabilidade solidária prejudicar de forma irre-
mediável a sua viabilidade económica e desvalorizar totalmente os seus ativos. 
Responderá perante quaisquer outros lesados, se estes não puderem obter das 
outras empresas infratoras a reparação integral dos danos sofridos. A restrição 
da responsabilidade das PME deixa de ter lugar se a empresa concretamente 
em causa tiver liderado uma infração ao direito da concorrência ou coagido 
outras empresas a participarem na infração, ou tiver sido anteriormente con-
denada, por decisão defi nitiva, por outra infração ao direito da concorrência. 
Já se o dano tiver sido causado por uma empresa benefi ciária de dispensa de 
coima, esta apenas responde perante os seus próprios clientes ou fornecedores, 
diretos ou indiretos, respondendo perante quaisquer outros lesados apenas se 
estes não puderem obter das outras empresas infratoras a reparação integral 
dos danos sofridos. 

Quer isto dizer, a contrario, que o legislador assume que, em regra e fora 
situações excecionais determinadas por motivos espúrios à normal intencio-
nalidade delitual, todos os danos decorrentes da infração sofridos por clien-
tes ou fornecedores, diretos e indiretos, e por quaisquer outros lesados são 
indemnizados.

A ser aceite esta ideia em termos literais, tal redundaria numa hiper-res-
ponsabilidade, sem limites, a contrariar o sentido do justo. Signifi ca, portanto, 
que competirá à doutrina (e à jurisprudência) a determinação dos critérios de 
seleção das pretensões indemnizatórias procedentes a este nível.
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Ora, estando em causa, independentemente da previsão expressa de res-
ponsabilidade pelo legislador, uma hipótese de ilicitude traduzida na vio-
lação de disposições legais de proteção de interesses alheios, é à teleologia 
destas normas que iremos, em primeiro lugar, buscar um critério orientador. 
Assim, há que determinar qual o âmbito de proteção delineado pela norma: 
quais os sujeitos que se podem nele integrar e contra que riscos/lesões é que 
ela acautelava. No fundo, as regras da concorrência proíbem determinados 
comportamentos para proteção do mercado, mas também para proteção de 
fornecedores, clientes e outros sujeitos. Haveremos, portanto, de determinar, 
em concreto, quais são os sujeitos que benefi ciam da referida tutela. Ao violar 
as ditas normas, o agente do mercado (empresa) assume uma esfera de risco/
/responsabilidade, devendo responder por todos os danos que se liguem fun-
cionalmente àquela infração, que são, exatamente, aqueles que se pretendiam 
obviar com a adoção do comportamento lícito. 

Haveremos, portanto, de chamar a depor a exceção do comportamento 
lícito alternativo, ainda que cientes das difi culdades que o mesmo pode envol-
ver. Em termos práticos, não há unanimidade no tocante ao signifi cado da 
invocação de um comportamento lícito alternativo. Se muitos advogam a sua 
procedência, baseando-se para o efeito na ideia de que, nestes casos, a ilici-
tude não teria cumprido a sua verdadeira função como elemento crucial de 
edifi cação do dever de indemnizar, outros parecem remeter a relevância dele 
para o âmbito da fi nalidade de proteção da norma, fi cando a solução concreta 
dependente desse escopo. Seja como for, e independentemente das posições 
particulares que vão sendo fi rmadas, descontadas as tentativas de abordagem 
do tema à lupa da causalidade hipotética, é na ligação ao requisito da ilicitude 
que se joga o cerne da problemática. E por isso entende-se que, ultrapassada 
a visão mais ortodoxa dela, a sua mobilização surja com particular acuidade 
ao nível da segunda modalidade de ilicitude. A descoberta da falta de rele-
vância da norma violada para a emergência do dano vem mostrar, afi nal, que 
a intencionalidade normativa do caso não é assimilada pela intencionalidade 
normativa daquela. Do que se trata é de saber se o dano teria tido lugar sensi-
velmente do mesmo modo, no mesmo tempo e nas mesmas condições ainda 
que a preterição do dever não se tivesse verifi cado. Ou dito de outro modo, 
pergunta-se em que medida a conduta conforme ao direito teria diminuído de 
forma signifi cativa o risco de realização do evento lesivo, quebrando-se, em 
caso de resposta afi rmativa, o nexo de ilicitude que se começava a desenhar 
com a violação normativa41.

41 A propósito do comportamento lícito alternativo, cf. inter alia, Hermann Lange/Gottfried 
Schiemann, Handbuch des Schuldrechts, Schadensersatz, 3. Aufl ., Mohr, Tübingen, 2003, 199; 
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Este exercício, contudo, não se afi gura sufi ciente. Depois deste preliminar 
preenchimento de uma esfera de responsabilidade, para a qual contamos com 
a lei como auxiliar heurístico (ao impedir um determinado comportamento), 
haverá que cotejar tal esfera com a esfera de risco geral da vida, com a esfera 
de risco do lesado e com a esfera de risco de um terceiro (que interfi ra na 
situação problemática). 

Tal missão só pode ser levada a cabo em concreto, como bem se com-
preenderá. No entanto, ela permite-nos já antever que não serão indemni-
záveis todos e quaisquer danos, mas apenas aqueles que se unam à infração 

Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts I, Allgemeiner Teil, 14 Aufl age, Verlag C. H. Beck, München, 198, 
527 s.; Id., “Präventionsprinzip und Ausgleichsprinzip im Schadensersatzrecht”, Neue Juristische 
Wochenschrift, 59, 865 s.; Dieter Medicus, Bürgerliches Recht, 21 Aufl age, Carl Heymanns Verlag, 
Köln, Berlin, München, 2007, 543 s.; Nils Jansen, Digest Essential Cases on Natural Causation: 1 
(Digest of European Tort Law), Springer-Verlag KG, 2007, 13 (comentários a Oberster Gerichtshof 
Bayern, 29 de agosto de 1818; 9 de março de 1838; 8 de janeiro de 1845); R. Zimmermann/J. 
Kleinschmidt, Digest, 16 s. (comentário a Bundesgerichtshof, 24 outubro de 1985); Deutsch, 
Allgemeines Haftungsrecht, 2. völlig neugestaltete end erw. Aufl ., Carl Heymanns Köln, Berlin, 
Bonn, München, 1996, 122; H. Koziol, “Rechtsmäßiges Alternativverhalten- Aufl ockerung 
starrer Lösungsansätze”, Festschrift für E. Deutsch zum 70. Geburtstag (H. J. Ahrens, Christian 
von Bar, A. Spickhoff, J. Taupitz Hrsg.), Heymann, Köln, 1999, 179 s.; Von Caemmerer, 
“Das Problem der überholenden Kausalität im Schadensersatzrecht”, Gesammelte Schriften, I, 
1962, 445 s.; Max Gotzler, Rechtsmässiges Alternativverhalten im haftungsbegründenden Zurechnungs-
zusammenhang, Beck, München, 1977, 22 s; Esser/Schmidt, Schuldrecht Band I, Allgemeiner Teil, 
Teilband 1, 8. Aufl . 1995; Teilband 2, 8. Aufl ., C. F. Müller, Heidelberg, 2000, 539 s.; Martín 
García-Ripoll Montijano, Imputación objetiva, causa próxima y alcance de los daños indemnizables, 
Editorial Comares, Granada, 2008, 182 s.; Díez-Picazo, Derecho de daños, Civitas, Madrid, 1999, 
348 s.; Wolfgang Grunsky, “Rezension: Max Gotzler, Rechtsmäßiges Alternativverhalten im 
haftungsbegründenden Zurechnungszusammenhang”, Archiv für die civilistische Praxis, 178, Heft 
2/3, 1978, 330 s.; Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, 10 Aufl age, De Gruyter, Berlin, 2006, 
343; Hanau, Die Kausalität der Pfl ichtwidrigkeit: eine Studie zum Problem des pfl ichtmä ssigen Alterna-
tivverhaltens im bü rgerlichen Recht, Schwartz, Göttingen, 1971, 35 s.; Jan Dirk Harke, Allgemeines 
Schuldrecht, Springer, Heidelberg, Berlin, 2010, 295; Westermann/Bydlinski/Weber, BGB 
– Schuldrecht, Allgemeiner Teil, 6. neu bearbeitete Aufl age, C.F. Müller, Heidelberg, München, 
Landesberg, Berlin, 2007, 247 s., Klaus Vieweg, – „Schadensersatezrecht“/J. Von Staudinger 
Kommentar zum BGB, 13. Aufl age Neubearbeitung, De Gruyter, Berlin, 2005, 393; Wissmann, 
„Die Berufung auf rechtsmässiges Alternativverhalnten“, Neue Juristische Wochenschrift, 71, 549 s.; 
Deutsch/Ahrens, Deliktrecht, Unerlaubte Handlungen, Schadensersatz und Schmerzensgeld, 4. Aufl ., 
Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, Bonn, München, 2002, 37 s.
Entre nós, cf. Sinde Monteiro, Défi nition de la causalité: la causalité dans les projets nationaux, http://
grerca.univ-rennes1.fr/digitalAssets/267/267958_jsmonteiro.pdf, 17; Id. “Sobre uma eventual 
defi nição da causalidade nos projectos nacionais europeus de reforma da responsabilidae civil”, 
Revista de Direito do Consumidor, Revista dos Tribunais, vol. 20, n.º78, 2011, 161-188; Sinde Mon-
teiro, Responsabilidade por conselhos, 286 s.; Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causalidade 
ao nexo de imputação, 940 s.
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cometida por um nexo de ilicitude assim desenhado. Ora, este referido nexo 
impõe-nos a descoberta dos sujeitos (e respetivos interesses) que se integrem 
no âmbito de proteção da norma violada, como referido anteriormente. E é 
neste exato ponto que urge sublinhar um dado não despiciendo. 

Na verdade, se em regra não se antevê por que razão não se poderia reco-
nhecer às normas da concorrência (mormente àquelas que, impedindo um 
determinado comportamento, associavam à infração uma sanção de tipo 
contraordenacional) o estatuto de disposições legais de proteção de interesses 
alheios, importa ter em conta que esta categoria normativa implica necessaria-
mente que a norma tutela interesses particulares, para lá dos interesses gerais, 
não se limitando a conferir uma proteção genérica a um grupo indetermi-
nado de sujeitos. Esta ideia pode levar à desconsideração de algumas normas 
da concorrência para efeitos de qualifi cação de disposições legais de proteção 
de interesses alheios. Simplesmente, a disciplina legal agora aprovada vai mais 
longe e estabelece que “a empresa ou associação de empresas que cometer 
uma infração ao direito da concorrência fi ca obrigada a indemnizar integral-
mente os lesados pelos danos resultantes de tal infração”. Quer isto dizer que, 
desonerando-nos de relevar a natureza da norma, o legislador, agora, passa a 
onerar-nos com o delicado problema de limitação da indemnização naquelas 
situações em que a norma violada parece tutelar interesses gerais de um grupo, 
v.g. os interesses dos consumidores em geral? Para fazer face a este problema, 
o legislador considerou que o nexo de causalidade há-de ser provado pelo 
lesado. Simplesmente, ao fazê-lo ignorou as melhores posições em matéria de 
nexo de causalidade que, se começam agora a desenhar-se em geral, colhem 
várias posições de favor no domínio da preterição de normas de proteção, 
domínio em que a doutrina parece maioritária no tocante à possível inversão 
do ónus da prova ou, pelo menos, à chamada à colação de uma presunção 
prima facie. Deveremos, portanto, considerar que, verifi cando-se uma infra-
ção da concorrência sempre que sejam preteridas as normas dos artigos 9.º, 
10.º, 11.º e 12.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, dos artigos 101.º e 102.º do 
TFUE, apenas haverá direito à indemnização por parte daqueles que direta-
mente se integram no âmbito de proteção da norma. 

Repare-se, contudo, que o artigo 19.º do Anteprojeto prevê, no âmbito 
de uma ação popular, a possibilidade de uma indemnização em caso de inde-
terminação dos lesados. Parece aventar-se, portanto, a hipótese de um dano 
coletivo. Se não é possível identifi carem-se os lesados e se a indemnização visa 
cobrir a integralidade dos danos, fi camos também sem critério de cálculo do 
quantum indemnizatório, havendo necessidade de recorrer ao critério previsto 
no artigo 9.º/2.

Sobre este ponto, há que tecer alguns esclarecimentos adicionais. 

Book Revista O Direito II (2017).indb   307Book Revista O Direito II (2017).indb   307 12/06/17   12:0012/06/17   12:00



O Direito 149.º (2017), II, 277-310

308  Mafalda Miranda Barbosa

Os problemas relativos à indeterminação dos lesados não são novos, nem 
são desconhecidos, mesmo além-fronteiras. Eles colocam-se, sobretudo, em 
matéria de danos em massa. Pier Giuseppe Monateri42 considera que o grande 
problema dos mass torts passa pela própria estrutura do caso que abandona o 
esquema típico de referência em que A causa um dano a B sobre o seu patri-
mónio, dando origem a uma relação muito longa, muito dispersa, na qual é 
difícil reconduzir ao lesante as eventuais consequências que o autor invoca em 
juízo. Acresce que o dano é difuso, podendo tratar-se de um dano à própria 
sociedade no seu complexo, havendo muitos pequenos danos fragmentados 
por diversos sujeitos. Situando-se “fora da pré-compreensão normal ínsita ao 
modelo de responsabilidade”, estes casos apresentam, segundo o ensinamento 
do autor, quatro características essenciais: difusão do dano, descompactação 
da contiguidade temporal entre a ação do lesante e o dano da vítima, proble-
maticidade essencial do nexo causal, normal incapacidade do património do 
lesante para fazer frente à responsabilidade. 

Simplesmente, essa indeterminação de que se cura não equivale à total 
ausência de identifi cação do lesado ou dos lesados, mas sim à constatação da 
difi culdade de se estabelecer o nexo causal exigível. A este propósito, Theo 
Bodewig43 refere que, nestes casos, a relação unidimensional entre lesados e 
lesantes (eindimensionele Beziehung zwischen Geschädigten und Tätern) é substi-
tuída por uma relação pluridimensional (mehrdimensional), na sua dupla incer-
teza – para cada lesado surgem muitos alternativos lesantes (alternativ mehrere 
Täter); para cada agente surgem muitos alternativos lesados (alternativ mehrere 
Geschadigte). Ou seja, há que ter em conta que, em muitos casos, a alternative 
Täterschaft do § 830 I/2 BGB se torna mais complexa através de uma alternative 
Opferschaft (relativa às vítimas)44. 

A questão que é suscitada pelo preceito contido no Anteprojeto elabo-
rado pela Autoridade da Concorrência torna-se, pois, muito mais dilemática. 
Conforme se pode ler no Acórdão de 29 de novembro de 2016 do Supremo 
Tribunal de Justiça, “ao atribuir o direito de ação popular a todos, a lei per-
mite que qualquer pessoa defenda interesses ou bens protegidos que não são 
apenas seus, mas de todos os nele interessados, pelo que o específi co interesse 
processual do ato popular não é condicionado à existência de uma conexão 
substantiva entre o mesmo, individualmente considerado, e o bem tutelado, 

42 Veja-se, sobre o ponto, Pier Giuseppe Monateri, “I mass tort: dalla rc al contratto politico”, 
Responsabilità civile e previdenza, 1/2003, 13 s. 
43 Theo Bodewig, “Probleme alternativer Kausalität bei Massenschäden”, 543
44 Para outras considerações sobre o ponto, cf. Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causali-
dade ao nexo de imputação, cap. X.
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antes é originário, porque baseado na lei e radicado no direito fundamental 
dos cidadãos a participar na condução dos assuntos públicos”. Dito de outro 
modo, talvez mais incisivo, a existência de uma ação popular pressupõe um 
interesse que não seja um mero interesse individual. É certo que o artigo 22.º 
da Lei n.º 83/95, de 31 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, 
de 2 de Outubro, prevê, no seu n.º 2, que a indemnização pela violação de 
interesses de titulares não individualmente identifi cados é fi xada globalmente, 
mas importa não esquecer que a responsabilidade de que aí se cura é a que 
resulta da violação de interesses como a saúde pública, o ambiente, a qualidade 
de vida, a proteção do consumo de bens e serviços, o património cultural e 
o domínio público. Trata-se, em todos os casos, de interesses coletivos ou 
difusos45. Ora, embora possam estar (e estejam) em causa interesses difusos ao 
nível do direito da concorrência, na aplicação da disciplina do private enforce-
ment, o que releva ou o que devia relevar seria o interesse individual homogé-
neo, ou seja, a concretização do interesse coletivo ou difuso num sujeito indi-
vidual. Ao admitir-se uma indemnização global em caso de não identifi cação 
dos lesados, a intencionalidade do ressarcimento a que há lugar transmuta-se. 
A indemnização global a que se alude tem de ter em conta os danos provo-
cados no mercado globalmente considerado. Mas, um sujeito individual só 
poderá aceder à indemnização que lhe cabe se se integrar entre aqueles que a 
norma violada queria proteger. 

5.3. O problema da cartelização

Dispõe o artigo 9.º/1 do Anteprojeto que os cartéis causam danos. No 
entanto, exclui-se a presunção de causalidade, que deverá ser provada pelo 
lesado.

45 cf. Miguel Teixeira de Sousa, Sobre a tutela jurisdicional do consumo e do ambiente, Centro de 
Direito do Consumo, Faculdade de Direito de Coimbra, 2000-2001, policopiado, 18 s. Fala-nos 
de interesses difusos (os que correspondem a interesses supraindividuais, pelo que, pese embora 
possam refratar-se na esfera individual, transcendem-na necessariamente, sendo uma modalidade 
de interesses coletivos, e não se confundindo com a soma das posições individuais – cf. pág. 2-3); 
interesses públicos (os interesses gerais da comunidade que abstraem dos interesses concretos que 
são satisfeitos – cf. pág. 3). Dentro dos primeiros, o autor tem oportunidade de distinguir os inte-
resses difusos stricto sensu, os interesses coletivos (os que pertencem a uma pluralidade indiferen-
ciada de sujeitos entre os quais há uma relação que não é puramente de facto ou acidental, como 
por exemplo os interesses dos acionistas de uma sociedade comercial) e os interesses individuais 
homogéneos. Para Teixeira de Sousa (cf. pág. 5), “o interesse coletivo resulta da concretização do 
interesse difuso lato sensu num grupo de interessados e o interesse individual homogéneo é a con-
cretização de um interesse difuso stricto sensu ou de um interesse coletivo em sujeitos individuais”.
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A disciplina que resulta da lei suscita-nos alguns comentários.
Em primeiro lugar, importa sublinhar que não se prescinde do dano, que 

continua presente como requisito imprescindível da imputação delitual. Sim-
plesmente, deixa de ser ter de provar a sua existência, que resulta presumida. 

Em segundo lugar, não se percebe como se presume o dano, sem que con-
comitantemente se presuma a causalidade. Se mesmo de um ponto de vista 
tradicional essa cisão se realizaria difi cilmente, a partir do momento em que 
o juízo dito causal se perspetiva em termos normativos, ela deixa defi nitiva-
mente de ser pensável. Na verdade, ao presumir um dano, o legislador pre-
sume, também, o potencial danoso do comportamento e concomitantemente 
pressupõe que o sujeito titula uma esfera de risco a partir da qual é possível 
o surgimento daquele prejuízo. Ora, se assim é, não há como não presumir 
o próprio nexo de imputação (outrora visto como causalidade). Aliás, em 
rigor, aceite que seja uma visão personalista da causalidade, o problema da 
prova passa a ser encarado noutros moldes. Em geral, segundo defendemos a 
outro propósito, o lesado tem de provar a edifi cação de uma esfera de risco e 
a existência do evento lesivo. O juízo acerca da pertença deste àquela esfera 
traduzir-se-á numa dimensão normativa da realização judicativo-decisória do 
direito. No fundo, provada a violação da norma da concorrência relevante 
para estes efeitos, presumido o dano, o lesado terá de provar simplesmente que 
se integra entre aqueles que a norma visava tutelar. 
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 1

 Sumário: Introdução. 1. A insufi ciente proteção dispensada ao consumidor pelo regime 
geral da compra e venda. 2.O regime especial da venda de bens de consumo. A garantia con-
tratual injuntiva da qualidade dos bens ou serviços destinados ao consumo. A garantia legal 
de conformidade e a responsabilidade do vendedor pelos vícios da coisa vendida: 2.1. Âmbito 
de aplicação da garantia. A insufi ciência do conceito estrito de “consumidor”; 2.2. Objecto 
do contrato; 2.3. O direito do consumidor à conformidade dos bens: 2.3.1. Presunções de 
desconformidade; 2.3.2. Exclusão da garantia de desconformidade; 2.3.3. A verifi cação 
da desconformidade à data da entrega; 2.3.4. Os meios de tutela do consumidor em caso
de desconformidade do produto; 2.3.5. Prazos de denúncia da falta de conformidade; 
2.4. Prazos da garantia; 2.5. Garantias voluntárias; 2.6. A responsabilidade directa do 
produtor perante o consumidor.

Introdução**

 2

Entre os objectivos visados pelo legislador comunitário com a adopção 
da Directiva 1999/44/CE, respeitante a certos aspectos da venda de bens de 
consumo e das garantias a ela relativas, avultou a fi nalidade de facilitar a livre 
circulação de mercadorias, evitando distorções de concorrência e eliminando 
a insegurança criada pela diversidade de regimes internos, criando um corpo 
mínimo de regras nucleares que vigorassem independentemente do local de 
aquisição dos bens na Comunidade.

* Professor Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
** Este texto representa o desenvolvimento da comunicação apresentada no dia 3 de Março de 
2016 no XIV Curso Pós-Graduado de Aperfeiçoamento em Direito do Consumo, organizado 
pelo IDC – Associação para o Estudo do Direito do Consumo da FDUL.
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Para fortalecer esse desiderato, contribuiu também o reconhecimento de 
que era necessário modernizar as regras nacionais sobre venda de coisas defei-
tuosas, concebidas para reger modelos de produção e aquisição de bens ultra-
passados (hoje predomina o modelo da venda de coisas genéricas, ao contrário 
do que sucedia no passado, em que prevalecia o modelo da venda de coisas 
específi cas) ou sobre relações económicas superadas (entre produtor/vendedor 
e comprador/consumidor) que, em muitos casos, já não refl ectem as actuais 
condições da produção, distribuição e consumo em massa1.

1.  A insufi ciente proteção dispensada ao consumidor pelo regime 
geral da compra e venda

No concernente à disciplina geral da compra e venda em Portugal, são de 
facto várias e ponderosas as razões que justifi cam a existência de um regime 
especial para a venda de bens de consumo.

Por um lado, a disciplina comum cria uma distorção grave em prejuízo 
do comprador por excluir a responsabilidade do vendedor quando desconheça 
sem culpa, nos termos do artigo 914.º, CC, o vício ou a falta de qualidade de 
que a coisa padece, fazendo assim recair sobre o adquirente esse risco. Como 
o comerciante age como simples distribuidor do produto, não lhe é difícil 
ilidir a presunção de culpa que baseia o referido dever de reparar ou substituir 
a coisa defeituosa, assim como a indemnização do dano negativo, prevista 
no artigo 915.º e a própria responsabilidade contratual comum pelo interesse 
positivo (artigo 799.º/1), uma vez que o vendedor se limita em regra a trans-
mitir a coisa ao consumidor tal e qual como a recebeu do seu fornecedor. 
Em contrapartida, o vendedor de bens de consumo responde objectivamente 
perante o consumidor, sem prejuízo do direito de regresso que lhe assiste 
contra o profi ssional a quem adquiriu a coisa (artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
n.º 67/2003, de 8 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 84/2008, de 21 de Maio).

Por outro, o regime geral também estabelece prazos demasiado curtos de 
denúncia dos vícios ou defeitos das coisas móveis e de caducidade da acção de 
garantia (30 dias depois de conhecido o defeito e dentro dos seis meses após 
a entrega da coisa), sobretudo porque contados a partir da entrega da coisa 
(artigo 916.º/2, in fi ne) e não do momento em que o comprador conheceu ou 

1 Sobre os antecedentes e os fundamentos que explicam a Directiva 1999/44/CE, Paulo Mota 
Pinto, Conformidade e garantias na venda de bens de consumo:  a directiva 1999/44/CE e o direito português, 
Estudos de Direito do Consumidor/dir. António Pinto Monteiro,  Coimbra, n.º 2,  2000, p. 208. 
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devia ter conhecido o vício, de forma a não desacautelar os vícios ou defei-
tos que apenas se revelam com o uso intensivo e prolongado da coisa. Neste 
último sentido, aponta correctamente o disposto no artigo 5.º-A, n.º 2, do 
Decreto-Lei n.º 67/2003, o qual estipula que os prazos de denúncia da falta de 
conformidade se contam da data em que tenha sido detectada.

Em terceiro lugar, segundo o regime comum, caberia ao consumidor 
fazer a prova da existência do vício à data da entrega para desencadear o fun-
cionamento da presunção de culpa do vendedor (artigo 799.º/1, CC), tarefa 
que lhe seria em regra praticamente impossível de se desenvencilhar por inca-
pacidade técnica e económica para custear a intervenção de peritos. Ao invés, 
o artigo 2.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 67/2003, criou quatro presunções de 
desconformidade que correspondem às situações em que o consumidor está 
tipicamente carecido de proteção, facilitando consideravelmente o seu traba-
lho probatório, auxiliado ainda pela presunção de que já existiam à data da 
entrega as faltas de conformidade que se manifestem num prazo de dois ou 
de cinco anos a contar da entrega de coisa móvel ou imóvel, respectivamente 
(artigo 3.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 67/2003).

Em quarto, o regime civil da compra e venda estabelece uma diferencia-
ção contestadíssima em matéria de coisas defeituosas, cuja aplicação às relações 
de consumo poderia importar uma considerável desproteção do consumidor.

Com efeito, nos termos conjugados dos artigos 913.º e 905.º, se a coisa 
adquirida pelo comprador já era defeituosa ao tempo da celebração do contrato, 
a lei entende que existe erro do adquirente ao comprar uma coisa com defeito, 
sendo o contrato anulável por erro nos termos gerais. Só haverá cumprimento 
defeituoso se, nos termos do artigo 918.º, o defeito na coisa imputável ao ven-
dedor for posterior à celebração do contrato. Esta solução também se aplica 
aos casos em que a venda tem por objecto uma coisa futura ou indeterminada 
de certo género, dado que ainda não existindo a coisa ao tempo da celebração 
do contrato ou não estando determinada, não pode obviamente existir erro 
do comprador, pelo que se deve aplicar o regime do cumprimento defeituoso.

Tal disparidade de regimes traz consequências inaceitáveis, como tem 
vindo a ser evidenciado por alguns exemplos sugestivos dados pela doutrina 
portuguesa. Se o comprador escolher um anel numa ourivesaria e posterior-
mente descobrir que ele tem um risco, terá que demonstrar que incorreu em 
erro para obter a anulação do negócio, apenas tendo direito à restituição do 
preço e a uma indemnização pelos danos emergentes com base no interesse 
contratual negativo (artigos 915.º e 909.º), solução que, em regra, fi cará muito 
aquém da cabal satisfação dos interesses do consumidor. Porém, se encomen-
dar um anel à ourivesaria e o vendedor lhe entregar o anel riscado, considera-
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-se existir incumprimento nos termos do artigo 918.º, sendo a indemnização 
delimitada pelo interesse contratual positivo2. 

Esta dualidade de soluções é de facto injustifi cável. Em qualquer dos casos 
existe incumprimento da obrigação de entrega, uma vez que o vendedor deve 
sempre proceder à entrega da coisa em conformidade com o contrato, o que 
não se verifi ca no caso de existir defeito e independentemente de ser anterior 
ou posterior à celebração do contrato. Deste modo, a necessária unifi cação de 
regimes sob o quadrante do cumprimento defeituoso foi levada a cabo pela 
Convenção de Viena sobre a venda internacional de mercadorias de 1980 
e pela Directiva comunitária 1999/44 sobre a venda de bens de consumo e 
garantias associadas, transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-
-Lei n.º 67/20033.

Finalmente, as necessidades de proteção estendem-se aos terceiros adqui-
rentes, em face dos quais o contrato é uma res inter alios, pelo que nunca lhes 
poderia ser aplicável a disciplina civil da compra e venda. No sentido oposto, 
determina o artigo 4.º, n.º 6, do Decreto-Lei n.º 67/2003, que os direitos 
legais do consumidor se transmitem ao terceiro adquirente do bem. 

Em suma, o regime geral, porque pensado em abstracto para reger o 
modelo indiferenciado vendedor/comprador, desconsidera as particularidades 
que individualizam a posição do adquirente enquanto consumidor, designa-
damente, os fi ns de uso do bem que o animam em lugar do seu valor de troca, 
assim como a desigualdade de qualifi cações técnicas e de poder económico 
que limitam a sua força negocial, que acabam por o sujeitar a um ónus exces-
sivo de verifi cação das qualidades e idoneidade da coisa para o fi m previsto 
(caveat emptor), ao arrepio do sentido prosseguido pela evolução legislativa das 
últimas dezenas de anos de reforçar a proteção do comprador contra os defei-
tos da coisa vendida (caveat venditor)4.

2 Assim, Menezes Leitão, Direito das Obrigações, Volume III – Contratos em especial, 9.ª edição, 
Coimbra, Almedina, 2014, pp. 111-112. Também Pedro Romano Martinez, Direito das Obriga-
ções (Parte Especial) – Contratos, Almedina, Coimbra, 2010, 2.ª Edição (4.ª Reimpressão da edição 
de Maio/2001), pp. 133-135, considera absurda a disparidade de soluções, exemplifi cando com a 
compra de um computador de modelo idêntico ao que está em exposição ou a aquisição do único 
computador daquele modelo que está na loja, apresentando defeito em ambos os casos.
3 Defendendo a uniformização de regimes, Menezes Leitão, Direito das Obrigações, Volume III 
– Contratos em especial, p. 112 (embora reconhecendo que de jure condito foi acolhida a orientação 
contrária) e Pedro Romano Martinez, Direito das Obrigações (Parte Especial) – Contratos, pp. 134-
-135 e Cumprimento defeituoso – Em especial, na compra e venda e na empreitada, Almedina, Coimbra, 
1994, pp. 294-300.
4 Sublinhando os diferentes elementos da disciplina comum da compra e venda que revelam a sua 
inidoneidade para assegurar uma protecção efi caz do consumidor, Calvão da Silva, A Respon-
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2.  O regime especial da venda de bens de consumo. A garantia con-
tratual injuntiva da qualidade dos bens ou serviços destinados ao 
consumo. A garantia legal de conformidade e a responsabilidade 
do vendedor pelos vícios da coisa vendida

Em contrapartida, o regime especial da venda de bens de consumo obe-
dece ao escopo fundamental de proteção do consumidor, reconhecendo-lhe 
o direito à qualidade dos bens ou serviços destinados ao consumo, consagrado 
no artigo 4.º da Lei n.º 24/96, de 31 de julho e nos termos do qual tais bens e 
serviços devem ser aptos a satisfazer os fi ns a que se destinam e a produzir os 
efeitos que se lhes atribuem, segundo as normas legalmente estabelecidas, ou, 
na falta delas, de modo adequado às legítimas expectativas do consumidor. 
Esta garantia contratual injuntivamente imposta pelo artigo 16.º do mesmo 
diploma legal, veio depois conhecer uma densa concretização oferecida pelo 
artigo 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de Abril, que impos ao 
vendedor a obrigação legal de entregar ao consumidor bens que estejam em 
conformidade com o contrato de compra e venda. 

2.1.  Âmbito de aplicação da garantia. A insufi ciência do conceito estrito de 
“consumidor”

I. O âmbito de vigência material desta garantia legal é dado pelo artigo 
1.º-A, n.ºs 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 67/2003, que determinam a sua apli-
cação não só às vendas de bens de consumo celebradas entre profi ssionais e 
consumidores mas também aos bens de consumo fornecidos no âmbito de 
uma empreitada ou outra prestação de serviços, estendendo-a ainda à própria 
locação de bens de consumo, o que representa uma inovação introduzida pelo 
legislador português, dado que a extensão à locação não constava da Directiva 
comunitária.

De todo o modo, o Decreto-Lei n.º 67/2003 aplica-se apenas às relações 
de consumo, ou seja, às estabelecidas entre um consumidor e um profi ssional. 
O profi ssional pode ser uma pessoa singular (comerciante) ou colectiva 
(empresa), incluindo os organismos da Administração Pública, as pessoas 
colectivas públicas, as empresas de capitais públicos ou detidas maioritaria-
mente pelo Estado, as Regiões Autónomas ou autarquias locais e as empresas 
concessionárias de serviços públicos.

sabilidade Civil do Produtor, Almedina, Coimbra, 1990, pp. 277-284 e Menezes Leitão, Direito das 
Obrigações, Volume III – Contratos em especial, p. 112. 
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Por seu lado, o artigo 1.º-B, alínea a), defi ne consumidor como “aquele 
a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer 
direitos, destinados a uso não profi ssional, por pessoa que exerça com carácter 
profi ssional uma actividade económica que vise a obtenção de benefícios”5. 

O uso não profi ssional consiste na utilização dos bens a título pessoal, 
familiar ou doméstico. Portanto, não é consumidor quem obtém ou uti-
liza bens ou serviços para satisfação das necessidades da sua profi ssão ou da 
empresa. Este estrito conceito legal de consumidor revela-se insufi ciente para 
proteger situações em que se verifi ca idêntica necessidade de defesa pelos 
dispositivos específi cos de tutela do consumidor. Pense-se, por exemplo, no 
agente comercial que compra um automóvel para as suas deslocações profi s-
sionais, o jurista que compra livros de Direito para o exercício da sua profi ssão 
ou o médico que adquire um aparelho para o seu consultório, sem esquecer 
as pessoas colectivas quanto aos bens que não se inserem no exercício da sua 
actividade principal (v. g., o detergente adquirido pelo restaurante para a lim-
peza do estabelecimento). Em todos estes casos, as necessidades de proteção 
dos adquirentes são iguais às do consumidor comum em virtude de se tratar 
da parte menos preparada tecnicamente em confronto com um contratante 
profi ssional, necessariamente conhecedor dos meandros do respectivo negó-
cio6, pelo que se justifi cava o acolhimento da proposta inicial apresentada pela 
Comissão Europeia de adoptar um conceito mais amplo de consumidor, que 
abrangesse as aquisições de bens ou serviços efectuadas por profi ssionais para 
utilização fi nal, ainda que no exercício da sua actividade profi ssional, como 
aliás sucede com o conceito legal de consumidor estabelecido no Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) brasileiro7.

Questão diferente é a de saber que regime aplicar quando o bem adqui-
rido se destina simultaneamente a satisfazer necessidades da vida profi ssional e 
pessoal, sendo então indispensável determinar qual é o principal uso dado ao 

5 Doravante, os preceitos citados sem indicação de fonte reportam-se ao Decreto-Lei n.º 67/2003, 
de 8 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de Maio.
6 Como é óbvio, o médico, pelo facto de o ser, não tem que deter qualquer conhecimento especí-
fi co sobre o funcionamento técnico de estetoscópios ou oftalmoscópios, assim como o magistrado 
ou o advogado que compram um livro jurídico estão tão desprotegidos em relação às folhas ras-
gadas que possam encontrar como qualquer outro adquirente comum, tal como o agente comer-
cial relativamente à mecânica do automóvel que adquiriu para as suas deslocações profi ssionais…
7 O artigo 2.º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) brasileiro (Lei 8.078/1990) esta-
belece: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário fi nal”.
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bem; se servir essencialmente para a vida privada, deve aplicar-se a disciplina 
especial da compra e venda de bens de consumo8.

II. Desta forma, o regime legal aplica-se:

a)  À compra e venda de bens de consumo em geral, sem excetuar as que 
tenham lugar por via de leilão, penhora ou outra diligência judicial, ao 
contrário do estabelecido na Directiva. Neste caso, convém contudo 
precisar que, nos termos das competentes disposições do CPC aplicá-
veis à venda forçada de coisas oneradas, o responsável pelos vícios da 
coisa não é o executado mas o credor ou credores a quem tenha sido 
atribuído o preço da coisa9;

b)  Ao contrato de permuta de bens de consumo (por exemplo, troca de 
veículos);

c)  Ao fornecimento de bens de consumo no âmbito de um contrato de 
empreitada ou de prestação de serviço (construção de uma mobília, 
independentemente de os materiais serem fornecidos pelo dono da obra 
ou pelo empreiteiro);

d)  Ao contrato de locação de bens de consumo, como será o caso do 
arrendamento para habitação própria ou dos clássicos alugueres de coi-
sas móveis. O aluguer de longa duração (ALD) e a locação fi nanceira 
(Leasing) também se encontram abrangidos;

e)  Ao contrato de compra e venda ou fornecimento de bens no âmbito de 
um contrato de prestação de serviço (venda de peça incluída na repara-
ção de um aspirador);

f )  Aos serviços de instalação dos bens de consumo vendidos ou fornecidos 
(montagem de um eletrodoméstico quando efectuada pelo vendedor 
ou sob sua responsabilidade).

Em contrapartida, o regime legal da venda de bens de consumo não se 
aplica aos contratos celebrados entre profi ssionais nem aos contratos celebrados 
entre consumidores ou aos contratos de venda “invertida” de bens de consumo 
(caso, por exemplo, do stand que compra um automóvel a um particular).

8 Em sentido oposto, Menezes Leitão, Direito das Obrigações, Volume III – Contratos em especial, 
p. 128. 
9 Neste sentido, Calvão da Silva, Venda de bens de consumo, 4.ª edição, Almedina, 2010, pp. 61-63. 
Jorge Morais Carvalho, Venda de bens de consumo, I Congresso luso-brasileiro de direito -Coim-
bra, 2014,  p. 81, manifesta-se contra a aplicação do diploma às vendas executivas, por não existir 
nestes casos uma relação jurídica de consumo, além de o artigo 908.º, CPC, regular especifi ca-
mente os casos em que exista falta de conformidade com o que foi anunciado.
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2.2. Objecto do contrato 

Estão abrangidas todas as coisas corpóreas, móveis e imóveis, novas ou 
usadas, duradouras ou não duradouras, o que representa uma nova extensão 
do âmbito da Directiva que excluía os bens imóveis. 

2.3. O direito do consumidor à conformidade dos bens

O direito nuclear do consumidor está consagrado no artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 67/2003 e consiste na conformidade dos bens com o contrato, ou seja, 
o vendedor tem o dever de entregar o bem conforme o que fi cou estabelecido 
no contrato e de garantir o seu bom estado de funcionamento. A desconformi-
dade de que aqui se trata é apenas material, não estando portanto abrangidos 
os vícios jurídicos, cujo regime continua a ser o geral (artigos 905.º e seguin-
tes, CC)10.

O vendedor responde independentemente de culpa pela desconformidade 
do produto11, a qual constitui uma situação de pura discrepância objectiva 
entre o bem que o vendedor deveria entregar de acordo com o contrato e 
o bem que efectivamente entregou. Consequentemente, o conceito de des-
conformidade é mais amplo do que o de vício ou defeito da coisa, visto se 
manifestar ainda que a coisa não conheça defi ciências nem sofra de qualquer 
atributo negativo12.

10 Neste sentido, Paulo Mota Pinto, Conformidade e garantias na venda de bens de consumo:  a direc-
tiva 1999/44/CE e o direito português, p. 234.
11 Caso claro de desconformidade em que não houve culpa do vendedor, foi decidido pelo STJ 
Proc. N.º 291/11.1TVLSB.L1.S1 (Bettencourt de Faria), 18-06-2014, www.dgsi.pt: o consu-
midor adquiriu numa loja um peixe-espada fresco; ao consumi-lo depois de cozinhado, espetou 
na boca um anzol que se encontrava na posta do peixe. Contudo, como o anzol estava alojado na 
massa muscular do peixe, no seu interior, apenas era detectável aquando da sua confecção, pelo 
que se podia ter ponderado igualmente culpa do terceiro ou do próprio lesado, como de resto 
sucedeu nas instâncias, embora por motivo diverso do aí apurado, onde apenas se valorou o facto, 
irrelevante para o caso, de os peixes terem espinhas, pelo que se requereria também da parte do 
consumidor, uma atenção adequada à remoção das mesmas…
12 Não deixa de haver desconformidade se for entregue um Mercedes em estado impecável do 
ano de 2011, caso tenha sido comprado um Mercedes de 2010 em mau estado de conservação…
Salientando a falta de equivalência entre o conceito de “desconformidade” e o de “defeito”, 
“vício” ou “falta de qualidade”, Paulo Mota Pinto, Conformidade e garantias na venda de bens de 
consumo:  a directiva 1999/44/CE e o direito português, p. 222.
Também Januário Gomes, Ser ou não ser conforme, eis a questão:  em tema de garantia legal de confor-
midade na venda de bens de consumo, Estudos de Direito das Garantias, Coimbra,  2010,  Volume 
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De todo o modo, a desconformidade manifesta-se caracteristicamente em 
situações patológicas de vício ou defeito do bem (a tampa do telemóvel não 
fecha ou alguma das teclas do computador não funciona); de falta de qualidade 
(o relógio antichoque partiu à primeira queda); de diferença de identidade (em 
vez da impressora Samsung ML-2160 comprada é entregue uma impressora 
Samsung ML-2165W) ou diferença de quantidade (o consumidor comprou 
dois televisores mas apenas lhe foi entregue um).

2.3.1. Presunções de desconformidade

O legislador tipifi cou no artigo 2, n.º 2, alíneas a) a d), as quatro situações 
mais correntes de desconformidade que os consumidores enfrentam, presu-
mindo que os bens não são conformes com o contrato quando13:

Artigo 2, n.º 2, alínea a): Se forem desconformes com a descrição que deles 
é feita ou não possuam as qualidades apresentadas pelo vendedor, atra-
vés de uma amostra ou modelo (v. g., o automóvel não tem os sensores 
de estacionamento descritos no catálogo do vendedor). 

Artigo 2, n.º 2, alínea b): Não forem adequados ao uso específi co para o qual 
o consumidor os destine, desde que, aquando da compra, tenha infor-
mado o vendedor, como será o caso de o telemóvel adquirido pelo 
consumidor para fazer chamadas em roaming, não permitir o acesso a 
esse serviço. 

Artigo 2, n.º 2, alínea c): Não forem adequados à utilização habitualmente 
dada aos bens do mesmo tipo, ou seja, não permitirem um uso normal 
(por exemplo, a câmara de vídeo que afi nal não consegue capturar 
imagens em tempo real). 

II, p. 124, sublinha que o conceito de desconformidade cobre um conjunto de situações que o 
cumprimento defeituoso do CC não abarca.
13 Segundo Jorge Morais Carvalho, Venda de bens de consumo, p. 86, o artigo 2.º, n.º 2, não 
estabelece verdadeiras presunções de desconformidade, porquanto, verifi cados os respectivos 
pressupostos, a desconformidade é irrefutável, não podendo ser ilidida. Porém, nem sempre, 
por exemplo, a mera discrepância com a descrição se refl etirá necessariamente no desempenho 
efectivo do bem, pelo que é duvidoso que em todos esses casos haja necessariamente descon-
formidade. Também Menezes Leitão, Direito das Obrigações, Volume III – Contratos em especial, 
p.134, admite circunstâncias em que o vendedor possa não ser responsabilizado pela desconfor-
midade em relação às características questionadas.
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Artigo 2, n.º 2, alínea d): Não tiverem as qualidades e o desempenho habi-
tuais dos bens do mesmo tipo e que o consumidor pode razoavel-
mente esperar, ou seja, não correspondam às legítimas expectativas do 
consumidor, atendendo à natureza do bem e às declarações públicas 
feitas pelo vendedor, produtor ou outro representante, sobre as carac-
terísticas concretas do bem, nomeadamente, através da publicidade ou 
rotulagem (por exemplo, a velocidade máxima atingida pelo automó-
vel fi ca muito aquém do que era anunciado pela publicidade).

Em matéria de publicidade, importa ter presente o n.º 5 do artigo 7.º da 
Lei de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que “as informações con-
cretas e objectivas contidas nas mensagens publicitárias de determinado bem 
(…) consideram-se integradas no conteúdo dos contratos que se venham a 
celebrar após a sua emissão, tendo-se por não escritas as cláusulas contratuais 
em contrário”. 

O artigo 2.º/4 equipara à falta de conformidade a má instalação do bem 
de consumo pelo vendedor ou efectuada sob sua responsabilidade (a defi ciente 
instalação da máquina de lavar roupa pelo vendedor), assim como a má ins-
talação do bem de consumo pelo consumidor, por incorreções nas instruções 
de montagem (a desconformidade resultante das incorrectas instruções de 
montagem de um móvel).

2.3.2. Exclusão da garantia de desconformidade

O artigo 2.º, n.º 3 enumera três situações em que a desconformidade não 
releva:

a)  O consumidor conhecia a falta de conformidade, ou seja, sabia da exis-
tência do defeito ou vício. Será o caso de o vendedor de um automóvel 
usado informar previamente o consumidor da necessidade de substitui-
ção dos pneus, por não estarem em condições de rodagem;

b)  O consumidor não puder razoavelmente ignorar o defeito ou vício, 
como sucederá se no momento da aquisição do veículo for manifesta-
mente visível o mau estado da pintura, o que constitui um afl oramento 
da fi gura dos vícios aparentes que, por defi nição, podem ser detectados 
caso se empregue um nível comum de diligência; 

c)  Se a desconformidade decorrer dos materiais fornecidos pelo consumi-
dor (v. g., o cliente que entrega ao alfaiate tecido de má qualidade, pelo 
que o fato se rasgou ao fi m de pouco tempo). 
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2.3.3. A verifi cação da desconformidade à data da entrega

A verifi cação da desconformidade é feita no momento em que a coisa é 
entregue ao consumidor, conforme estabelece o artigo 3.º/114.

Logo, a solução legal parece signifi car uma derrogação do regime geral 
do risco nos contratos de alienação, acolhido no artigo 796.º, CC, que faz 
correr por conta do adquirente o risco de perecimento ou deterioração da 
coisa a partir da celebração do contrato. Com efeito, ao exigir a conformidade 
da coisa no momento da entrega, afi gura-se que o artigo 3.º/1 faz correr por 
conta do vendedor o risco respeitante ao período que medeia entre a celebra-
ção do contrato e a entrega da coisa, não sendo de facto compatível com o 
escopo de defesa do consumidor que o risco já estivesse a correr por sua conta 
antes ainda de benefi ciar da entrega, sob pena de, por exemplo, ter que supor-
tar a inutilização do eletrodoméstico que se queimou por uma sobrecarga da 
corrente eléctrica no estabelecimento do vendedor15.

Além disso, o artigo 3.º/2 presume que a falta de conformidade que se 
manifeste dentro do prazo de 2 anos, para os bens móveis, ou de 5 anos, para 
os bens imóveis, já existia na data de entrega do bem. Isto signifi ca que, se o 
consumidor demonstra a desconformidade, cabe ao vendedor provar que esta 
é posterior à data da entrega, ou seja, que não é de origem. Se não o conse-
guir fazer, considera-se que a desconformidade já existia quando o bem foi 
entregue.

14 Logo, não há obviamente desconformidade se o defeito resultar do mau uso que seja dado ao 
produto pelo consumidor, como já decorreria, aliás, das regras gerais (v. g., o telemóvel que se 
deixa cair dentro de água ou a garrafa de leite que fi cou aberta fora do frigorífi co).
15 Neste sentido, Menezes Leitão, Direito das Obrigações, Volume III – Contratos em especial, pp. 
140-142, Januário Gomes, Ser ou não ser conforme, eis a questão:  em tema de garantia legal de confor-
midade na venda de bens de consumo, p. 134 e Jorge Morais Carvalho, Venda de bens de consumo, 
p. 91 (o risco apenas se transfere com a entrega por ser este o momento relevante para aferir a 
desconformidade).
Em sentido diferente, Calvão da Silva, Venda de bens de consumo, pp. 99-101, considerando que não 
houve alteração das regras do risco, tratando-se tão só do cumprimento imperfeito da obrigação 
de entrega por falta de conformidade. Contudo, esta última solução afi gura-se-nos contraditória, 
porque o referido cumprimento imperfeito não tem obviamente que ser culposo (como reconhece 
o próprio Calvão da Silva ao afi rmar que o comprador goza do direito ao cumprimento perfeito, 
independentemente de culpa do vendedor), podendo a desconformidade posterior ao contrato e 
anterior à entrega resultar de caso fortuito que nem por isso exonerará o vendedor (a carpete que 
apesar de se encontrar devidamente guardada, fi cou encharcada na noite anterior à entrega por 
uma inundação provocada por uma tempestade torrencial).
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Esta presunção também se aplica aos bens usados, embora quanto às coisas 
móveis usadas se deva ter em atenção o preceituado no artigo 5.º/2 que per-
mite a redução do prazo da garantia para um ano, mediante acordo das partes.

2.3.4. Os meios de tutela do consumidor em caso de desconformidade do produto

I. Além do direito à indemnização pelos danos patrimoniais e não patri-
moniais causados pelo fornecimento de bens ou prestações de serviços defei-
tuosos, consagrado no artigo 12.º/1 da Lei 24/96, o consumidor, quando 
se verifi ca uma situação de desconformidade do produto, tem direito à sua 
reposição sem encargos, assistindo-lhe os diferentes meios de tutela estabele-
cidos no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 67/2003, os quais gozam de carácter 
imperativo nos termos do artigo 10.º, que determina a nulidade do acordo ou 
cláusula que exclua ou limite os direitos conferidos ao consumidor16.

A reposição da conformidade obedece a vários parâmetros normativos, 
devendo ter lugar sem encargos para o consumidor (artigo 4.º/3) e em prazo 
razoável, tendo em conta a natureza do defeito, quando se trate de bem imóvel 
ou no prazo máximo de 30 dias, quando se trate de bem móvel, não devendo 
ainda provocar grave inconveniente ao consumidor.

Para repor a conformidade, o consumidor pode exigir a reparação do 
bem, que consiste na eliminação do defeito ou na introdução das alterações 
necessárias para que o produto adquira o estado contratualmente estabelecido.

Por sua vez, a substituição implica a entrega de um segundo bem da 
mesma categoria e que esteja em conformidade com o contrato.

Caso o consumidor opte pela redução adequada do preço, o vendedor tem 
que devolver a diferença entre o valor pago pelo consumidor e o valor do bem 
desconforme.

Por fi m, a resolução do contrato consiste na extinção retroactiva de todos 
os efeitos do contrato, devendo o consumidor devolver o bem ao vendedor, 
que, por sua vez, deve devolver ao consumidor o valor pago.

O artigo 4.º/4 determina que o consumidor ainda pode optar pela redução 
adequada do preço ou pela resolução do contrato, mesmo que o bem tenha 
perecido ou deteriorado por causa que não lhe seja imputável. A norma carece 
de uma interpretação cuidadosa, porque esta solução não pode obviamente 

16 Como observa Calvão da Silva, Venda de bens de consumo, p. 104, o comprador pode lançar 
mão destes remédios legais, independentemente de culpa do vendedor no cumprimento inexato 
da obrigação de entregar o bem devido em conformidade com o contrato (artigos 2.º/1 e 3.º/1).
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signifi car que depois da entrega da coisa o risco continua em qualquer caso 
a correr por conta do vendedor mas apenas se houver falta de conformidade. 

Deste modo, caso o automóvel estacionado na garagem do comprador em 
virtude de defi ciência do sistema eléctrico, seja, por exemplo, destruído por 
um incêndio, não só a reparação é impossível como também o será a substitui-
ção, caso se trate de um veículo usado, pelo que o consumidor ainda poderá 
exigir a resolução, desde que lhe seja possível provar a desconformidade de 
que padecia o veículo17. A solução vem assim derrogar o preceituado no artigo 
432.º/2, CC, que proíbe a resolução do contrato pela parte que, por circuns-
tâncias não imputáveis ao outro contraente, esteja impedida de restituir o que 
houver recebido. De todo o modo, afi gura-se que este benefício, face à disci-
plina comum, concedido ao consumidor, já resultaria do disposto nos artigos 
2.º/1, 3.º/1 e 4.º/1, do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de Abril18. 

II. O artigo 4.º/5 permite que o consumidor opte por qualquer destes 
meios de tutela, a não ser que a solução seja impossível ou o pedido constitua 
abuso de direito.

O legislador português afastou-se assim da solução preferível preconizada 
pela Directiva, que hierarquizava os meios de tutela consoante as circunstân-
cias do caso, criando um primeiro nível de protecção destinado à conservação 

17 Também neste sentido, segundo cremos, Januário Gomes, Ser ou não ser conforme, eis a questão: 
em tema de garantia legal de conformidade na venda de bens de consumo, p. 140, exigindo conexão entre 
o defeito e o perecimento ou deterioração.
18 Como a desconformidade que funda o recurso aos meios de tutela ao dispor do comprador 
nunca pode obviamente ser-lhe imputável, Calvão da Silva, Venda de bens de consumo, p. 110, 
propõe a releitura da parte fi nal do artigo 4.º/4: onde se lê comprador, deve ler-se vendedor. 
Jorge Morais Carvalho, Venda de bens de consumo, p. 97, entende que o direito do comprador 
de resolver o contrato mesmo que a coisa tenha perecido ou se tenha deteriorado por motivo que 
não lhe seja imputável, como dispõe o artigo 4.º, n.º 4, se aplica ao período posterior à denúncia 
da desconformidade durante o qual o risco corre por conta do vendedor, enquanto não repuser a 
conformidade do bem, derrogando assim o disposto no artigo 432.º/2, CC. 
A nosso ver e como resulta do texto acima, a norma tem um campo de aplicação mais vasto, 
abrangendo os casos em que o perecimento ou a deterioração se deveram à desconformidade da 
coisa, posto que o consumidor ainda não a tivesse denunciado, desde que, obviamente, ainda 
estivesse dentro do prazo legal para a efectuar (dois meses a contar da data em que a detetou, caso 
se trate de bens móveis).
Há sempre que provar a desconformidade ou enquadrar o caso numa das presunções legais de falta 
de conformidade. Por isso, se decidiu bem em STJ Proc. N.º 783/11.2TBMGR.C1.S1 (Moreira 
Alves), 20-03-2014: decorrido cerca de um ano sobre a sua aquisição, incendiou-se um automó-
vel que estava estacionado à porta do seu proprietário, o qual fi cou completamente inutilizado. 
Não tendo sido provado que o incêndio se devera a qualquer desconformidade do bem, a perda 
correu naturalmente por conta do consumidor.
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do negócio e composto pela reparação ou a substituição do bem desconforme 
a menos que isso fosse impossível ou desproporcionado e um segundo nível 
de protecção, constituído pela redução do preço ou a rescisão do contrato, se 
o consumidor não tivesse direito a reparação nem à substituição da coisa ou se 
o vendedor não tivesse encontrado uma solução num prazo razoável ou sem 
grave inconveniente para o consumidor19.

Verifi ca-se, por exemplo, impossibilidade de reparação se o bem tiver 
perecido ou caso se tenha deteriorado de tal forma que não seja possível repor 
a conformidade. De igual modo, a substituição será em princípio impossível 
caso se trate de coisa absolutamente infungível ou se, por hipótese, o concreto 
modelo do bem já estiver esgotado no mercado e não for mais fabricado.

O outro limite à livre escolha dos meios de tutela pelo consumidor é dado 
pelo abuso de direito, cujos pressupostos muito exigentes ultrapassam larga-
mente o critério adoptado pelo artigo 3.º/3 da Directiva 1999/44/CE, que 
emprega o conceito de desproporcionalidade, determinando a sua apreciação 
objectiva e considerando que a solução é desproporcionada quando implique 
para o vendedor custos que, em comparação com a outra solução, não sejam 
razoáveis, tendo em conta o valor que o bem teria se não existisse falta de con-
formidade, a importância da falta de conformidade e a possibilidade de a solu-
ção alternativa ser concretizada sem grave inconveniente para o consumidor. 
Como observa Menezes Leitão, a simples remissão para o abuso de direito 
afi gura-se manifestamente insufi ciente para refl ectir os critérios escolhidos 
pela Directiva comunitária20. 

De facto, a decisão legislativa afi gura-se excessivamente favorável ao con-
sumidor, tendo em consideração a diferença fundamental que intercede entre 
uma actuação que exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, como é 
exigido pelo abuso de direito e agir segundo a boa-fé, como determina, por 
exemplo, o artigo 762.º, n.º 2, CC21, solução que permitiria um controlo con-
sideravelmente mais estreito da opção tomada caso a caso pelo consumidor. 
Aliás, a própria hierarquização dos meios de tutela adoptada pela Directiva 
já representava uma concretização ajustada da boa-fé aplicável ao caso, por-

19 Dispunha nesse sentido o Considerando 10 da Directiva 1999/44/CE, bem como o seu artigo 
3.º. A nosso ver, é esse também o sistema de tutela adoptado pelo regime civil de venda de coisas 
defeituosas, em que se denota uma clara hierarquia em função da gravidade do vício e da viabi-
lidade da sua eliminação.
20 Direito das Obrigações, Volume III – Contratos em especial, p. 144 (nota 356).
21 Contudo, segundo Januário Gomes, Ser ou não ser conforme, eis a questão:  em tema de garantia 
legal de conformidade na venda de bens de consumo, p. 135, a actuação do consumidor deve pautar-se 
pelo princípio da boa-fé.
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quanto a redução do preço e a resolução do contrato apenas eram admissíveis 
caso não pudesse haver lugar à reparação nem à substituição da coisa por uma 
das três causas previstas na Directiva.

Por conseguinte, a livre escolha do consumidor entre os diversos meios 
de tutela ao seu dispor, só poderá ser travada quando a sua pretensão repre-
sentar uma desvantagem muito maior para o vendedor do que a vantagem 
que ele obtiver, em comparação com as outras soluções, o que nos remete 
para a modalidade peculiar de abuso de direito consubstanciada no exercício 
em desequilíbrio, designadamente, na vertente da desproporção no exercício. 

Serão, assim, por hipótese, pretensões manifestamente desproporcionadas, a 
exigência de substituição do veículo adquirido apenas por ter um defeito na 
escova do para-brisas, a imposição da reparação do bem apesar de mais cara 
do que a substituição ou a resolução do contrato de compra e venda do imóvel 
somente porque uma parede não está bem pintada22. 

 De todo o modo, a orientação seguida em geral pelos Tribunais portugue-
ses tem impedido as piores consequências da solução legal, indeferindo certas 
pretensões que, embora contrárias à boa-fé, difi cilmente se poderia considerar 
que excediam manifestamente os seus limites, alguns casos havendo, inclu-
sive, em que se sustentou a existência de uma ordem dos meios de tutela ao 
dispor do consumidor, na linha do disposto na Directiva Comunitária23.

Entendeu-se assim que os demandantes incorreram em abuso de direito 
ao exigirem a resolução do contrato, apenas por a reparação de um compu-
tador com defeito ter demorado mais três dias além do prazo legal previsto 
(trinta dias), na medida em que durante todo o procedimento foram troca-
das sucessivas mensagens eletrónicas que, naturalmente, atrasaram o procedi-
mento de reparação24; que uma sucessão de avarias num automóvel de gama 
alta nos dois anos subsequentes à entrega, não legitima por si só o pedido de 
substituição do veículo, dado que os defeitos denunciados foram sendo elimi-

22 Sobre as diversas modalidades do exercício em desequilíbrio, Menezes Cordeiro, Tratado de 
Direito Civil Português, I – Parte Geral, Tomo IV, Exercício Jurídico, 2007, Coimbra, Almedina, pp 
341-349.
23 STJ Proc. N.º 07A4160 (Fonseca Ramos), 13-12-2007, www.dgsi.pt: o comprador de coisa 
defeituosa pode, por esta ordem, exigir do fornecedor/vendedor: 1.º – a reparação da coisa; 2.º 
– a sua substituição; 3.º – a redução do preço ou a resolução do contrato, conquanto exerça esse 
direito, respeitando o prazo de caducidade – artigo 12.º da LDC. Na sentença do Julgado de Paz 
de Coimbra, Proc. n.º 295/2014-JP (Daniela Santos Costa), 27-01-2015, entendeu-se igual-
mente que a proteção legal é no sentido de que, em primeiro lugar, se deve proceder à reparação 
do bem, apenas havendo lugar à sua substituição se a reparação não for possível.
24 Julgado de Paz de Coimbra, Proc. n.º 391/2014-JP (Daniela Santos Costa), 27-01-2015, 
www.dgsi.pt 

Book Revista O Direito II (2017).indb   325Book Revista O Direito II (2017).indb   325 12/06/17   12:0012/06/17   12:00



O Direito 149.º (2017), II, 311-330

326  Rui Paulo Coutinho de Mascarenhas Ataíde

nados25; se, pelo contrário, uma embraiagem, apesar de várias substituições, 
continua a apresentar defeitos, pode o consumidor recusar nova proposta de 
substituição – a terceira – e requerer a resolução do contrato, sem incorrer em 
abuso de direito26.

III. Embora esta segunda venda já não constitua um contrato de con-
sumo dado que o negócio é celebrado entre consumidores, o artigo 4.º, n.º 
6, determina que os meios de defesa legalmente reconhecidos ao consumidor 
se transmitem ao terceiro adquirente do bem, sem prejuízo dos direitos que 
assistem ao subadquirente contra o consumidor alienante nos termos gerais 
dos artigos 913.º e seguintes, CC.

2.3.5. Prazos de denúncia da falta de conformidade 

O artigo 5.º-A, n.º 2, fi xa os prazos em que o consumidor tem que comu-
nicar ao vendedor a desconformidade (vícios ou defeitos) do bem para permi-
tir a sua reposição. 

No caso de bens móveis, a denúncia da falta de conformidade tem obri-
gatoriamente que ser feita no prazo de dois meses a contar da data em que 
foi detetada e dentro dos dois anos de garantia e tratando-se de bens imóveis, 
um ano a contar da data em que detetou a falta de conformidade e dentro dos 
cinco anos de garantia. Só a partir deste momento é que o vendedor se pode 
considerar responsável pela reposição da conformidade do bem. 

Não sendo efectuada a denúncia tempestiva, ou seja, se o consumidor 
não informar o vendedor da desconformidade dentro dos prazos referidos, os 
direitos atribuídos pelo diploma extinguem-se.

Se a denúncia da desconformidade tiver sido feita dentro dos prazos legais, 
os meios de tutela atribuídos ao consumidor pelo artigo 4.º caducam decor-
ridos dois anos a contar da data da denúncia no caso de bens móveis e, tra-
tando-se de bem imóvel, no prazo de três anos a contar desta mesma data, 
constituindo verdadeiros prazos de caducidade da acção.

2.4. Prazos da garantia

Em caso de desconformidade do bem com o contrato, o consumidor tem 
de exercer os seus direitos à reparação, substituição, redução do preço ou reso-

25 STJ Proc.º 1174/12.3TVLSB.L1.S1, 17-12-2015 (Maria da Graça Trigo), www.dgsi.pt 
26 STJ Proc. N.º 1725/12.3TBRG.G1.S1O (João Camilo), 05-05-2015, www.dgsi.pt 
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lução do contrato no prazo de 2 anos, no caso de bens móveis e 5 anos quando 
se trate de bens imóveis, sempre a contar da data de entrega (artigo 5.º, n.º 1), 
prazos que se aplicam igualmente ao bem que tenha sido entregue ao consu-
midor para substituir um bem desconforme (artigo 5.º, n.º 6).

No caso de bens móveis usados, este prazo pode ser reduzido para um ano 
desde que exista um acordo neste sentido entre o vendedor e o consumidor 
(n.º 2 do artigo 5.º).

2.5. Garantias voluntárias27

I. Além da garantia legal que responsabiliza o alienante pela conformidade 
do bem com o contrato durante dois ou cinco anos, consoante se trate de coisa 
móvel ou imóvel, tanto o vendedor, como o produtor ou qualquer outro inter-
mediário podem oferecer voluntariamente ao consumidor direitos adicionais 
aos direitos que lhe são reconhecidos por lei28, nisso consistindo a denominada 
garantia voluntária ou comercial, que tanto pode ser gratuita como onerosa29. 

A garantia voluntária tem que ser entregue ao consumidor por escrito ou 
noutro suporte durável (por exemplo, em papel ou num CD ou DVD).

Caso o autor da garantia não a forneça em suporte escrito ou durável ou 
não mencione os elementos referidos na questão anterior, tal não signifi ca que 
ele não esteja obrigado a cumprir quer as condições da garantia legal quer 
o que complementarmente tenha prometido ao consumidor. Podendo, no 
entanto, ser necessário provar que existe uma garantia voluntária, torna-se 
importante guardar a publicidade que promovia a aquisição de determinado 
bem, assim como qualquer troca de correspondência ou documentação de que 
constem os direitos ou benefícios adicionais.

II. A garantia voluntária deve ser redigida de forma clara e objectiva em 
língua portuguesa, devendo integrar as seguintes menções:

27 Como observa Calvão da Silva, Venda de bens de consumo, p. 150, a epígrafe do artigo 9.º 
(garantias voluntárias) não é correcta, já que a garantia legal é imperativa, não resultando da von-
tade do devedor.
28 Exemplos: direito de livre troca do produto dentro de um determinado prazo, extensão dos 
prazos legais de garantia contra o pagamento de uma determinada quantia, etc.
29 Jorge Morais Carvalho, Venda de bens de consumo, p. 106, salienta a total independência entre 
a denominada garantia legal, que consiste na obrigação de cumprimento em conformidade com 
o contrato e a garantia voluntária.
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a)  Os direitos que são conferidos pela garantia legal e declaração de que 
estes não são afectados pelas condições da garantia voluntária;

b) Preço da garantia;
c)  Os direitos adicionais ou os benefícios conferidos pela garantia volun-

tária;
d) As condições de atribuição dos benefícios previstos;
e) Prazo da garantia;
f )  Âmbito espacial da garantia, ou seja, se a garantia se aplica apenas a um 

estabelecimento, uma localidade, um país, um continente ou a todo o 
Mundo;

g)  Contacto de quem está a fornecer a garantia, para que o consumidor 
possa exercer os seus direitos, devendo ser indicado o nome ou fi rma e 
um endereço, postal ou eletrónico.

Recorde-se que, nos termos do artigo 7.º, n.º 5, da Lei n.º 24/96, de 31 de 
Julho (Lei de Defesa do Consumidor), se consideram integradas nas condições 
da garantia voluntária todas as informações concretas e objectivas constantes 
da publicidade veiculada pelo autor da garantia. 

2.6. A responsabilidade directa do produtor perante o consumidor30

Além dos meios de defesa contra o vendedor que lhe permitem exigir 
a reposição da conformidade do bem, o artigo 6.º, n.º 1, ainda concede ao 
consumidor que tenha adquirido uma coisa defeituosa, o direito de reclamar 
do produtor a sua reparação ou substituição, solução que se compreende dado 
que, em regra, os defeitos dos bens são imputáveis ao produtor, limitando-se 
o vendedor a entregar os produtos ao comprador exatamente no estado em 
que os recebeu. 

Este direito do consumidor de exigir a reparação ou substituição do pro-
duto defeituoso pode ser exercido em simultâneo contra o vendedor e contra 
o produtor (e seu representante), os quais respondem solidariamente. De todo 
o modo, como não é parte no contrato, a responsabilidade do produtor não 
é idêntica à do vendedor, não podendo obviamente o consumidor impor-lhe 
a redução do preço ou a resolução do contrato. Não se afi gura igualmente 

30 O produtor é defi nido no artigo 1.º-B d), como o fabricante de um bem de consumo, o impor-
tador do bem de consumo no território da Comunidade Europeia ou qualquer outra pessoa que 
se apresente como produtor através da indicação do seu nome, marca ou outro sinal identifi cador 
no produto. 
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viável que o produtor responda pela indemnização dos danos patrimoniais e 
não patrimoniais resultantes do fornecimento de bens ou prestações de ser-
viços defeituosos, prevista no artigo 12.º, n.º 1, LDC, uma vez que o número 
2 desta norma restringe a responsabilidade do produtor aos casos previstos na 
lei e o Decreto-Lei n.º 383/89, de 6 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 131/2001, de 24 de Abril, apenas admite no artigo 8.º a responsabilidade 
do produtor em caso de morte ou lesão corporal e danos causados em coisa 
diversa do produto defeituoso, não abrangendo assim os danos no próprio 
produto defeituoso31.

Os limites à responsabilidade directa do produtor (e do seu represen-
tante32) perante o consumidor apenas resultam da eventual impossibilidade da 
solução ou da sua desproporção, “tendo em conta o valor que o bem teria se 
não existisse falta de conformidade, a importância desta e a possibilidade de a 
solução alternativa ser concretizada sem grave inconveniente para o consumi-
dor” (artigo 6.º, n.º 1, parte fi nal).

Todavia, como o produtor só responde pela qualidade e segurança do pro-
duto que coloque no mercado, a sua responsabilidade tem como pressuposto a 
existência de um defeito originário do bem, seja uma defi ciência de fabrico ou 
de concepção. Assim, o produtor (e o seu representante) não será responsável, 
podendo opor-se ao exercício pelo consumidor dos direitos de reparação ou 
substituição do bem nas seguintes situações:

a)  Quando o defeito resultar exclusivamente de declarações do vendedor 
sobre o bem ou a sua utilização, como será o caso do stand que promove 
a comercialização de um certo automóvel, afi rmando que o veículo 
dispõe de suporte para bicicletas sem que o produtor preveja este aces-
sório no bem de série;

b)  Quando o defeito resultar de uma má utilização (o consumidor que 
mergulhou com o relógio, apesar de saber que este não é à prova de água, 
caso em que o vendedor também não será obviamente responsável);

c)  Quando o produtor não tenha colocado o bem em circulação (o con-
sumidor adquiriu um bem que foi furtado ao produtor);

31 Concorda-se com a censura a esta solução feita por Menezes Leitão, Direito das Obrigações, 
Volume III – Contratos em especial, p. 149.
32 O artigo 6.º, n.º 3, estabelece que o representante do produtor na zona de domicílio do consu-
midor é solidariamente responsável com o produtor perante o consumidor. Por seu lado, o artigo 
1.º-B, e), defi ne o representante do produtor como qualquer pessoa singular ou colectiva que atue 
na qualidade de distribuidor comercial do produtor e ou centro autorizado de serviço pós-venda, 
à excepção dos vendedores independentes que atuem apenas na qualidade de retalhistas.
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d)  Quando se possa considerar que o defeito não existia ao tempo em que 
o bem foi colocado em circulação (por exemplo, àquela data os extin-
tores ainda não eram obrigatórios nos automóveis);

e)  Quando o fabrico do bem não teve fi ns lucrativos nem ocorreu no qua-
dro da sua actividade profi ssional (será o caso de ter sido adquirido um 
protótipo de um veículo que apenas servia para fi ns de para demonstra-
ção e foi vendido abusivamente pelo vendedor);

f )  Quando decorreram mais de 10 anos sobre a colocação do bem em 
circulação.

Em todas estas hipóteses, o produtor (bem como o seu representante) não 
respondem perante o consumidor, sem embargo de o produtor ser responsável 
perante o vendedor nos termos do direito de regresso consagrado no artigo 7.º.
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 Sumário: 1. Introdução. 2. A obrigação de imposto e o acto de liquidação. 3. A competên-
cia para a liquidação em IRC. 4. O princípio da tributação das empresas pelo rendimento 
real. 5. Conclusões. Bibliografi a.

1. Introdução

O incumprimento das obrigações declarativas, maxime, da apresentação 
da declaração periódica de rendimentos, ou mesmo da liquidação do imposto 
(quando da competência originária do próprio sujeito passivo – autoliquidação), 
por força da lei, e em homenagem aos contribuintes cumpridores, não poderá 
deixar de ser suprido pela intervenção da Administração Tributária.

De qualquer forma, a emergência de uma liquidação administrativa sem-
pre se há-de conter no estrito âmbito dos poderes vinculados da Adminis-
tração, onde impera a adstrição ao princípio da legalidade, sem concessões à 
discricionariedade administrativa.

No caso do IRC, pela mão do artigo 90.º, do respectivo Código, o legis-
lador aponta os critérios: terá por base o valor anual da retribuição mínima 
mensal ou, quando superior, a totalidade da matéria colectável do exercício 
mais próximo que se encontre determinada.

Mas, logo sem sair do mesmo artigo 90.º, o mesmo legislador também nos 
diz que, não se dando o caso de uma autoliquidação – em que a mesma radi-
caria na declaração do sujeito passivo, aqui omissa –, e faltando a liquidação 

* Inspector Tributário. Mestre em Direito e Economia, pela Faculdade de Direito de Lisboa. 
Membro do Conselho Económico e Social (2003-2009).
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ofi ciosa realizada com base num dos dois critérios acima enunciados, a mesma 
terá por base os elementos de que a Administração fi scal disponha. 

Estaremos diante de uma excepção ou postergação do princípio consti-
tucional da tributação das empresas pelo seu rendimento real (artigo 104.º, 
n.º 2)? E, em termos mais práticos, quando poderá faltar uma liquidação que 
tenha por base o valor anual da retribuição mínima mensal ou, quando supe-
rior, a totalidade da matéria colectável do exercício mais próximo que se 
encontre determinada?

Partindo destas interrogações, resta-nos perscrutar a mens legis da norma 
legal e aspirar a uma resposta. Vejamos então:

2. A obrigação de imposto e o acto de liquidação

A obrigação de imposto irrompe com a ocorrência do facto tributário, 
previsto e tipifi cado, antecipadamente, na lei, conforme se estabelece no 
artigo 36.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária (LGT), aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º 398/98, de 12 de Dezembro: «A relação jurídica tributária constitui-se com o 
facto tributário». 

Para conferir liquidez a tal obrigação, o legislador exige a realização, pos-
terior, de um acto de procedimento: o acto tributário de liquidação. Com este, 
a obrigação torna-se certa, exigível e líquida, pela computação do imposto, 
conformando a relação jurídica nascida do facto tributável e fazendo operar os 
direitos e deveres subjacentes.

O imposto não nasce quando é liquidado.
Temos pois que a liquidação corresponde à operação aritmética de apli-

cação de uma taxa à matéria colectável apurada, para determinação do quan-
titativo exacto do imposto devido pelo sujeito passivo, nos estritos termos 
previstos nas leis tributárias. Abrangendo também os cálculos decorrentes das 
deduções à colecta, nos casos em que a lei preveja essa possibilidade.

Os tempos mais recentes têm acusado uma tendência do legislador em 
atribuir a competência da liquidação do imposto ao próprio sujeito passivo, 
aquela que, tradicionalmente, era uma das grandes prerrogativas do Fisco1. 
O aproveitamento da tremenda evolução sentida nas tecnologias de infor-
mação assim o tem facilitado ou propiciado, fazendo do caso português um 
meritório case study para muitas das autoridades tributárias congéneres. 

1 Antes de 2000, no pessoal da então Direcção-Geral dos Impostos (DGCI), existia a categoria 
de liquidador tributário. 
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3. A competência para a liquidação em IRC

Nas situações em que é o sujeito passivo que tem a competência para a 
(auto)liquidação, como é o caso, por exemplo, do Imposto sobre o Rendi-
mento das Pessoas Colectivas (IRC), o legislador reserva à Administração um 
poder-dever de liquidação – conforme estabelecido nas alíneas b) e c), do n.º 
1, do artigo 90.º, do respectivo Código, como veremos –, mas apenas a título 
subsidiário, por exigência dos princípios da igualdade tributária e da indispo-
nibilidade dos créditos tributários.

Com efeito, na falta de entrega da declaração periódica de rendimen-
tos (mod. 22) pelo contribuinte, ao arrepio do disposto no artigo 120.º, do 
Código do IRC, a Administração Tributária tem o poder-dever de instaurar 
o procedimento de liquidação, ofi ciosa, ancorado no disposto no artigo 59.º, n.º 
1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), que escla-
rece que, na falta da declaração do contribuinte, a instauração ocorre «com base 
em todos os elementos de que disponha ou venha a obter a entidade competente».

Dito de outro modo, a liquidação ofi ciosa é produzida, a título subsidiá-
rio, pelos serviços da Administração, quando o sujeito passivo, sobre quem 
impendia a obrigação, negligentemente, não efectuou a (auto)liquidação. Mas 
não sem que a dita omissão seja punível a título de contra-ordenação fi scal, nos 
termos do artigo 116.º, do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT).

4. O princípio da tributação das empresas pelo rendimento real

Recorde-se que estamos no âmbito de poderes vinculados, sem margem 
para qualquer apreciação discricionária ou subjectiva. Existe uma prévia tipi-
fi cação legal e um modus faciendi único e possível por parte da Administração, 
reconduzindo-se à realização de uma operação aritmética de aplicação de uma 
taxa à matéria colectável apurada, para determinação do imposto, mas sempre 
nos estritos termos que constam da previsão legal. 

Desde logo, a nossa Constituição, no que tange às empresas, consagra a 
tributação sobre o «rendimento real» como princípio basilar (artigo 104.º, n.º 2). 
O que vem a ser concretizado pela regra da avaliação directa da matéria tri-
butável, visando a determinação do valor real dos rendimentos sujeitos a tri-
butação (artigos 81.º, n.º 1, e 83.º, n.º 1, ambos da LGT).

Ou seja, não autoliquidado o imposto pelo sujeito passivo, ao contrá-
rio do lhe está acometido pela lei, a Administração tem o poder-dever de, 
supletivamente, confi gurar e reconstituir a situação tributária do contribuinte 
relapso nos termos que mais se aproximem do rendimento real. Afi nal, sem 
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sombra de dúvida, o rendimento que era suposto ter sido declarado pelo con-
tribuinte, e não foi. E, se a Administração tem elementos à sua disposição para 
o empreender, este é o modo que mais fi elmente se aproxima da situação real. 

Caso não disponha de elementos que permitam uma maior aproximação à 
situação real do contribuinte, e em nome do princípio da igualdade tributária 
que se impõe pelo respeito devido aos contribuintes cumpridores, a Admi-
nistração não deixará de produzir uma liquidação, ofi ciosa. E, por vezes, o 
legislador estabelece o critério ou a solução, como sucede em sede de IRC.

Não cumprida a obrigação declarativa anual (mod. 22) até ao último dia 
do mês de Maio, conforme previsto no artigo 120.º, n.º 1, do Código do IRC, 
é remetido ao contribuinte faltoso um aviso onde se alerta que, a manter-se 
a falta de apresentação da declaração periódica, a Administração irá emitir 
uma liquidação ofi ciosa. Isto porque o legislador atribui à Administração a 
competência, supletiva, para a liquidação de IRC – vide o artigo 89.º, na sua 
alínea b), do respectivo Código. Aliás, já no artigo 16.º, n.º 2, se diz que «Na 
falta de declaração, compete à Autoridade Tributária e Aduaneira, quando for caso disso, 
a determinação da matéria coletável».

Temos pois uma situação de incumprimento (por negligência) por parte 
do sujeito passivo, apenas a este imputável, que abre caminho, ex lege, a que a 
Administração Fiscal, ao abrigo dos seus poderes vinculados, proceda a liqui-
dação ofi ciosa, desta notifi cando o sujeito passivo. 

Sucede que o Código do IRC, no artigo 90.º n.º 1, alínea b), estabelece 
que a liquidação ofi ciosa «tem por base o valor anual da retribuição mínima mensal 
ou, quando superior, a totalidade da matéria colectável do exercício mais próximo que se 
encontre determinada». Acrescentando na alínea c), que «Na falta de liquidação nos 
termos das alíneas anteriores2, a mesma tem por base os elementos de que a administra-
ção fi scal disponha».

Como fazer então a concatenação entre estas normas legais do Código do 
IRC, sem tergiversações no cumprimento do imperativo ditado pela Cons-
tituição e da regra da avaliação directa da matéria tributável estabelecida na 
LGT? Eis a questão que temos entre mãos.

Comecemos pelas disposições do artigo 90.º, do Código de IRC, e, por-
que se trata de normas especiais, lex specialis derrogat lex generalis: a norma 
especial derroga a norma geral. Não oferece dúvida que a Administração tem 
o poder-dever de produzir a liquidação ofi ciosa, na falta de cumprimento da 
obrigação pelo sujeito passivo. E o legislador aponta em que termos uma tal 
liquidação deve acontecer: «tem por base o valor anual da retribuição mínima mensal 

2 Entenda-se, faltando a liquidação ofi ciosa nos termos da alínea b), que se impunha porque antes 
faltara a autoliquidação prevista na alínea a). 
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ou, quando superior, a totalidade da matéria colectável do exercício mais próximo que se 
encontre determinada» (artigo 90.º, n.º 1, alínea b). Até aqui, nenhuma difi cul-
dade interpretativa se nos coloca.

No entanto, sem sair do mesmo n.º 1, do artigo 90.º, logo nos deparamos 
com alguns obstáculos. Numa primeira leitura da alínea c), quando o legisla-
dor diz que «Na falta de liquidação nos termos das alíneas anteriores, a mesma tem 
por base os elementos de que a administração fi scal disponha» entendemos que surge 
enunciada uma gradação em que cada solução depende da falência da anterior. 

Explicando: primo, a competência pertence ao sujeito passivo (autoliqui-
dação), resultando a matéria colectável do declarado; secundo, na falta de cum-
primento da obrigação declarativa pelo sujeito passivo, impõe-se à Adminis-
tração a realização de uma liquidação ofi ciosa, tendo por base o valor anual 
da retribuição mínima mensal ou, quando superior, a totalidade da matéria 
colectável do período de tributação mais próximo que se encontre determi-
nada; e, tertio, quando falte a autoliquidação e a liquidação ofi ciosa com tal 
base, a mesma Administração produzirá uma liquidação ofi ciosa com base nos 
elementos de que disponha. 

Mas uma leitura mais ponderada fará logo emergir uma questão: quando é 
que pode faltar uma liquidação ofi ciosa tendo por base o valor anual da retri-
buição mínima mensal ou, quando superior, a totalidade da matéria colectável 
do período de tributação mais próximo que se encontre determinada? 

Na realidade, não alcançamos, uma vez que a Administração tem sempre 
a possibilidade de calcular esses valores. Inclusive no ano do início de tribu-
tação de uma sociedade, em que não existe qualquer matéria colectável antes 
determinada: neste caso, a matéria colectável será o valor anual da retribuição 
mínima mensal. Bastará, em qualquer dos casos, a utilização das tecnologias 
da informação no procedimento de liquidação, consentidas ao abrigo do dis-
posto no artigo 60.º-A, da LGT. 

Em bom rigor, atente-se, não será a liquidação ofi ciosa a faltar mas a base 
ou critério da mesma, como veremos.

Não entregando o sujeito passivo a declaração periódica (mod. 22), a 
Administração estará obrigada a suprir a omissão, produzindo uma liquidação 
ofi ciosa com base nos elementos indicados na alínea b), sempre à sua disposi-
ção. E, se assim é, fi ca então por alcançar a utilidade e, mesmo, a viabilidade, 
de uma liquidação ofi ciosa com base nos elementos de que a Administração 
disponha, conforme previsto na alínea c). 

Contudo, verba cum eff ectu, sunt accipienda: não se presumem na lei palavras 
inúteis. Na fi xação do sentido e alcance da lei o intérprete sempre presumirá 
que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu 
pensamento em termos adequados (artigo 9.º, n.º 3, da LGT).
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Em face do exposto, apenas faltará uma liquidação ofi ciosa nos termos da 
alínea b), do n.º 1, do artigo 90.º, se a Administração, i) podendo, ii) assim o 
entender.

Recorde-se que estamos no âmbito de poderes vinculados, não havendo 
margem para qualquer apreciação discricionária ou subjectiva. Existe uma 
prévia tipifi cação legal e um modus faciendi único e possível por parte da Admi-
nistração, reconduzindo-se à realização de uma operação aritmética de aplica-
ção de uma taxa à matéria colectável apurada, para determinação do imposto, 
mas sempre nos estritos termos que constam da previsão legal. 

Donde que a Administração apenas, i) “pode” não aplicar a solução da alí-
nea b), se for da vontade do legislador. E, ii) o seu “entender” apenas repousará 
nessa vontade. Impõe-se, pois, perscrutar a vontade do legislador.

Destarte, a produção de uma liquidação ofi ciosa com base nos elemen-
tos de que a Administração disponha só pode ter lugar em detrimento do 
cálculo dos valores indicados na alínea b) e sempre ao alcance da autoridade 
administrativa. O que só pode signifi car que, afi nal, no n.º 1, do artigo 90.º, 
do Código do IRC o legislador não estabeleceu uma gradação a respeito da 
liquidação ofi ciosa. 

Não se põe em causa a competência originária do sujeito passivo (auto-
li quidação). Mas, a respeito da liquidação ofi ciosa, subsidiária ou supletiva 
da primeira, não existe, ao contrário da aparência, uma qualquer primazia 
da base ou critério enunciados na alínea b). Antes bem pelo contrário, se a 
Administração tem à sua disposição elementos que lhe inculquem a percepção 
de uma matéria tributável diversa, deverá realizar a liquidação ofi ciosa adop-
tando essa base. 

A esta luz, pensamos, na alínea c) do n.º 1, o legislador diz «Na falta de liqui-
dação nos termos das alíneas anteriores», abrangendo também a autoliquidação. 
Quando, se pretendesse a subalternidade do disposto na alínea c), diria muito 
simplesmente, “Na falta de liquidação nos termos da alínea anterior».

Esta, pensamos, será a única interpretação consentânea com o princípio 
constitucional da tributação das sociedades pelo rendimento real. Aliás, é 
o próprio Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, que aprovou o 
Código do IRC, que, no seu Preâmbulo nos assevera que «Em qualquer caso, 
procura-se sempre tributar o rendimento real efectivo, que, para o caso das empresas, é 
mesmo um imperativo constitucional»3.

Por outro lado, a aplicação do valor anual da retribuição mínima men-
sal ou, quando superior, da totalidade da matéria colectável do período de 

3 O advérbio «sempre» afi gura-se, a nosso ver, deveras signifi cativo.
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tributação mais próximo que se encontre determinada, não pode nunca ser 
considerada ou tratada como uma sanção ao contribuinte relapso. Esse propó-
sito apenas poderá ser seguido em sede de procedimento contra-ordenacional.

Não dispondo de elementos que permitam uma maior aproximação à 
situação real do contribuinte, e em nome do princípio da igualdade tributária 
que se impõe pelo respeito devido aos contribuintes cumpridores, a Admi-
nistração não deixará de produzir uma liquidação ofi ciosa. E, a esta luz, bem 
se compreende o critério preferencial: a matéria colectável do período de 
tributação mais próximo que se encontre determinada. Apenas quando esta 
não existir ou, existindo, se revelar, ainda assim, inferior ao valor anual da 
retribuição mínima mensal, é que este último tem aplicação. 

Mas se a Administração dispõe de elementos que permitam uma confi gu-
ração mais aproximada na realidade tributária do sujeito passivo, então torna-
-se mister que os mesmos sirvam de base à avaliação da matéria colectável. Na 
prática, o caso mais eloquente será, com certeza, a inexistência do facto tri-
butário por inactividade do sujeito passivo. Como sancionado pelo Tribunal 
Central Norte, em 9 de Fevereiro de 2012 (Proc. n.º 175/05), quanto à liqui-
dação do imposto com base na matéria colectável do período de tributação 
que se encontre determinada, «essa pretensão não pode sobrepor-se à constatação, 
resultante de acção de fi scalização (prévia) desencadeada para o efeito, do facto de aí se 
ter fi xado o lucro tributável em zero e, bem assim, de aí a Administração se ter abstido 
de efectuar qualquer correcção à matéria colectável».

Outrossim, se a Administração tem à sua disposição elementos de que 
resulte um valor superior ao da matéria colectável do período de tributação 
mais próximo que se encontre determinada ou do valor anual da retribuição 
mínima mensal.

Outra interpretação, para além de apartada do princípio constitucional 
da tributação das empresas pelo rendimento real, também inviabilizaria, por 
exemplo, a aplicação dos métodos indirectos na avaliação da matéria colec-
tável (artigos 87.º, e seguintes, da LGT), mesmo que a Administração tivesse 
identifi cado indícios ou presunções que habilitassem, excepcionalmente, a 
uma tal avaliação. Conforme assevera Paulo Marques, «A Lei Geral Tributária 
refere métodos “indirectos” e já não meramente “indiciários”, uma vez que aqueles nem 
sempre assentam em indícios (artigo 83.º, n.º 2, 1.ª parte, da LGT) mas em presunções 
(artigo 73.º da LGT), designadamente, «elementos de que a administração tributária 
disponha» (artigo 83.º, n.º 2, in fi ne, da LGT). É de notar que toda a presunção radica 
num indício, equivalendo este ao facto conhecido e a presunção ao respectivo efeito. Nos 
métodos indiciários stricto sensu existe uma mera interligação entre um certo indício e a 
matéria colectável sem que se verifi que um elo de probabilidade, tal como já sucede na 
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presunção»4. Mas, repete-se, numa interpretação mais rudimentar, tais indícios 
ou presunções não valeriam sobre o disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 
90.º, do Código do IRC. 

Em bom rigor, a interpretação por nós aduzida não traz nada de novo. 
Assim se passa no domínio de outro imposto periódico – veja-se o IRS, pelo 
disposto no artigo 76.º, do respectivo Código. Também no IVA, apesar de 
se tratar de um imposto de obrigação única (artigos 88.º, n.º 1, e 89.º, do 
respectivo Código). E, mais importante, vai a par com a mens legis denun-
ciada no Preâmbulo do diploma legal que aprovou o Código do IRC, bem 
como o comando dos artigos 81.º, n.º 1, da LGT, que impõe a regra da ava-
liação directa, e do artigo 59.º, n.º 1, do CPPT, segundo o qual, na falta da 
declaração do contribuinte, a liquidação ofi ciosa far-se-á «com base em todos os 
elementos de que disponha ou venha a obter a entidade competente». Com a guarida 
constitucional do artigo 104.º, n.º 2, como vimos.

Aos nossos olhos, a Administração deve sempre porfi ar numa avaliação 
directa, em ordem à determinação do valor real dos rendimentos tributáveis, 
como é da regra. Com primazia sobre a avaliação indirecta, excepcional por 
subsidiária, obtida a partir de indícios à disposição da Administração (artigos 
83.º, n.º 2, e 85.º, n.º 1, da LGT). E, ainda mais, com primazia sobre uma ava-
liação cega, presumida na lei, in extremis, quando não sejam conhecidos nem o 
valor real dos rendimentos nem quaisquer indícios deste mesmo valor, como 
é o caso da norma legal do artigo 90.º, n.º 1, alínea b), do Código do IRC.

Na realidade, a totalidade da matéria colectável do exercício mais pró-
ximo que se encontre determinada e o valor anual da retribuição mínima 
mensal são “valores mínimos”. Sempre deverão ser entendidos como uma 
mera presunção sobre os rendimentos obtidos. Uma presunção relativa, ilidível 
e, portanto, válida até prova em contrário, por força do disposto no artigo 
73.º, da LGT. Recorde-se que as presunções consagradas nas normas de inci-
dência tributária admitem sempre prova em contrário: é justamente, o caso da 
situação que temos entre mãos.

Este rendimento assim determinado, não se atém a quaisquer registos de 
teor contabilístico do contribuinte, nem se molda a qualquer caso concreto. 
Ou seja, deixa de existir aproximação à situação económica do contribuinte, 
bastando uma aplicação informática do lado da Administração para realizar, 
de modo assaz despersonalizado, toda a liquidação. No que se traduz numa 
postergação do princípio da capacidade contributiva.

4 Paulo Marques, Elogio do Imposto: A relação do Estado com os Contribuintes, Coimbra Editora/
Wolters Kluwer, Coimbra, 2010.
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Praesumptio cedit veritati, a presunção cede à verdade. Donde que, se a 
Administração dispõe de elementos que possam fundar uma liquidação ofi -
ciosa, impõe-se-lhe que os considere, e nunca trocando o (mais) certo pelo 
(mais) incerto5. É esse o sentido de uma liquidação: tornar líquida ou certa, 
fi xar, apurar, a obrigação tributária nascida do facto tributário.

Residualmente, apenas quando a Administração não tem esses elementos 
ou quando os que tem ensaiam um valor inferior, poderá lugar a derradeira 
aplicação do critério estabelecido pelo legislador, na alínea b).

E ainda assim, num prazo substancialmente curto, via de regra, até 30 de 
Novembro do ano seguinte àquele a que respeita o imposto, ou seja, um prazo 
deveras curto se atendermos a que o termo do prazo para a autoliquidação 
ocorreu em 31 de Maio, nos termos do artigo 120.º, n.º 1, do Código do IRC. 
Admitindo-se prova em contrário, prestada pelo sujeito passivo. 

De facto, não vislumbramos qualquer situação em todo o nosso ordena-
mento jurídico-tributário na qual os elementos conhecidos pela Adminis-
tração sejam desbaratados. Por lapidar, não podemos deixar de acompanhar 
a nossa mais qualifi cada Jurisprudência. Por todos valerá invocar o entendi-
mento sancionado pelo Tribunal Central Administrativo Norte, em Acórdão 
já por nós mencionado: «o certo é que a sujeição a IRC não pode prescindir do 
pressuposto da existência de rendimentos. São os rendimentos que concretizam a possi-
bilidade de sujeição àquele imposto em factos constitutivos da específi ca relação jurídica 
tributária».

A não se entender deste modo, o contribuinte poderia, com assinalável 
proveito, ver-se tentado a não cumprir a sua obrigação declarativa sempre que 
a matéria colectável fosse superior à do período de tributação anterior (melhor ainda 
se esta não fosse superior ao valor anual da retribuição mínima mensal), pois 
sempre teria a garantia de que, ainda que a Administração tivesse dispusesse 
de elementos em sentido oposto, a mesma estaria obrigada a produzir uma 
liquidação ofi ciosa com base na matéria colectável do período anterior. Em 
obediência à aparente ordem de prevalência ditada pelo n.º 1, do artigo 90.º, 
do Código. Ou seja, malgrado a fi xação de juros compensatórios e de uma 
coima, a omissão sempre poderia compensar. 

Como, no mesmo sentido, se afi nal impedida a Administração de utilizar 
os elementos à sua disposição, e produzida uma liquidação ofi ciosa nos termos 
forçados da alínea b), do n.º 1, do artigo 90.º, não vemos como a matéria tri-
butável assim determinada alguma vez pudesse ser, posteriormente, objecto 
de correcções adicionais, na sequência de procedimento de inspecção, ainda 

5 Esta é também a directriz que perpassa nos métodos indirectos. 
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que reunidos elementos probatórios de suporte. Por maioria de razão. O que, 
de todo, não se aceita. 

5. Conclusões

De todo o exposto, em suma, podemos concluir que, uma vez não cum-
prido pelo sujeito passivo o dever de autoliquidação, a Administração tem o 
poder-dever de efectuar uma liquidação ofi ciosa. Esta deverá ser efectuada 
com base nos elementos de que a Administração disponha, em cumprimento 
do princípio da tributação pelo rendimento real. Caso não seja possível a 
avaliação directa ou indirecta da matéria colectável, mais não resta à Admi-
nistração do que efectuar uma liquidação ofi ciosa com base no valor anual 
da retribuição mínima mensal ou, quando superior, na totalidade da matéria 
colectável do período de tributação mais próximo que se encontre determi-
nada. Em nome do princípio da igualdade tributária, com zelo pelos contri-
buintes cumpridores.

Verba cum eff ectu, sunt accipienda.
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 Sumário: Introdução. 1. A ideia de Direito como “bem jurídico-penal” lato sensu. 
2. A ideia de Direito como “bem jurídico-penal” stricto sensu. Conclusões.

 

Introdução

Constitui a, axiologicamente parametrizadora e analógico-operativa-
mente realizadora do Direito, ideia de Direito da igualdade de todos na indes-
trinçável humanidade comum1 um bem jurídico-penal? É esta a questão que 
será tratada no presente artigo.

Acrescente-se apenas, como ponto prévio, que conceitos como o de bem 
jurídico-penal, por um penalista tão naturalmente empregues como o próprio 
acto de respirar, são aqui utilizados não normativamente mas em uma dimen-
são descritiva, mais propriamente descritivo-crítica2 e para efeitos meramente 

* Professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
1 Sobre a “nossa” ideia de Direito, v. Francisco Aguilar, Dos comportamentos ditos neutros na cum-
plicidade, Lisboa, 2014, a Introdução e §§ 13 e 16; Idem, A norma do caso como norma no caso, Sobre 
a prático-axiológica natureza da intersubjectiva realização (unitária) do Direito, Coimbra, 2016, §§ 2 e 12; 
Idem, «A ideia de Direito ou uma das ideias de Direito?», RDC, 2016, 4, pp. 853 e ss..
2 O conceito de bem jurídico-penal não é prescritivo ou normativo mas antes descritivo, o que não 
impede, bem pelo contrário, que, neste espectro, se não deva encontrar uma dimensão crítica, uma 
dimensão de denúncia, desde logo porque a dimensão puramente descritiva não se coaduna com a 
missão de defesa da ideia de Direito de um jurista (v. Francisco Aguilar, «Etiam si omnes, ego… 
et tu.... non: o jurista perante o poder», O Direito, 2017, 1, pp. 101 e ss.). Esta última não convola, 
portanto, o conceito de bem jurídico-penal, da proposição jurídica que é, em prescrição, isto, é em 
norma, em substituição dos princípios concretizadores da justiça na realização do Direito, como, 
v.g., o da proporcionalidade. Por outras palavras, o bem jurídico não é operativo como normativo 
crivo de legitimidade em substituição dos grandes princípios jurídicos concretizadores da justiça, 
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instrumentais de realização do diálogo científi co. Com efeito, nunca é de mais 
insistir na ideia nos termos da qual aquilo que na essência das coisas verda-
deiramente importa é não a descrição do Direito mas a realização do Direito, 
como, noutros termos e com um alcance mais vasto, é não o enclausurante 
e mumifi cador conceito mas o tipo analogicamente realizador do Direito ao 
momento do caso reportado3 e com isso perenizador do signifi cado dos pro-
gramas normativos das fontes4.

1. A ideia de Direito como “bem jurídico-penal” lato sensu

Em sede de discussão da ideia de Direito como bem jurídico, inexoravel-
mente nos invade a memória a impressiva prosa de uma das meditações de John 
Donne, a saber “nenhum homem é uma ilha, inteira por si só; todo o homem 
é uma parte do continente [...] a morte de qualquer homem diminui-me, 
porque pertenço à humanidade e, por isso, nunca mandes saber por quem o 
sino dobra: ele dobra por ti […]”5, a qual serviria de mote e, sobretudo e mais 
importante, de resposta, três séculos volvidos, à pergunta de Ernest Hemin-
gway no seu impressionante retrato da natureza humana, pincelado com a 
fusão de cores na paleta da triste guerra civil de Espanha, no Por quem os sinos 
dobram6-7.

antes descrevendo a sua necessária observância pelos programas normativos demandantes de nor-
mação, no que ganha, por conseguinte, destaque a sua dimensão (descritivo-)crítica. Termos em 
que, se nos afi gura como desnecessária e diletante a insistência, pela doutrina e jurisprudência 
alemãs, na quaestio da valência normativa deste conceito (sobre esta questão, v., v.g., Roxin, «Der 
gesetzgebungskritische Rechtsgutsbegriff  aud dem Prüfstand», GA, 2013, pp. 433 e ss.).
Isto que dizemos relativamente ao conceito de bem jurídico-penal vale naturalmente quanto a 
qualquer outro conceito que, destarte, de uma instrumental descrição crítica da realidade não 
deve passar.
3 V. Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, a Introdução e §§ 13 e 16; Idem, 
A norma do caso..., obra citada, 2016, in passim, sobretudo §§ 9 e ss. e Epílogo; Idem, «Norma jurí-
dica in tempore casus: o caso como fundamento dos (e limite aos) poderes legislativo e jurisdicio-
nal», O Direito, 2016, 4, pp. 834 e ss..
4 V. Francisco Aguilar, A norma do caso..., obra citada, 2016, § 12; Idem, «Espaço livre de Direito 
ou espaço livre de torto?», RDC, 2017, 1, pp. 125 e s..
5 John Donne, «Meditation XVII», Devotions upon emergent occasions, and severall steps in my sickness 
[original inglês de 1624].
6 V. Ernest Hemingway, For whom the bell tolls, London, 2004 [original norte-americano de 1940], 
p. 2 para o mote e in passim para o seu desenvolvimento.
7 Constam do Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), porventura 
não por acaso em face do então recente rejuvenescimento por Hemingway das palavras de Donne, 
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Inspirados neste belíssimo texto em prosa do Poeta inglês, no sentido que, 
como vimos, serviria de mote ao Romancista norte-americano, verifi camos 
que, atendendo à circunstância de qualquer programa normativo penal, para 
poder legitimamente normar, precisar de poder consubstanciar, na sua corres-
pondência de sentido viva, um desrespeito pelo outro enquanto pessoa, temos, 
então, que, verdadeiramente, sendo todos os crimes, em rigor, crimes contra 
o ser humano, todos eles são, igualmente, por força da humanidade comum 
também crimes contra a ideia de Direito lato sensu entendida. É que a ideia de 
Direito é aqui um bem jurídico indirecto, porquanto refl examente necessá-
rio. Nestes termos, todo o Direito penal poderia ser entendido como Direito 
penal da família “lato sensu”. Precisamente, porque todas as imperativas normas 
penais, protegendo a ramifi cadamente vasta e dispersa família humana, tute-
lam a humanidade comum. Por outras palavras, neste sentido, todo o Direito 
penal deveria (legitimamente) ser entendido como Direito penal da ideia de 
Direito “lato sensu” ou Direito penal da indestrinçável humanidade comum “lato 
sensu”8. Como, porém, a ideia de Direito é aqui um bem jurídico indirecto, 
na medida em que é refl examente colocada em causa, as expressões Direito 
penal da ideia de Direito lato sensu ou Direito penal da indestrinçável huma-
nidade comum lato sensu não passam, consequentemente, de um sinónimo de 
(legítimo) Direito penal, pelo que, por pleonásticas e tautológicas, podem, 
em rigor, ser dispensáveis, quando muito devendo reconhecer-se-lhes apenas 
o escopo e o mérito no descrever da axiologia necessariamente presente no 
Direito penal9.

v.g., as referências à “dignidade inerente a todos os membros da família humana” (primeiro con-
siderando) e à “consciência da humanidade” (segundo considerando).
8 E não como “Direito penal do inimigo da ideia de Direito lato sensu” ou “Direito penal do 
inimigo da indestrinçável humanidade comum lato sensu”, o qual se encontraria ilegitimamente 
centrado na pessoa do inimigo, que não no seu comportamento antinormativo (v. Francisco 
Aguilar, «O “Direito penal do inimigo” de Günther Jakobs como torto penal legislado contra 
a ideia de Direito», no prelo).
9 Por isso mesmo, não deverá entender-se o agente do Direito penal neste sentido geral, em que 
a humanidade comum apenas indirectamente aparece considerada, como um inimigo da ideia 
de Direito ou um inimigo da humanidade comum nem em sentido normativo nem sequer em 
sentido descritivo. Nunca o seria em sentido normativo, mesmo quando directamente atingida, 
por ser o inimigo sempre normativamente imprestável como critério decisório de perseguição 
penal, quer pela insufi ciente determinação do conceito quer pelo perigo de arbitrária manipulação 
política do mesmo. Mas também não em sentido descritivo, porque nem sequer neste plano tra-
duziria uma correcta aproximação ao verdadeiro signifi cado social da conduta do agente, a qual, 
apenas indirecta e refl examente, como se vê, põe em causa a ideia de Direito (sobre estas questões, 
v. Francisco Aguilar, «O “Direito penal do inimigo..., obra citada, no prelo). Ao que acresce a 
natureza pleonástica e tautológica da consideração de qualquer crime legítimo como crime contra 
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Três notas se impõem quanto a este aspecto.
A primeira nota respeita à circunstância de o bem jurídico-penal direc-

tamente posto em causa poder, ele mesmo, encontrar-se mais ou menos afas-
tado da vítima. Com efeito, sendo a ideia de Direito o referente do designado 
conceito material de crime, isso mesmo implica, como tivemos oportunidade 
de sustentar, que o bem jurídico-penal, como imprescindível possibilidade 
de aproveitamento das nucleicas qualidades intrínsecas a alguma realidade 
na realização como pessoa, em sociedade, de um ser humano como alguém 
livre e igual aos demais, pode legitimamente ser directo ou indirecto, individual 
ou comunitário10. E que a vida do homem em sociedade que caracteriza o bem 
jurídico-penal deve incluir, como defendemos, não apenas realidades indi-
viduais e supra-individuais com imediato referente pessoal11 mas quaisquer 
outras realidades colectivas, também de natureza institucional portanto, “ali 
onde estas últimas surjam inequívoca e perceptivelmente como meios ou instrumen-
tos que tornem possível o aproveitamento pelos seres humanos – presentes e futuros 
– das condições de vida necessárias à sua realização individual e comunitária na Terra 
(no presente e no futuro próximo) e para além dela, na provável diáspora do 
homem pelo universo12 para efeito da colonização de outros planetas (futuro 
longínquo) (com o que se poderá criar eventuais Direitos penais ultra-terrestres, 

a humanidade comum, termos em que a dita utilização daquelas expressões deve, como afi rmado 
no texto principal, restringir-se ao plano da descrição da axiologia necessariamente presente no 
Direito penal da protecção de bens jurídicos (v., supra, o presente número) e não em um qual-
quer “Direito penal do inimigo” (v. Francisco Aguilar, «O “Direito penal do inimigo..., obra 
citada, no prelo). Diferentemente se equaciona a questão quanto à dimensão meramente descritiva, 
quando directamente estiver em causa a cisão na humanidade comum, isto é, a ideia de Direito 
como bem jurídico-penal stricto sensu (v., infra, 2) (sobre estas questões, v. Francisco Aguilar, 
«O “Direito penal do inimigo..., obra citada, no prelo).
10 V. Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, § 16.
11 Contra, na sequência de uma férrea interpretação da proporcionalidade conducente a um “refe-
rente pessoal” operacionalizador do princípio da ofensividade, com o recuo do Direito penal con-
sequentemente propugnado, com o que todo o plano do funcional deveria quedar pelo Direito 
(administrativo) de mera ordenação social, cfr. Augusto Silva Dias, «Delicta in se» e «delicta mere 
prohibita», Uma análise das descontinuidades do ilícito penal moderno à luz da reconstrução de uma distinção 
clássica, Coimbra, 2009, pp. 685 e ss., 787 e ss. e 835 e ss. [rejeitando, por sua vez, um semelhante 
entendimento da proporcionalidade, cfr. José de Faria Costa, O perigo em direito penal (Contributo 
para a sua fundamentação e compreensão dogmáticas), Coimbra, 1992, pp. 646 e s., nota 184].
12 Admitindo que a era (nuclear) do humanicídio, com o consequente reforço da subjugação 
técnica do Dasein, particularmente caracterizada por Anders [v. Anders, Die Antiquiertheit des 
Menschen, Band I9/3, Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen  Revolution [1956], München, 
2010, sobretudo pp. 235 e ss.; Idem, «Tagebuch aus Hiroshima und Nagasaki» [1958], Hiroshima 
ist überall, München, 1982, pp. 3 e ss.; Idem, «Rede über die drei WeltKriege» [1964], Hiroshima 
ist überall, obra citada, 1982, pp. 363 e ss.; Idem, Die Antiquiertheit des Menschen, Band II7/3, Über die 
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adaptados às especifi cidades que o historicismo de então venha a impor)”13-14. 
A legitimidade da norma penal residirá, então, na consideração dos bens ainda 
que futuros como bens-fi m, cuja protecção é assegurada por bens-meio ou 
instrumentais.

Por isso, e a título de exemplo, a propósito da protecção das gerações futu-
ras, rejeitámos que a mesma pudesse ser materialmente legitimamente concep-
tualizada como uma categoria especial do Direito penal do comportamento 
“para protecção de relações de vida enquanto tais” (Lebenszusammenhänge als 
solche zu schützen)15, isto é, uma categoria especial dentro do Direito penal do 
bem jurídico, porquanto a decisiva questão do perigar para o bem jurídico 
não deve atender apenas ao “bem jurídico concreto”16: é que, como tivemos 
oportunidade de sublinhar, “se ninguém dúvida da pertença ao conceito de 
bem jurídico da conduta que ofenda em concreto a esfera de um seu titular 
individual já existente – v.g., A esbofeteia ou insulta B – não se compreende 
como… o eliminar das condições de vida para o homem na Terra para toda a geração 
dos nossos trinetos ou tetranetos, por exemplo, não possa integrar… a dimensão 
do perigo para o bem jurídico […] Por outras palavras, a recusa farisaica da 
consideração do bem jurídico-penal quando longe da vista longe do coração17 
não é aceitável do ponto de vista da construção de um discurso material do 
Direito penal. Na realidade, a igualdade na indestrinçável humanidade comum é 
incompatível com distinções negadoras da humanidade aos seres humanos integrantes 
das futuras gerações, porquanto a ser assim essa humanidade deixaria ser (potencial-
mente) compartilhada: de outro modo, com efeito, a ideia de justiça revelar-se-ia 
como uma farsa não signifi cando materialmente outra coisa do que a simples 
fundamentação argumentativo-discursiva de uma fáctica lei do mais forte”18. 
Com efeito, um entendimento de bem jurídico-penal de tal modo delimi-
tado não signifi caria, com as implicações que do mesmo, mais cedo ou mais 
tarde, se retirariam, “mais do que um prestar de vassalagem aos interesses 
económicos preponderantes e aos egoísmos do hic et nunc (a isto se resumirá, 
então, a agenda ideológica do Direito penal liberal)”19. Em suma, semelhante 

Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution [1980], München, 2002, pp. 19 
e s.; Idem, «Einleitung» [1982], Hiroshima ist überall, obra citada, 1982, pp. IX e ss.] o não impeça.
13 Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, p. 730, nota 4055.
14 Sobre tudo isto, v. Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, § 13.
15 Stratenwerth, «Zukunftssicherung mit den Mitteln des Strafrechts?», ZStW, 1993, p. 692; 
para o enquadramento e explicitação, v., sobretudo, pp. 689 e ss., 691 e ss. e 695 e s..
16 Neste sentido, v. Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, § 13.
17 O nosso correspondente ao Aus den Augen, aus dem Sinn alemão.
18 Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, p. 731, nota 4055.
19 Ibidem.
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conceptualização não é aproveitável pela necessariamente prático-axiológica 
realização do Direito, não passando pelo fi ltro desta última20. Com efeito, 
demandando semelhantes linhas dogmáticas, como tivemos oportunidade 
de sublinhar, fórmulas alquimisticamente cristalizadoras do “egoísta Direito 
penal do mais forte”21, elas sistematicamente obstaculizam “a consagração de 
uma dimensão social ao Direito penal o qual, para verdadeiramente ser da 
humanidade, não pode deixar de acentuar a dimensão da solidariedade”22. 
Mantemos, portanto, a conclusão a que, então, chegámos: “a permanecer essa 
insistência, a categoria do bem jurídico-penal acabará, inevitavelmente, por 
integrar, se é que já não o integra, o extenso rol do estéril conceptualismo 
dogmático-penal, passando a ser verdadeiramente imprestável para o discurso 
da legitimidade material do Direito penal, porque, pura e simplesmente, dei-
xará de versar sobre o verdadeiro e único Direito: o que relaciona o sentido do 
programa da norma orientado para o personalismo jurídico com a materiali-
dade subjacente à vida […] e a normação daí decorrente à luz da ideia (moral) 
de Direito (que implica igual tratamento jurídico para todos os seres humanos 
actuais e potenciais)”23. Esclarecemos e reiteramos24 apenas que a utilidade do 
bem jurídico-penal para o discurso do Direito penal é apenas descritiva.

A segunda nota sublinha o facto de o desrespeito pelo outro dever aferir-
-se na avaliação retrospectiva da antinormatividade do comportamento, a qual 
deve ser realizada à luz do crivo intersubjectivo do ideal homem inteligente 
moralmente orientado construído a partir do homem de carne-e-osso25, pelo 
que a questão da aptidão se encontra pela dogmática erradamente circunscrita 
aos precisamente chamados crimes de aptidão (ou de perigo abstracto-con-
creto)26. É que os chamados crimes de perigo abstracto são, na sua pureza 
em si mesma considerada, uma inaceitável construção de Direito penal da 
pura desobediência. Com efeito, como tivemos oportunidade de salientar, a 
sua técnica de incriminação constitui “não mais do que um espúrio meio de 
postergação do conceito material de crime, surgindo como expressão de um 
inatendível Direito penal da pura desobediência em que o legislador se encontraria, 

20 Sobre a dogmática como instrumento, necessariamente fi ltrado, da metodologia, v. Fernando 
José Bronze, A metodonomologia entre a semelhança e a diferença, Refl exão problematizante dos pólos da 
radical matriz analógica do discurso jurídico, Coimbra, 1994, pp. 521 a 533, nota 1181, desde logo, p. 522.
21 Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, p. 731, nota 4055.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 V., supra, a Introdução.
25 V. Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, § 16.
26 V. Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, § 16.

Book Revista O Direito II (2017).indb   348Book Revista O Direito II (2017).indb   348 12/06/17   12:0012/06/17   12:00



O Direito 149.º (2017), II, 343-358

A ideia de Direito como “bem jurídico-penal”  349

na tradição positivista-legalista, desobrigado pelo conceito material de crime27, assim 
lhe sendo permitido optar em cada incriminação entre admitir ou proibir 
o intérprete de tomar em consideração a material signifi cação do caso con-
creto”28. Nestes termos, a categoria dos crimes de perigo abstracto deve ser, 
como defendemos, rejeitada e a demanda legislativa de sinal contrário deve 
ser ignorada, não passando de uma vã pretensão, pelo que, não devendo ser 
ela bem-sucedida, os respectivos programas de norma ditos de perigo abs-
tracto deverão ser submetidos, como quaisquer outros, ao “teste” da percep-
ção intersubjectiva da perigosidade da conduta29: é que “a condição material 
de legitimidade do Direito penal exige que todos os crimes sejam lidos de 
modo materialmente densifi cado (isto é, com a reconhecibilidade da imo-
ralidade da conduta e do carácter ofensivo para o bem jurídico no momento 
da sua prática)30, pois só assim os destinatários da norma de conduta penal 
poderão representar o signifi cado ofensivo do comportamento para os bens 
jurídicos comunitariamente decisivos e como tal acederem ao signifi cado do 
mesmo como consubstanciando um desrespeito do outro como pessoa com-
partilhante da fundacional e primeva igualdade na humanidade comum”31. 
Por outras palavras, não se pode legitimamente renunciar, na normação penal, 
à função prospectiva da norma de conduta, da qual depende o cumprimento 
da missão, isto é, o realizar do fi m, do Direito penal; bem pelo contrário, 
como apenas com ela surgirá uma verdadeira norma no caso, e não torto, e 
se poderá então legitimamente retrospectivamente afi rmar, em conformidade 
com o comando de mimetização com a norma do caso da norma no caso 
através da realização metodológico-axiológica do Direito, a norma do caso e 
como tal jurídico-penalmente restringir a(s) liberdade(s) do outro32.

Finalmente, e como terceira nota, atente-se, como mero exemplo da 
valência descritivo-crítica do bem jurídico-penal da ideia de Direito, mais 
precisamente da descrição da parametrização axiológica operada pela ideia 
de Direito nos pólos da interpretação e na realização do juízo analógico33, 
em como naturalmente demandas de normação penal há que, até mesmo a 

27 Sobre o positivismo legalista e a sua incompatibilidade com o conceito material de crime, v. 
Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, § 13.
28 Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, p. 909.
29 Sobre estas questões, v. Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, § 16.
30 In tempore casus lhe chamámos depois (v. Francisco Aguilar, A norma do caso..., obra citada, 
2016, § 13 e Epílogo; Idem, «Norma jurídica in tempore casus..., obra citada, 2016, 4, pp. 833 e ss.).
31 Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, p. 909.
32 Sobre todas estas questões v. Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, § 
16; Idem, A norma do caso..., obra citada, 2016, §§ 10 e 11.
33 Sobre estas questões, v. Francisco Aguilar, A norma do caso..., obra citada, 2016, § 12.
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montante da ausência de aferição de perigosidade da conduta quanto a um 
bem jurídico de uma pessoa presente e/ou futura34, são ilegítimas, como o 
demonstra, v.g., a reincidência35, onde – apesar de inequivocamente também 
se demandar a protecção, indirecta e refl exa, da ideia de Direito, noutros ter-
mos e com outra técnica jurídica, porquanto, persegue-se quem, persistindo 
na prática do crime, assim reiteradamente insiste na indirecta desconsideração 
do outro como pessoa e consequente destrinça do indestrinçável (a igualdade 
de todos na humanidade comum), revelando uma repetida indirecta atitude 
interna contrária ao Direito e à sua ideia36 – o acréscimo de punição resultante 
de uma agravação da moldura penal no seu limite mínimo37, apesar de assentar, 
como se vê, no reiterado desrespeito refl exo pela ideia de Direito fundadora 
do Direito penal, mais do que ilegitimamente dispensar a decisiva aferição da 
perigosidade da conduta referida na segunda nota considerativa da ideia de 
Direito como bem jurídico lato sensu38, revela-se, ironicamente, postergador 
da própria igualdade da medula da ideia de Direito constitutiva. E isto por 
duas razões essenciais. À uma, ele é antinormativamente oco, por falta de um 
comportamento que pudesse constituir o substracto desta agravação, termos 
em que se não pode legitimamente agravar a punição da reincidência39, preci-
samente e, desde logo, por falta do caso, a que corresponderia o facto, ao qual 
o programa deve ser equiparado e que é exigido pela igualdade da ideia de 
Direito como primeiro pólo do, nessa mesma igualdade fundado, analógico40 
método de intersubjectiva realização do Direito. É que o comportamento 
anterior, que já supostamente foi in totum tido em conta pelo Direito penal no 
julgamento respectivo, no acatamento então realizado do comando de exau-
rimento de um comportamento resultante da dimensão material positiva do 
non bis in idem, não pode agora legitimamente ser novamente valorado, por 
força da proibição de dupla valoração do mesmo comportamento resultante 

34 V., supra, o presente número.
35 V. artigo 75.º/1 do Código Penal.
36 Ser contrário ao Direito signifi ca ser contrário à ideia de Direito do mesmo modo que defender o 
Direito signifi ca defender a ideia de Direito (sobre esta última proposição, v. Francisco Aguilar, 
«Sobre o atentado de 20 de Julho de 1944 como legítima defesa da ideia de Direito», no prelo).
37 Actualmente, em três meses (v. artigo 76.º/1 do Código Penal).
38 V., supra, o presente número.
39 E, por esta mesma razão, a reincidência seria igualmente não Direito penal mas antes torto 
penal, mesmo que não determinando a agravação da moldura pena, constitui-se, antes, uma mera 
circunstância agravante comum da pena.
40 V. Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, in passim, sobretudo a Intro-
dução e §§ 13 e 16; Idem, A norma do caso..., obra citada, 2016, in passim, sobretudo §§ 2 e 12 e 
Epílogo; Idem, «Norma jurídica in tempore casus..., obra citada, 2016, 4, obra citada, pp. 829 e ss..
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da dimensão material negativa do non bis in idem41, termos em que, por neces-
sária desconsideração jurídica do facto já valorado, é ilegítima a demanda de 
normação do programa normativo da reincidência conduzindo a mesma não a 
Direito mas a torto penal, ou, numa descrição tradicional, porquanto isso tra-
duzir-se-ia não em um (legítimo) Direito penal do facto, rectius do compor-
tamento antinormativo, mas em um (ilegítimo) “Direito penal do agente”42, 
mais precisamente um (ilegítimo) “Direito penal da mera atitude interna”, e, 
ainda mais especifi camente, um (ilegítimo) “Direito penal do inimigo”43. À 
duas, porque, entre dois factos semelhantes (ainda por julgar), a reincidência 
“agrava” injustifi cadamente a pena de um relativamente ao outro, assim vio-
lando a proibição de arbítrio ínsita à ideia do Direito, uma vez que em um 
deles, o facto anterior, por já ter sido tomado em consideração pelo Direito 
penal, não poderia agora ser legitimamente novamente atendido. Por con-
seguinte, e, em suma, quanto ao exemplo da reincidência como (ilegítimo) 
“crime” contra a ideia de Direito, a reincidência não é Direito penal, mas 
torto penal, porque, mais do que “Direito penal da atitude interna”, já de sí 
ilegítimo, não permitindo prosseguir o fi m de protecção de bens jurídicos 
essenciais à vida do homem em sociedade do (verdadeiro) Direito penal, ela 
posterga a ideia de igualdade constitutiva da ideia de Direito, a montante, 
com a ausência do caso seu pressuposto, assim consubstanciando, recorrendo 
à descrição tradicional, um (iníquo) “Direito penal do agente” ou, in casu 
melhor dizendo, um (iníquo) “Direito penal da atitude interna do agente”, 
em detrimento do (legítimo) Direito penal do facto, rectius, Direito penal do 
comportamento antinormativo, e, a jusante, pelo resultado desigual a que 
conduziria comparativamente a quaisquer outros factos idênticos em que o 
respectivo agente não fosse reincidente.

41 V., na doutrina portuguesa, a defesa das dimensões materiais deste princípio, v.g., em Figueiredo 
Dias, Direito penal, Parte geral, Tomo I2, Questões fundamentais, A doutrina geral do crime, Coimbra, 
2007, pp. 978 e 989 e s.; Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, § 18; Idem, 
«Cumplicidade por omissão e comportamento antinormativo», Estudos sobre cumplicidade, Lisboa, 
2016, pp. 116 e s., incluindo nota 86.
42 Preferimos a expressão “Direito penal do agente” à expressão “Direito penal do autor” (sobre 
esta questão, v. Francisco Aguilar, «O “Direito penal do inimigo..., obra citada, no prelo).
43 Referimo-nos ao “Direito penal do inimigo” tal como foi defendido por Jakobs, que invocou 
na sua fundamentação a circunstância de o agente se afastar do Direito, justifi cadora da retirada 
do estatuto de pessoa e da concessão do estatuto de não-pessoa, com uma ideia de comportamento 
reincidentemente hostil relativamente ao Direito (sobre estas questões, v. Francisco Aguilar, 
«O “Direito penal do inimigo..., obra citada, no prelo).
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2. A ideia de Direito como “bem jurídico-penal” stricto sensu

Mas mais especifi camente do que isso, o programa normativo incrimi-
nador de discriminação racial, religiosa ou sexual vertido no artigo 240.º 
do Código Penal constitui uma aproximação a um (legítimo) paradigma de 
crime contra a ideia de Direito stricto sensu entendida ou crime contra a huma-
nidade comum, porquanto tutela directamente a proibição de arbítrio consti-
tutiva da nuclear medula da igualdade da ideia de Direito, a qual surge como 
o directamente considerado referente da lesão. A ideia de Direito é aqui o 
bem jurídico directo. E em todo o programa normativo em que isso mesmo se 
verifi que, poderá falar-se em um Direito penal da ideia de Direito “stricto sensu” 
ou Direito penal da indestrinçável humanidade comum “stricto sensu”44.

Algumas breves considerações nos merecem este crime contra a ideia de 
Direito. Em primeiro lugar, sublinhe-se que a ideia de Direito, sendo agora 
um bem directamente tutelado, é porém um bem instrumental da protec-
ção dos bens jurídicos mais importantes das pessoas de carne-e-osso discri-
minadas, pelo que é necessário que essa discriminação que ponha em causa 
a nuclear indestrinçabilidade da humanidade comum ocorra através de um 
comportamento que, por discriminatório, seja igualmente percepcionado 
como perigoso para os bens essenciais de pessoas presentes e/ou futuras, nos 
termos, mutatis mutandis, daquilo que anteriormente deixámos escrito quanto 
ao bens instrumentais e quanto à universalização do teste da percepção inter-
subjectiva da perigosidade da conduta45: é que a ideia de Direito não é nem 
um dogma nem uma de per si como causa de punição sufi ciente abstracta ideia, 
o que em ela sempre seria, aliás, contraditório, porquanto a ideia de Direito 
da igualdade de todos na indestrinçável humanidade comum não existe inde-
pendentemente do homem que serve, termos em que a cisão da humanidade 
comum apenas deve ser punida ali onde a conduta que a suporte seja igual-
mente intersubjectivamente percepcionada como perigosa para bens essen-
ciais (porque imprescindíveis) à existência de um ou mais grupos de pessoas, 
presentes e/ou futuras, que assim surgirão como o bem-fi m legitimador da 
intervenção penal. De outro modo, isto é, punindo independentemente da 
consideração da perigosidade da conduta para os discriminados seres huma-
nos presentes e/ou futuros, estar-se-ia apenas a proteger uma ideia em si, 

44 E não em “Direito penal do inimigo da ideia de Direito stricto sensu” ou Direito penal do ini-
migo da indestrinçável humanidade comum stricto sensu”, o qual se encontraria centrado não no 
facto, rectius, no comportamento antinormativo, mas antes na pessoa do inimigo (v. Francisco 
Aguilar, «O “Direito penal do inimigo..., obra citada, no prelo).
45 V., supra, 1..

Book Revista O Direito II (2017).indb   352Book Revista O Direito II (2017).indb   352 12/06/17   12:0012/06/17   12:00



O Direito 149.º (2017), II, 343-358

A ideia de Direito como “bem jurídico-penal”  353

o que conduziria a um ilegítimo, porque incapaz de prosseguir o fi m do 
(legítimo) Direito penal, “Direito penal platónico”, “Direito penal das ideias” 
ou “Direito penal do espírito”. Em segundo lugar, como segunda considera-
ção a propósito do crime de discriminação, sublinhamos, quanto ao limite 
mínimo de normação, a difi culdade de normatibilidade que para o presente 
programa de norma representa a excessiva pormenorização do seu texto. Esta 
circunstância poderia, numa apressada leitura de infl uência positivista, pro-
piciar o surgimento de lacunas de incriminação46 mas deve ser, na realidade, 
já minorada no seu impacto, quer pela consideração da tendencialmente ili-
mitada expansão do programa normativo do preceito em causa ex vi analogia 
unitariamente realizadora do Direito47-48, quer por força da desconsideração 
pela parametrização axiológica operada pela ideia de Direito de segmentos 
normativos demandantes de uma iníqua restrição do escopo programático e, 
portanto, de uma não-normação49. Termos em que, v.g., deve reconhecer-se 
a semelhança analógica entre o signifi cado (espiritualizado) do caso concreto 
em que o legislador “crie” um “Direito penal do inimigo”50 e o signifi cado 
(concretizado) do programa de norma incriminador da directa lesão contra a 
ideia de Direito, termos em que haverá, então, crime contra a ideia de Direito 
directamente considerada51. Em terceiro lugar, e no extremo oposto, isto é, 
o do limite máximo de normação, importa rejeitar como pretensão de proi-
bitiva normação as críticas ou o humor discriminatórios, na medida estrita 
em que não ultrapassem esse plano, e isto ainda que de, intersubjectivamente 

46 Sobre estas, v. Francisco Aguilar, A norma do caso..., obra citada, 2016, §§ 4 e 12.
47 V. Francisco Aguilar, A norma do caso..., obra citada, 2016, § 12.
48 Incluindo no próprio Direito penal (v. Francisco Aguilar, A norma do caso..., obra citada, 
2016, §§ 4 e 12).
49 V. Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, in passim; Idem, A norma do 
caso..., obra citada, 2016, in passim, sobretudo §§ 2 e 12.
50 “Direito penal do inimigo” naturalmente entres aspas, porquanto não passa de não-Direito, 
de torto penal (do inimigo) (sobre isto, v. Francisco Aguilar, «O “Direito penal do inimigo..., 
obra citada, no prelo).
51 Bem vistas as coisas, o legislador de um “Direito penal do inimigo”, ou qualquer outro agente 
de um crime contra a ideia de Direito stricto sensu, isto é, contra a ideia de Direito considerada 
enquanto bem jurídico directamente lesado, apenas de modo meramente descritivo pode ser con-
siderado como inimigo da humanidade comum, nunca, porém, normativamente (ao contrário 
da prática de crimes contra a ideia de Direito lato sensu, os quais nem no mero plano descritivo 
deverão ver os seus agentes referidos como inimigos do Direito, v., supra, 1).
Sobre a contrariedade à ideia de Direito do “Direito penal do inimigo” e o legislador desse, con-
sequentemente, torto penal como inimigo, em sentido descritivo, da ideia de Direito, v. Fran-
cisco Aguilar, «O “Direito penal do inimigo..., obra citada, no prelo.
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reconhecido, mau-gosto52: é que o “Direito penal da incriminação do politi-
camente incorrecto”, o “Direito penal do politicamente correcto”, (legítimo) 
Direito penal não é, porquanto, desde logo, não ultrapassa, os para a (legítima) 
realização do Direito insufi cientes planos de um “Direito penal do espírito”, 
por parte dos “agentes”, e de um “Direito penal dos sentimentos” ou “Direito 
penal dos mimados”, por parte das “vítimas”: ele é, por conseguinte, seja 
por não normatibilidade do respectivo programa, seja pelo menos por não-
-correspondência normativa em face do mesmo – o que variará consoante 
o carácter, respectivamente, específi co ou genérico do programa normativo 
que se trate –, torto penal, no seu lugar antes normando, v.g., a liberdade de 
expressão ou a liberdade de criação artística. Finalmente, e em quarto lugar, 
quanto à cumulação da sanção do presente preceito com aquela(s) provenien-
te(s) de outra(s) incriminação(ões), não sendo possível, no Direito regulador 
de conduta, como Direito que demandando a liberdade a limita53, a ausência 
de ponderação, isto é, uma antecipada resposta em abstracto de tudo ou nada, 
de sempre ou nunca, tudo, bem pelo contrário, dependendo do caso concreto, 
sempre terá de se saber se o signifi cado social do caso intersubjectivamente 
percepcionado se esgota nesse outro programa incriminador54. Ali onde isso 
não suceda, não se poderá legitimamente afastar a relevância sancionatória do 
presente programa normativo, por força da igualdade concretizadora de jus-
tiça que preside à metodológica realização do Direito, vindo, na realidade, o 
entendimento material do non bis in idem no seu pilar positivo55 – o comando 
de exaurimento do signifi cado intersubjectivo do pedaço de vida56 – a não 
mais do que, desnecessariamente, reforçar aquele entendimento da actuação 
da ideia de Direito.

Conclusões

1. A ideia de Direito da igualdade de todos na indestrinçável humanidade 
comum, enquanto bem jurídico-penal, pode ser entendida de uma perspec-
tiva lata ou de uma perspectiva restrita.

52 Para isso têm os homens o ordenamento, também normativo, do trato social.
53 V. Francisco Aguilar, «Espaço livre de Direito...», obra citada, 2017, pp. 124 e ss..
54 V. Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, § 18; Idem, «Cumplicidade 
por omissão e comportamento antinormativo», Estudos sobre cumplicidade, Lisboa, 2016, pp. 116 e 
s., incluindo nota 86.
55 V., supra, o presente número.
56 V. Francisco Aguilar, Dos comportamentos..., obra citada, 2014, § 18; Idem, «Cumplicidade por 
omissão e comportamento antinormativo», Estudos sobre cumplicidade, Lisboa, 2016, p. 117, nota 86.
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2. Inspirados na prosa de John Donne, que serviria de mote e resposta à 
pergunta de Ernest Hemingway, mais precisamente na ideia segundo a qual a 
morte do outro diminui-me e de que o dobrar fúnebre dos sinos o será, por 
isso e na realidade, não apenas pelo defunto mas por todos e, por conseguinte, 
por cada um de nós, afi rmamos que todos os crimes são, em rigor, crimes 
contra o ser humano. Todos os crimes serão, com efeito, por força da huma-
nidade comum, indirectamente crimes contra a ideia de Direito lato sensu, 
sem o que não seriam legítimos. Poder-se-á, então, neste sentido amplo falar 
em Direito penal da família “lato sensu”, precisamente porque todas as impe-
rativas normas penais, tutelando a humanidade comum, protegem a rami-
fi cadamente vasta e dispersa família humana. Pelo que todo o Direito penal 
deve (legitimamente) ser entendido como Direito penal da ideia de Direito “lato 
sensu” ou Direito penal da indestrinçável humanidade comum “lato sensu”. Note-se, 
porém, como a ideia de Direito é aqui um bem jurídico indirecto, na medida 
em que é refl examente necessário. Nessa medida, e como consequentemente 
as expressões Direito penal da ideia de Direito lato sensu ou Direito penal da 
indestrinçável humanidade comum lato sensu não passam de um sinónimo de 
(legítimo) Direito penal, deve reconhecer-se-lhes não mais do que o escopo e 
o mérito de descrição da axiologia necessariamente presente no Direito penal.

3. A propósito deste primeiro sentido, o lato, importa sublinhar que o 
bem jurídico-penal directamente posto em causa, e que precisa de traduzir, 
indirectamente como vimos, o menoscabo (refl exo) da ideia de Direito, pode 
encontrar-se mais ou menos afastado da vítima. Com efeito, o bem jurídi-
co-penal, como imprescindível possibilidade de aproveitamento das nuclei-
cas qualidades intrínsecas a alguma realidade na realização como pessoa, em 
sociedade, de um ser humano como alguém livre e igual aos demais, deve 
legitimamente ser directo ou indirecto, individual ou comunitário. E isto, porquanto 
a dogmática, sendo instrumental da metodologia axiologicamente compro-
metida, deve ser por esta fi ltrada, sendo por isso de rejeitar, por exemplo, um 
Direito penal circunscrito ao bem concreto, o qual exprimiria um inaceitável 
Direito penal do puro egoísmo, um Direito penal do hic et nunc, um radical 
Direito penal liberal. É, portanto, legítimo que o bem jurídico surja pelo 
menos como instrumento de aproveitamento pelos seres humanos ainda que 
futuros das condições de vida necessárias à sua realização individual e comu-
nitária na Terra, de outro modo sendo negada pelos seres humanos presentes 
a humanidade comum aos seres humanos futuros.

4. Ainda a propósito do sentido lato, a categoria dos crimes de perigo abs-
tracto deve ser rejeitada, porquanto consubstancia a demanda de um Direito 
penal da pura desobediência, o qual é materialmente inaceitável por permitir 
uma restrição desnecessária na liberdade, ao ser, potencialmente, incapaz de 
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conformar (prospectivamente, claro está) a conduta. Assim, para assegurar a 
função prospectiva da norma da qual depende, através da realização metodo-
lógico-axiológica do Direito, a legítima restrição da liberdade pelo Direito, 
temos que a demanda legislativa de sinal contrário deve ser ignorada, não 
passando portanto de uma mera vã pretensão, pelo que, não devendo ser ela 
bem-sucedida, os respectivos programas de normas, ditos de perigo abstracto, 
deverão ver testada, como quaisquer outros, a percepção intersubjectiva in 
tempore casus da perigosidade da conduta de modo a que a sua intervenção seja 
materialmente legítima, aquando da mimetização retrospectiva da norma no 
caso pela norma do caso.

5. Finalmente, e como terceira nota ao sentido lato, atente-se, como 
exemplo da valência descritivo-crítica da ideia de Direito como bem jurídico 
relativamente à sua própria operacionalidade na parametrização dos pólos da 
interpretação e na realização do juízo analógico, em como nem todas as erup-
ções de demanda de normação penal são legítimas, como o demonstra, v.g., 
a reincidência, que, a montante e mais do que implicar a ausência de aferi-
ção de perigosidade da conduta quanto a um bem jurídico de uma pessoa 
presente e/ou futura, consequentemente e por isso, não podendo cumprir 
o fi m do (legítimo) Direito penal, ironicamente posterga a própria ideia de 
Direito, a montante, porquanto como o facto anterior já foi tido em conta 
para o Direito, não podendo legitimamente, no julgamento do facto novo, ser 
duplamente valorado (proibição de dupla valoração resultante da dimensão 
material negativa do non bis in idem), falta o facto que pudesse juridicamente 
fundamentar a agravação, termos em que inexiste o caso como primeiro pólo 
da realização do Direito, o que torna impossível a normação jurídica presidida 
pela igualdade da ideia do Direito, ou, se se preferir a linguagem tradicional, 
teríamos um (ilegítimo) “Direito penal do autor”, rectius, (ilegítimo) “Direito 
penal do agente”, ou, in casu melhor dizendo, um (ilegítimo) “Direito penal 
da atitude interna do agente”, em detrimento do (legítimo) “Direito penal do 
facto, rectius, “Direito penal do comportamento antinormativo”, e, a jusante, 
porque chegaríamos a um resultado desigual comparativamente a qualquer 
outro facto idêntico em que o respectivo agente não fosse reincidente.

6. Mas a ideia de Direito pode ainda surgir como “bem jurídico-penal” 
stricto sensu. Com efeito, o programa normativo incriminador de discrimina-
ção racial, religiosa ou sexual vertido no artigo 240.º do Código Penal cons-
titui uma aproximação a um paradigma de crime contra a ideia de Direito 
stricto sensu entendida, ou crime contra a humanidade comum, porquanto nele 
a ideia de Direito surge como directo referente da lesão, isto é, como bem 
jurídico directamente posto em causa. Aqui a ideia de Direito da indestrin-
çável humanidade comum é um bem jurídico directo ou imediato. E neste 
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ou em qualquer programa normativo em que isso suceda, poderá falar-se em 
um Direito penal da ideia de Direito “stricto sensu” ou Direito penal da indestrinçável 
humanidade comum “stricto sensu”.

7. A consideração stricto sensu da ideia de Direito como bem jurídico-
-penal não dispensa, contudo, na sua legitimidade axiológica a (necessária, 
portanto) aferição da perigosidade da conduta relativamente a bens essenciais 
à realização como pessoas de discriminados presentes e/ou futuros, porquanto 
a ideia de Direito, servindo o homem, não poderia legitimamente servir de 
mero espiritual referente de lesão, antes devendo ser a mesma directamente 
considerada somente quando surgir como instrumento de protecção de bens 
nucleares de pessoas presentes e/ou futuras. De outro modo, isto é, punindo 
independentemente da consideração da perigosidade da conduta para os dis-
criminados seres humanos presentes e/ou futuros, estar-se-ia a erigir um 
ilegítimo, porque incapaz de prosseguir o fi m do (legítimo) Direito penal, 
“Direito penal platónico”, “Direito penal das ideias” ou “Direito penal do 
espírito”. A ideia de Direito é, pois, um bem jurídico-penal stricto sensu directo 
mas instrumental. 

8. No limite mínimo da normação, a (ilegítima) demanda de restrição 
do alcance do artigo 240.º do Código Penal deverá ser combatida através 
da expansão do mesmo, podendo esta realizar-se directamente, pela (conse-
quente) expansão analógica metodologicamente imposta pela proibição do 
arbítrio como pilar negativo da igualdade material e primevamente concreti-
zadora da justiça e nuclearmente constitutiva da medula da ideia de Direito da 
igualdade de todos na indestrinçável humanidade comum, ou indirectamente 
através da parametrização, por aquela mesma ideia de Direito operada, des-
consideradora de segmentos normativos demandantes de uma iníqua con-
tra-normação. O que determina a afi rmação da semelhança analógica, v.g., 
relativamente à “criação” pelo legislador de um “Direito penal do inimigo”.

9. No limite máximo da normação, isso não deve implicar uma proibi-
ção de meras críticas ou de humor discriminatórios, ainda que os mesmos 
sejam de, intersubjectivamente reconhecido, mau-gosto: o “Direito penal do 
politicamente correcto”, não passando o insufi ciente plano de um “Direito 
penal do espírito”, por parte dos seus “agentes”, e de um “Direito penal dos 
sentimentos” ou “Direito penal dos mimados”, por parte das suas “vítimas”, 
não é (legítimo) Direito penal, por falta de promoção de justa realização do 
fi m do Direito penal, termos em que, em tais constelações, os seus programas 
normativos não chegarão a co-normar com o caso, antes se alcançando a cor-
respondência normativa, v.g., com a liberdade de expressão e a liberdade de 
criação artística.
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10. Finalmente, quanto à cumulação da sanção do presente preceito com 
aquela(s) proveniente(s) de outra(s) incriminação(ões), não sendo possível no 
Direito regulador de conduta, como Direito que, demandando a liberdade, 
a limita, a ausência de ponderação, tudo dependerá de saber se o signifi cado 
social do caso intersubjectivamente percepcionado esgota esse outro pro-
grama incriminador. Ali onde isso não suceda, não se poderá legitimamente 
afastar a relevância sancionatória do presente programa normativo, por força 
da igualdade concretizadora de justiça que preside à metodológica realização 
do Direito e que, in casu, exigirá o exaurimento do signifi cado intersubjecti-
vamente desvalioso do pedaço de vida.
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3.3. A regulação no regime jurídico dos medicamentos de uso humano: 3.3.1. Publicidade; 
3.3.2. Comissão de Avaliação de Medicamentos; 3.4. A regulação para os membros de 
comissões, grupos de trabalho, júris e seus consultores no âmbito do Ministério da Saúde 
e do SNS. 4. Propostas de melhoria: 4.1. Coordenar e uniformizar os vários regimes; 
4.2. Dispensar maior atenção aos confl itos institucionais; 4.3. Assegurar uma gestão ade-
quada e efi ciente dos confl itos. 5. Conclusões.

1. Introdução

No presente trabalho, fazemos uma breve abordagem à problemática dos 
confl itos de interesse na Saúde e na investigação com ela relacionada, iden-
tifi cando alguns dos seus principais aspectos e o modo como os mesmos têm 
vindo a ser tratados.

Depois, analisamos alguns dos regimes jurídicos nacionais mais relevantes 
sobre esta matéria na área da Saúde e da investigação com ela relacionada, bem 
como identifi camos os problemas que os mesmos nos suscitam, quer do ponto 
de vista das soluções adoptadas quer do ponto de vista da conformidade com 
outras disposições hierarquicamente superiores.

* Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Doutorando pela 
mesma Faculdade. Advogado.

Book Revista O Direito II (2017).indb   359Book Revista O Direito II (2017).indb   359 12/06/17   12:0012/06/17   12:00



O Direito 149.º (2017), II, 359-402

360  Aquilino Paulo Antunes

Por último, sugerimos melhorias dos regimes e extraímos algumas con-
clusões.  

2. A problemática geral dos confl itos de interesse na saúde

Na vida de todos os dias, são comuns os confl itos de interesse. Atentos os 
vários cambiantes da vida do nosso tempo, a probabilidade de esses confl itos 
surgirem a vários níveis é elevada.

Por exemplo, o confl ito entre o interesse de qualquer um de, aproveitando 
um belo dia de verão, ir à praia durante a semana e o interesse subjacente ao 
exercício da sua actividade profi ssional; ou o interesse público que ao tra-
balhador em funções públicas cabe assegurar e o interesse de um seu fami-
liar directo enquanto concorrente a um concurso público; ou o interesse de 
um certo médico em tratar o melhor possível o seu doente e o seu interesse 
enquanto investigador de fazer progredir a ciência e, para isso, precisar de 
realizar estudos na pessoa do mesmo doente.

Os mencionados confl itos podem revelar-se em aspectos mais ou menos 
importantes ou que apenas digam respeito ao próprio. Mas também podem 
dizer respeito e acarretar prejuízos para terceiros ou para o interesse público.

Em geral, os confl itos de interesse são relevantes na medida em que pos-
sam indevidamente condicionar a opinião ou decisão profi ssional de um indiví-
duo, ou o procedimento de formação da vontade de uma pessoa colectiva ou 
órgão colegial, e, de algum modo, colocar em causa a confi ança dos destinatá-
rios nessa opinião, parecer ou decisão, bem como, em certos casos, a confi ança 
que colocam no grupo profi ssional a que pertence o autor da opinião, parecer 
ou decisão ou na pessoa colectiva ou órgão colegial em causa.

Assim, há quem defi na confl ito de interesse como a situação em que con-
siderações fi nanceiras ou outras podem comprometer ou condicionar a objec-
tividade e discernimento profi ssionais. O confl ito implica o abuso – actual, 
aparente ou potencial – da confi ança que o público tem no profi ssional ou 
noutra entidade ou órgão que emita a opinião, parecer ou decisão em causa1.

O confl ito de interesse pressupõe geralmente que o profi ssional, a pessoa 
colectiva ou o órgão devam assegurar um interesse importante e exista uma 
assimetria informativa relativamente ao destinatário da opinião, parecer ou 
decisão, que não permita a este destinatário avaliar a possibilidade de condi-
cionamento da opinião, parecer ou decisão, por motivo de ocorrência de um 

1 “Responsible Conduct Research: Confl icts of Interest” (2015). Cfr. também, com terminologia 
diferente mas no mesmo sentido, IOM (2009), 45.
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outro interesse não revelado – ou apenas parcialmente revelado – e a medida 
desse condicionamento.

Consoante as actividades e os confl itos que poderão suscitar-se, assim têm 
sido adoptadas estratégias para evitá-los totalmente ou para, quando existam, 
avaliá-los, geri-los, implementando medidas que minimizem os seus efeitos. 
Ao nível do direito público, é o caso do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, que, em obediência o princípio constitucional da imparcialidade, 
prevê nos seus artigos 69.º e seguintes os regimes dos impedimentos e suspei-
ções, de modo a evitar os confl itos de interesse dos trabalhadores em funções 
públicas e dos órgãos administrativos; as associações públicas profi ssionais pre-
vêem normas deontológicas de modo a que os profi ssionais regulados evitem 
confl itos de interesse, as quais, em certos casos, vão ao ponto de constituir 
incompatibilidades; algumas pessoas colectivas adoptam códigos de ética ou 
deontológicos, que também abordam esta temática, para citar apenas alguns 
exemplos.

O prejuízo para a confi ança no profi ssional, ou em certo ente colectivo, 
é, no caso que ora nos ocupa da Saúde e da investigação com ela relacionada, 
apto a afectar o princípio da protecção da Saúde e a integridade da própria 
investigação científi ca. Por isso, trata-se de matéria que tem suscitado parti-
cular interesse e discussão.

Na área da Saúde e da investigação com ela relacionada, o problema 
reveste particular acuidade, tendo em conta que, geralmente, os destinatários 
são pessoas que, por motivo de doença própria ou de alguém muito chegado, 
se encontram fragilizadas na sua capacidade de julgamento, além de que, pela 
assimetria informativa existente, por referência ao autor da opinião, parecer 
ou decisão2, tendem a mais facilmente aceitar a bondade e veracidade do que 
lhes é comunicado e a não o colocar em causa em termos adequados, bem 
como tendem a tomar decisões importantes – e nalguns casos irreversíveis 
para a saúde e qualidade de vida, própria ou de quem lhes está próximo – com 
base na opinião, parecer ou decisão em causa. 

As decisões dos destinatários, podem, por exemplo, estar relacionadas 
com a sujeição a tratamentos médicos ou intervenções cirúrgicas ou com a 
sujeição a actividades de investigação clínica e, em particular, com a sujeição 
aos designados estudos clínicos com intervenção3.

2 Araújo, F. (2007), 281 e ss, sobre a assimetria informativa.
3 Cfr. alínea e) do artigo 2.º da Lei n.º 21/2014, de 16 de abril: “«Estudo clínico com intervenção», 
qualquer investigação que preconize uma alteração, infl uência ou programação dos cuidados de 
saúde, dos comportamentos ou dos conhecimentos dos participantes ou cuidadores, com a fi nali-
dade de descobrir ou verifi car efeitos na saúde, incluindo a exposição a medicamentos, a utilização 
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As questões relacionadas com os confl itos de interesse na área da Saúde 
e da investigação com ela relacionada, começaram a suscitar-se nas últimas 
quatro décadas, quando, em alguns casos mediáticos e com graves implica-
ções4, foram identifi cadas relações entre profi ssionais ou pessoas colectivas 
envolvidos nos estudos, por um lado, e a indústria farmacêutica, por outro. As 
mencionadas preocupações surgiram, em particular, nos Estados Unidos da 
América, após a entrada em vigor em 1980 da Lei Bayh-Doyle que, no essen-
cial, veio permitir o fi nanciamento das universidades através da investigação 
científi ca, da obtenção e exploração de patentes e da transferência de conheci-
mento para a indústria5. Esta possibilidade de fi nanciamento da academia por 
parte da indústria permitiu a ocorrência de situações de abuso e aumentou o 
risco de confl itos.

Nesses casos – e, por via de regra, na generalidade dos casos - não foi pro-
vada uma relação causal entre, por um lado, o agravamento das condições de 
saúde, ou o falecimento, e, por outro, o condicionamento da opinião, parecer 
ou decisão por motivo de interesses económicos. Não obstante, a simples pos-
sibilidade da ocorrência dessa relação causal já é apta a criar preocupações e a 
minar a credibilidade dos profi ssionais e entes colectivos envolvidos. 

As referidas preocupações agravaram-se pela divulgação de estudos que 
demonstram o crescimento dos casos de relações fi nanceiras entre profi ssio-
nais de saúde, e investigadores, com a indústria farmacêutica6. Além disso, 
têm sido identifi cadas correlações entre esse tipo de interesses e tendências 
para apresentação pelos profi ssionais de saúde, ou pelos investigadores, de 

de dispositivos médicos, a execução de técnicas cirúrgicas, a exposição a radioterapia, a aplicação 
de produtos cosméticos e de higiene corporal, a intervenção de fi sioterapia, a intervenção de psi-
coterapia, o uso de transfusão, a terapia celular, a participação em sessões de educação individual 
ou em grupo, a intervenção com regime alimentar, a intervenção no acesso ou organização dos 
cuidados de saúde ou a intervenção designada como terapêutica não convencional”.
4 Cfr. Thompson, D.F. (1993), 573; Johnston, J. (2008), 33, refere, entre outros, (i) o faleci-
mento de Jesse Gelsinger, num estudo de transplante de genes realizado em 1999 na Universidade 
da Pensilvânia, cujo investigador principal e a Universidade detinham participações sociais na 
companhia promotora do estudo; (ii) o caso Rezulin, que era um medicamento aprovado pela 
Federal Drug Administration em 1997 para a diabetes do tipo 2 com base nos resultados de estudos 
conduzidos por investigadores cuja maioria era fi nanciada pela companhia farmacêutica produ-
tora – a Parke-Davis/Warner-Lambert – e retirado do mercado em 2000, por ter causado graves 
problemas de fígado a 90 doentes; 
5 Cfr. Johnston, J. (2008), 31; Mowery, D., R. Nelson, B. Sampat & A. Ziedonis (2004), 9 e 
ss; Canderale, A. (2015), 657 e ss.
6 Campbel, E.G, R.L. Gruen, J. Mountford, L.G. Miller, P.D. Cleary & D. Blumenthal 
(2007), 1742 e ss; Campbel, E.G, J. S. Weissman, S. Ehringhaus, S. R. Rao, B. Moy, S. 
Feibelmann & S. D. Goold (2007), 1779 e ss.
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resultados em benefício dos patrocinadores ou promotores, bem como para o 
desenho de estudos em que algumas das questões importantes não são colo-
cadas, ou para a ocultação, ou não divulgação atempada, de resultados desfa-
voráveis aos interesses desses patrocinadores ou promotores7. Foram também 
conhecidas tendências para o retardamento da divulgação de resultados dos 
ensaios, com a fi nalidade de ocultar informação à concorrência.

Os riscos decorrentes dos confl itos de interesses que vêm sendo identifi -
cados são a perda de confi ança nos profi ssionais de saúde e nos tratamentos 
propostos, a par da possibilidade de prejuízos para a saúde dos doentes ou dos 
sujeitos de estudos clínicos com intervenção, bem como, na vertente da inves-
tigação, o prejuízo para a confi ança nos resultados da mesma, bem como nos 
próprios investigadores8. Diríamos ainda que existem riscos para a evolução 
do conhecimento científi co em geral, por motivos da ocultação ou da demora 
na revelação dos resultados, pois estas tendências difi cultam a investigação 
incremental.

Em contrapartida e como reacção às críticas que o conhecimento destes 
confl itos suscita, já têm sido noticiados alguns casos nos Estados Unidos da 
América de investigadores que passaram a evitar qualquer tipo de relação fi nan-
ceira com a indústria farmacêutica, de modo a garantir a integridade das opi-
niões que exprimem e a confi ança que nelas depositam os seus destinatários. 
Este tipo de reacção seria pois o extremo da prevenção voluntária do confl ito.

Mas, a existência de confl itos de interesse também é reconhecida como 
benéfi ca, em certa medida9. Com efeito, parece reunir um consenso alargado 
o entendimento de que, por exemplo, a colaboração entre profi ssionais de 
saúde, e de investigadores, com a indústria farmacêutica é imprescindível para 
o desenvolvimento de novas terapias e, em especial, de novos fármacos ou 
dispositivos médicos. Além disso e em períodos de contenção orçamental ou 
de insufi ciência das terapias em utilização como os que temos atravessado, a 
inclusão de doentes em estudos clínicos ou em programas de acesso precoce 
pode, apesar dos riscos e sem discutir aqui as questões de legalidade que estes 
programas suscitam, constituir um modo – por vezes, o único – de permitir 
o acesso pelos doentes a novos tratamentos de que necessitam e a um alarga-
mento da esperança de vida ou à melhoria da sua qualidade. 

Por outro lado, é geralmente reconhecido que na área da Saúde e da inves-
tigação com ela relacionada são importantes os contributos dados pela indús-

7 Cfr. Johnston, J. (2007), 31.
8 Cfr. Johnston, J. (2007), 31; CNECV (2013), 4-5; “Responsible Conduct Research: Confl icts 
of Interest” (2015).
9 Cfr. Johnston, J. (2007), 32; CNECV (2013), 6-8 e 13.
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tria farmacêutica, nomeadamente ao proporcionar condições de formação e 
investigação a que, de outro modo, difi cilmente os profi ssionais poderiam 
aceder.

Se outras razões não houvesse – nomeadamente, se isso não fosse imposto 
pelo princípio da proporcionalidade – sempre estes argumentos seriam aptos a 
justifi car que a matéria dos confl itos de interesse fosse analisada e tratada com 
alguma parcimónia. É por isso que tem vindo a entender-se que os confl itos 
de interesse devem ser identifi cados, avaliados e geridos, de modo a mini-
mizar os seus efeitos, mas que, por em certa medida serem desejados10, não 
devem ser absolutamente erradicados. Nesta perspectiva, deve privilegiar-se a 
avaliação e gestão dos confl itos de interesse, em detrimento, da sua prevenção 
ou erradicação.

Por isso e de um modo geral, importa analisar os principais interesses que 
poderão confl ituar na área da Saúde e da investigação com ela relacionada, e 
a tipologia dos mesmos, bem como as principais abordagens adoptadas para 
a sua regulação e as fases que o confl ito pode apresentar. É o que faremos de 
seguida.

2.1. Alguns interesses relevantes e a tipologia dos seus confl itos

Indicaremos agora alguns interesses relevantes na área da Saúde, e da 
investigação com ela relacionada, que podem entrar em confl ito e procura-
remos classifi cá-los segundo algumas tipologias, consoante a perspectiva de 
análise.

Os interesses que neste âmbito podem confl ituar são, por via de regra, 
aqueles que, por um lado, o profi ssional, a pessoa colectiva ou o órgão cole-
gial devem assegurar como fi m último do exercício da actividade em cuja 
perspectiva assenta a análise e, por outro, qualquer interesse susceptível de 
constranger ou condicionar indevidamente uma opinião, parecer ou decisão 
desse profi ssional, pessoa colectiva ou órgão colegial. Esta tomada de posição 
deveria, naturalmente, ser norteada apenas por aquele fi m último.

Por exemplo, no caso de um médico, o fi m último desta sua profi ssão, ou 
o interesse importante que o mesmo deve assegurar, é a saúde e a segurança 
do seu doente. Mas, as opiniões ou decisões que toma no exercício da sua pro-
fi ssão podem ser mais ou menos condicionadas por uma vasta gama de outros 
interesses que com aquele poderão confl ituar.

10 Cfr. Johnston, J. (2007), 32: “No confl ict, no interest”.
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Assim, se o médico em causa pertencer a um hospital do Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS), com o referido interesse da saúde e segurança do doente 
poderão confl ituar, desde logo e atendendo aos tempos que correm, o inte-
resse público e o de sustentabilidade e solvabilidade orçamental do SNS e do 
próprio hospital, e por isso ocorrer condicionamento na decisão de prescrição 
de certo tratamento de que o doente carece, mas que as políticas orçamentais 
da Saúde e do hospital não comportam11; mas também poderá ocorrer con-
fl ito entre o interesse do mesmo médico enquanto tal com um seu interesse 
enquanto investigador principal num estudo clínico para o qual faltam par-
ticipantes, pelo que, por exemplo, o mesmo poderá tender a, observados os 
critérios de inclusão, fazer o doente participar no estudo, ainda que o mesmo 
possa ser tratado satisfatoriamente com o arsenal terapêutico já existente e 
autorizado. Esta tendência tanto poderá ser determinada pela remuneração 
que o investigador obterá na realização do estudo como por outro qualquer 
motivo, como seja, por exemplo, o reconhecimento profi ssional pela conclu-
são do estudo ou pela publicação dos resultados a que o mesmo conduziu.

Tipologia segundo a perspectiva da actividade

Sob a perspectiva da actividade realizada por um profi ssional, são geral-
mente classifi cados de primários os interesses que o mesmo deve assegurar por 
força da sua profi ssão. No exemplo referido do médico, será a saúde e segu-
rança do doente – mas, se for um investigador, será a integridade da inves-
tigação ou, se for um professor, será a qualidade do ensino. São classifi cados 
de secundários os demais interesses que com aquele interesse primário possam 
confl ituar12.

Quanto a nós, esta relação de primariedade/secundariedade deve ser afe-
rida, como dissemos, a partir da perspectiva da actividade onde é tomada a 
decisão, ou emitida a opinião, susceptível de ser condicionada pela existência 
de outros interesses. Ou seja, no caso de um médico que seja simultaneamente 
investigador e professor, o interesse primário que lhe compete assegurar será 
o interesse primário da actividade no âmbito do qual toma determinada deci-
são. Se tomar a decisão como médico, o interesse primário é a saúde e segu-
rança do doente; se a tomar como investigador, o interesse primário será a 
integridade da investigação; e se a tomar como professor, o interesse primário 
será a qualidade do ensino.

11 As questões a que assistimos em 2014 sobre o acesso ao sofosbuvir para a hepatite C são disto um 
bom exemplo.
12 Cfr. Thompson, D.F. (1993), 573; CNECV (2013), 3.
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Isto signifi ca que certos interesses confl ituantes poderão ser todos de 
natureza primária, ou seja, interesses que em abstracto poderão constituir o 
fi m último de certa actividade. No entanto, os mesmos assumem posições 
de subalternidade em função da preponderância do interesse a assegurar pela 
actividade em que a decisão é tomada. Poderemos, assim, designá-los de inte-
resses secundários em razão da actividade.

Mas existem outros interesses que poderão condicionar uma decisão, os 
quais não constituem o fi m último de qualquer das referidas actividades e que 
por isso poderemos chamar de interesses secundários por natureza, na medida em 
que, qualquer que seja a actividade relevante, os mesmos assumirão sempre 
uma posição subalterna, relativamente aos interesses primários.

Assim e esquematizando os exemplos apontados, poderemos, sob a pers-
pectiva da actividade de um certo profi ssional em que é tomada a decisão 
susceptível de condicionamento, identifi car os seguintes tipos de interesses:

Interesses/
Actividade

Médico Investigador Professor

Primários 
por natureza

Saúde/segurança 
do doente

Integridade 
da investigação

Qualidade 
do ensino

Secundários em 
razão da actividade 
(ordem aleatória)

a)  Integridade 
da investigação

b)  Qualidade 
do ensino

a)  Saúde/segurança 
do doente

b)  Qualidade do 
ensino

a)  Saúde/segurança 
do doente

b)  Integridade 
da investigação

Secundários por 
natureza (ordem 

aleatória)

a)  Sustentabilidade 
do SNS

b)  Interesse 
fi nanceiro 
na Indústria 
Farmacêutica

c)  Reconhecimento 
profi ssional

d)  Benefício 
de familiar

e)  Outros

a)  Sustentabilidade 
do SNS

b)  Interesse 
fi nanceiro 
na Indústria 
Farmacêutica

c)  Reconhecimento 
profi ssional

d)  Benefício 
de familiar

e)  Outros

a)  Sustentabilidade 
do SNS

b)  Interesse fi nanceiro 
na Indústria 
Farmacêutica

c)  Reconhecimento 
profi ssional

d)  Benefício 
de familiar

e)  Outros

No caso de se tratar de uma pessoa colectiva ou de um órgão colegial, a 
classifi cação entre interesses primários e secundários aplica-se, mas, dado o 
princípio da especialidade e as competências ou objecto estatutário defi nidos 
para cada pessoa colectiva ou órgão colegial, acredita-se que, em princípio e 
desde que aquela defi nição se encontre correcta, não terão cabimento neste 
caso os interesses secundários em razão da actividade. Todavia, se a pessoa 
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colectiva ou o órgão colegial tiverem – como por vezes acontece – competên-
cias ou um objecto de tal modo alargados, ou mal defi nidos, que prossigam 
vários interesses paralelos, já é admissível que, em alguns casos, os mesmos 
possam confl ituar e, assim, haver cabimento para interesses secundários em 
razão da actividade. 

Ainda na hipótese de se tratar de pessoa colectiva ou órgão colegial, os 
interesses confl ituantes poderão ser, por um lado, as atribuições ou fi ns esta-
tutários que lhes cabe assegurar – ou, em última análise, o interesse público, 
se se tratar de pessoa colectiva ou órgão de natureza pública – e, por outro, a 
necessidade de obtenção de fi nanciamento para determinado projecto e, para 
esse efeito, de agradar a determinada empresa ou, mesmo, o recebimento 
desse fi nanciamento.

É ainda possível equacionar a hipótese de determinado membro de órgão 
da pessoa colectiva ou do órgão colegial participar no procedimento de for-
mação de vontade de um desses órgãos, mas condicionado por um interesse 
individual seu – que poderá ser qualquer um dos que enunciámos supra a 
propósito dos profi ssionais – e assim determinar o sentido da deliberação do 
órgão em causa, designadamente se o mesmo participar activamente na dis-
cussão, de modo a infl uenciar os seus pares, ou se o seu voto for decisivo para 
a formação da maioria necessária.

Tipos comuns de fontes de confl itos e suas consequências

Existem tipos comuns de fontes de confl itos e das suas consequências, de 
que de seguida daremos alguns exemplos.

Assim e em primeiro lugar, no caso de um profi ssional de saúde – médico, 
enfermeiro, farmacêutico, entre outros – os confl itos de interesse surgem 
nomeadamente com a aceitação de benefícios por parte da indústria farma-
cêutica, como sejam objectos ou refeições; com a aceitação do pagamento de 
despesas de inscrição ou alojamento para participação, como palestrante ou 
não, em eventos organizados pela indústria; com a realização de qualquer 
actividade remunerada por conta da indústria farmacêutica, incluindo a par-
ticipação como investigador em determinado estudo clínico; com a partici-
pação em actos que tenham por fi m ou efeito a promoção de medicamentos 
ou dispositivos médicos; com a obtenção, a título gratuito ou oneroso, de 
participações sociais em determinada empresa da indústria farmacêutica13. 
Nestes casos e como consequência desses confl itos, é possível a tendência, por 

13 Brockway, L. M. (2006), 24-35; Responsible Conduct Research.
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parte do profi ssional de saúde, no sentido de adoptar comportamentos que 
favoreçam a empresa concedente dos benefícios, nos termos que, em geral, 
referimos em 2..

Mas os confl itos podem ainda surgir, por exemplo, por motivo da existên-
cia de interesses em entidades ou estabelecimentos com actividades conexas14. 
Nomeadamente, no caso de o profi ssional deter, por si ou por intermédio de 
terceiro, interesse num estabelecimento de saúde para onde o doente possa 
ser transferido, ou numa farmácia ou num estabelecimento onde se realizem 
meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT). Nesses casos, 
a consequência dos confl itos poderá consistir na tendência para o encami-
nhamento de doentes para aquela clínica privada ou para o encaminhamento 
do doente para determinada farmácia ou para certo estabelecimento onde se 
realizem MCDT.

Em segundo lugar, outra tipologia de confl itos poderá resultar da parti-
cipação como investigador na realização de estudos clínicos. Esta realização 
pode ser remunerada, nos termos da lei15. Mas, nomeadamente, pode dar-se 
o caso de o investigador também deter participações sociais na empresa pro-
motora. Consequentemente, o investigador tenderá, por um lado, a angariar 
doentes para participar no estudo, visto que, quanto maior o número de par-
ticipantes, mais signifi cativos serão os resultados e maiores as vantagens para a 
empresa em que detém interesse.

Por outro e pelos mesmos motivos, sob a perspectiva da preparação e rea-
lização do estudo, o investigador tenderá, consciente ou inconscientemente, a 
desenhar o estudo de modo a ocultar as possíveis fraquezas, designadamente 
omitindo questões que podem ser cruciais, mas que, por não serem colocadas, 
não são respondidas16; o investigador tenderá também a retardar a publicação 
dos resultados negativos, por desfavoráveis à empresa promotora do estudo, e, 
em geral, a retardar a divulgação dos resultados do estudo, de modo a manter 
a concorrência afastada.

Por último, poderá ainda ocorrer outro factor que, no âmbito da inves-
tigação, infl uencia a publicação de resultados favoráveis e que é a eventual 
recusa, por revistas especializadas com alguma ligação ao promotor do ensaio, 
da publicação de artigos que incluam resultados desfavoráveis ou muito desfa-
voráveis. Deste modo, os artigos que o investigador pretenda publicar deverão 
ser “adaptados” a esta exigência editorial.

14 CNECV (2013), 11.
15 Artigo 14.º da Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril.
16 Responsible Conduct Research; Johnston, J. (2008), 31.
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Em terceiro lugar, ao nível do ensino, uma vez mais os confl itos poderão 
surgir, entre outros motivos e na óptica do docente, pelo facto de este ter 
interesses fi nanceiros ou mesmo profi ssionais em empresa da indústria far-
macêutica; pelo facto de pretender obter fi nanciamento para um projecto de 
investigação académica; ou pelo facto de participar como investigador na rea-
lização de estudos clínicos.

Como consequência, é possível que os resultados da investigação acadé-
mica sejam de molde a favorecer as entidades patrocinadoras, nas quais o 
docente tem interesse. 

Mas não só: existe ainda um outro factor propiciador do surgimento de 
confl itos de interesse. Na realidade, a indústria farmacêutica – à semelhança 
do que já ocorre ao nível da formação pós-graduada – tem vindo a assumir 
cada vez mais um papel importante no fi nanciamento e patrocínio da forma-
ção pré-graduada.

Esta omnipresença da indústria logo desde os bancos da faculdade, tem 
por consequência criar uma aparência de normalidade junto dos alunos, futu-
ros profi ssionais; esta aparência afrouxa o crivo ético com que, pelas mesmas 
pessoas, devem ser avaliados os contributos e a intervenção da indústria, bem 
como a obtenção de benefícios junto desta.

Vimos, por conseguinte, as questões relacionadas com profi ssionais indi-
viduais. Seguidamente abordaremos os casos que envolvem entes colectivos.

Assim, no caso de se tratar de pessoa colectiva ou órgão colegial, os con-
fl itos de interesse poderão, em regra, resultar de interesses da própria entidade 
ou órgão ou resultar de quaisquer interesses das pessoas que participam no 
respectivo procedimento de formação da vontade.

Em primeiro lugar, no caso de estabelecimentos de ensino superior ou 
de centros de ensaio com eles ligados, os interesses poderão, nomeadamente, 
resultar da exploração de patentes, da participação em start-ups, da obtenção 
de fi nanciamentos para projectos ou da prestação de serviços à própria indús-
tria, incluindo a realização de estudos clínicos.

As consequências possíveis desses confl itos são a produção de resultados 
favoráveis da investigação de base ou da investigação clínica ou o desenho 
menos exigente de ensaios.

Em segundo lugar, no caso de estabelecimentos prestadores de cuidados 
de saúde e de centros de ensaio com eles ligados, além de, à semelhança do 
anterior, alguns confl itos surgirem da participação na realização estudos clí-
nicos, os mesmos poderão ainda resultar, por exemplo, da criação pela indús-
tria de programas de acesso precoce – e geralmente gratuito – de doentes a 
certos medicamentos ou dispositivos médicos, bem como da atribuição de 
subsídios para a construção de instalações ou aquisição de equipamentos ou 
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do empréstimo de equipamentos sob o compromisso de aquisição de certos 
consumíveis.

As consequências possíveis são também a produção de resultados favorá-
veis na investigação clínica, bem como o aumento de consumo de medica-
mentos ou dispositivos médicos.

Em terceiro lugar, no caso de órgãos colegiais responsáveis pela avalia-
ção – técnico-científi ca ou económica – de medicamentos ou dispositivos 
médicos, para a sua colocação no mercado ou para o seu fi nanciamento pelo 
Estado, ou de órgãos destinados à avaliação de propostas de entidades forne-
cedoras – que poderão não ser apenas empresas farmacêuticas – no âmbito de 
procedimentos de aquisição pelas entidades públicas, os confl itos de interesse 
tanto poderão resultar, em regra, de interesses secundários próprios como dos 
interesses individuais detidos pelos membros desses órgãos. As consequências 
destes confl itos poderão consistir na indevida emissão de pareceres favoráveis 
à autorização de comercialização, ao fi nanciamento ou à aquisição de medi-
camentos, dispositivos médicos, ou outros bens e serviços, e o aumento do 
consumo destes produtos.

Em quarto lugar, no caso de associações de profi ssionais de saúde de certa 
especialidade ou de doentes portadores de certa doença, os confl itos de inte-
resse poderão surgir pelo facto de uma percentagem signifi cativa das receitas 
daquelas entidades resultar de benefícios concedidos pela indústria de far-
macêutica. As consequências destes confl itos poderão consistir, por exemplo, 
na tomada de posições de apoio à utilização, pelos doentes, de produtos da 
empresa patrocinadora ou na realização de campanhas destinadas a pressionar 
os poderes públicos no sentido do fi nanciamento pelo Estado de certo medi-
camento ou dispositivo produzido ou comercializado por essa empresa.

Claro que, em certos casos de associações, poderá não ocorrer um verda-
deiro confl ito de interesses. Com efeito, o interesse primário destas associa-
ções será, em regra e consoante se trate de associação de especialistas ou de 
doentes, o desenvolvimento da especialidade médica ou a saúde dos doentes 
portadores de certa patologia; o interesse secundário será o interesse fi nan-
ceiro referido. Ora, nas situações em que não exista alternativa terapêutica 
ao produto em causa – ou nos casos em que a alternativa existente seja muito 
menos efectiva17 - é possível defender que o interesse primário e o interesse 
secundário surgem alinhados e não confl ituantes. Estes interesses serão, isso 
sim, confl ituantes com os interesses do Estado, nomeadamente o de assegurar 
a sustentabilidade orçamental.

17 Recorde-se o caso do sofosbuvir para a hepatite C e a alternativa do transplante hepático.
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Por último, importará ainda fazer uma referência aos confl itos de inte-
resse que poderão surgir na comunicação social especializada e que, nomeada-
mente, poderão resultar da aquisição de espaço publicitário pelas empresas da 
indústria farmacêutica em cada meio de comunicação social ou do patrocínio 
de iniciativas ou de participações em eventos.

A consequência deste tipo de confl ito poderá ser a tendência para a publi-
cação de informação com menor imparcialidade ou para a publicação de peças 
publicitárias com omissão dos requisitos legais, com a fi nalidade promocional, 
mais ou menos explícita, de certo produto. Por vezes, trata-se da publica-
ção acrítica de press releases ou de peças publicitárias elaborados pela própria 
empresa, sem que o meio de comunicação social os escrutine devidamente. 
Pode ainda ocorrer uma menor disponibilidade para publicar dados desfavo-
ráveis às empresas patrocinadoras.

2.2. Principais abordagens de regulação 

Os confl itos de interesse devem ser identifi cados, avaliados e geridos.
Veremos de seguida as abordagens regulatórias mais comuns para lidar 

com os referidos tipos de confl itos de interesse.
Desde logo, uma das possíveis abordagens de regulação é a individual. No 

fundo, é o próprio profi ssional que procura evitar o confl ito de interesse ou 
adoptar estratégias para minimizar os seus efeitos. Como se referiu supra, são 
até conhecidos casos-limite de profi ssionais que adoptaram uma postura de 
prevenção absoluta, passando a recusar todo e qualquer benefício.

Por exemplo, o profi ssional pode recusar receber da indústria farmacêu-
tica qualquer benefício que possa colocar em causa a imparcialidade de uma 
sua decisão ou opinião profi ssional. Pode, também, por exemplo, recusar-se a 
emitir opinião ou a tomar decisão em matéria em que seja parte uma compa-
nhia farmacêutica na qual o profi ssional tenha algum interesse ou em matéria 
em que esteja em causa um seu familiar ou amigo ou, ainda, num qualquer 
outro caso em que razoavelmente possa suspeitar-se da imparcialidade do pro-
fi ssional. Esta é a solução que, grosso modo, já resulta dos artigos 69.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo.

Outra abordagem frequente consiste na regulação profi ssional levada a 
cabo pelas associações públicas profi ssionais – as designadas Ordens ou Câma-
ras profi ssionais.

Com efeito, a maioria destas entidades dispõe de códigos ou regras deon-
tológicos que visam evitar os confl itos de interesse ou, pelo menos, visam 
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fazer com que o profi ssional coloque o interesse primário inerente à sua pro-
fi ssão em primeiro lugar, em detrimento de outros interesses secundários.

Também algumas revistas especializadas dispõem de regras – nomeada-
mente, mecanismos de peer review – destinadas a garantir a imparcialidade 
científi ca dos artigos publicados e a evitar ou minimizar os riscos decorrentes 
dos confl itos de interesse em que podem incorrer os autores.

Por último, a própria legislação estadual pode adoptar várias abordagens 
consoante uma perspectiva mais ou menos intervencionista. Por exemplo, 
o Estado pode defi nir um quadro muito geral e incumbir outras entidades 
com funções de regulação – mais próximas do confl ito – de estabelecerem o 
regime jurídico concretamente mais adequado ou pode, desde logo, prever o 
conjunto de normas tendentes a evitar ou regular os confl itos de interesses, 
consoante as actividades e os grupos de regulados que estejam em causa. Estas 
normas geralmente oscilam entre a incompatibilidade de funções e a mera 
suspeição, passando pelo impedimento casuístico.

Um aspecto que nos parece importante ao nível de qualquer das aborda-
gens de regulação e que por vezes não está garantido é o da salvaguarda dos 
princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, na adopção dos 
regimes regulatórios em causa.

2.3. Fases de resolução do confl ito de interesse

Agora, importa identifi car aquilo que, à falta de melhor, podemos desig-
nar de fases de resolução do confl ito de interesse.

2.3.1. Revelação do confl ito

Um dos problemas colocados pelo confl ito de interesse é o facto de o des-
tinatário da opinião, parecer ou decisão do profi ssional, ou da pessoa colec-
tiva ou órgão colegial, por virtude da assimetria informativa que geralmente 
caracteriza estas relações, não dispor de informação que lhe permita avaliar 
o grau de imparcialidade dessa opinião, parecer ou decisão e, neste caso par-
ticular, a possibilidade de a mesma se encontrar condicionada por interesses 
secundários18.

Nesse sentido, importa a criar condições que assegurem transparência ou, 
dito de outra forma, que conduzam à revelação da informação, de modo a 

18 Araújo, F. (2007), 281 e ss, sobre a assimetria informativa.
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permitir que o referido destinatário, ou qualquer outra pessoa ou entidade que 
deva ou queira avaliar a imparcialidade da opinião, parecer ou decisão, possa 
apreciá-la em devida perspectiva.

É por este motivo e para obrigar a esta revelação de informação que a 
maioria dos sistemas de regulação em vigor assenta na obrigatoriedade da 
declaração de interesses19.

Esta declaração, com maior ou menor detalhe, visa permitir que o des-
tinatário fi que ciente do potencial confl ito de interesse que certa opinião, 
parecer ou decisão poderá encerrar. A declaração pode ir desde uma sim-
ples menção num artigo ou no fi nal de uma intervenção televisiva até a uma 
declaração formal, periodicamente actualizada, onde se indiquem todos os 
interesses, fi nanceiros ou outros, que o profi ssional, por exemplo, detenha em 
determinada empresa.

Este sistema de declaração de interesses pressupõe que o profi ssional declara 
fi el e correctamente os seus interesses20. E geralmente é isso que ocorre, por-
que, como as declarações são geralmente acessíveis aos pares, à imprensa espe-
cializada e, em muitos casos, ao público em geral, o declarante corre o risco 
de exposição pública de algum interesse não declarado e de eventuais danos 
reputacionais, bem como, num segundo momento, de eventuais sanções que 
se encontrem previstas para a omissão ou incorrecção da declaração. A pos-
sibilidade destes tipos de consequências é, em nossa opinião, sufi cientemente 
desencorajadora de comportamentos omissivos ou de declarações intencional-
mente incorrectas.

A defi nição da declaração de interesses é fundamental, pois pressupõe 
que se determine quem estabelece as regras a observar, quais os interesses a 
declarar – deverão ser aqueles que coloquem em causa a fi abilidade da opinião 
ou decisão a proferir pelo profi ssional - e a quem devem ser declarados, bem 
como quais os mecanismos de gestão do confl ito e as eventuais sanções para o 
incumprimento. É comum estabelecer um limite mínimo abaixo do qual os 
interesses são considerados insignifi cantes e insusceptíveis de comprometer a 
imparcialidade do profi ssional, como, de resto, veremos a propósito do ponto 
seguinte21.

As declarações de interesses deverão cumprir os já referidos princípios 
de necessidade, adequação e proporcionalidade. Com efeito, a sua necessi-
dade parece fl uir do que acaba de dizer-se, ou seja, estas declarações parecem 
indispensáveis à revelação de informação relevante. Por outro lado, em teoria 

19 Johnston, J. (2008), 33; Thompson, D.F. (1993), 576; CNECV (2013), 19 e ss.
20 Johnston, J. (2008), 32.
21 Johnston, J. (2008), 33; Thompson, D.F. (1993), 575.
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e desde que as perguntas sejam correctamente formuladas, este parece ser 
um meio adequado ao objectivo de obter essa revelação e assim se conhecer 
potenciais confl itos. Por último, as declarações de interesses não devem exce-
der o que se pretende, ou seja, nelas não deverão ser formuladas perguntas 
sobre matérias irrelevantes para os interesses cuja revelação é visada.

Consoante a abordagem de regulação que esteja em causa e a entidade a 
quem deva ser prestada a declaração de interesses, assim poderá variar o seu 
conteúdo. No entanto, importa salientar que as disparidades entre modelos 
de declarações de interesses para actividades sobreponíveis ou concomitantes 
poderão gerar perdas de efi ciência, na medida em que, em certos casos, pode-
rão potenciar duplicações e noutros poderão conduzir a falhas de regulação.

Parece, por conseguinte, que na área da Saúde e da investigação com ela 
relacionada, deverá haver, da parte das entidades competentes, uma preocupa-
ção de articulação de conteúdos, de modo a minimizar ou eliminar as men-
cionadas falhas. Caso esta coordenação não se mostre viável, resta o recurso à 
regulação estadual, para reduzir as inefi ciências.

A par das declarações de interesses, poderão existir outros mecanismos 
destinados à revelação de informação sobre interesses secundários. É o caso, 
por exemplo, dos registos de benefícios, tal como acontece no nosso país a 
propósito de benefícios concedidos pela indústria farmacêutica a profi ssionais 
e entidades22. Também estes registos deverão respeitar os princípios de neces-
sidade, adequação e proporcionalidade.

O momento em que a declaração ou o registo devem ser efectuados e 
actualizados também é importante e deve ser defi nido de modo a evitar 
períodos de omissão ou de não revelação.

Em regra, a declarações de interesses devem ser prestadas aquando do iní-
cio de funções e periodicamente actualizadas. Devem ainda ser actualizadas 
sempre que ocorra um novo facto relevante para o seu conteúdo.

Por seu turno, os registos de benefícios deverão ter lugar sempre que sejam 
concedidos ou recebidos. Neste caso, poderão suscitar-se dúvidas quando se 
trate de prestações periódicas, ou seja, se no caso de um benefício pago men-
salmente, deve ser apenas declarado o montante anual e quando, ou se deve, 
pelo contrário, ser declarado mensalmente. Parece-nos que a solução mais 
adequada e que garante uma informação mais fi dedigna é esta segunda, ou 
seja, o registo do pagamento ou recebimento de cada prestação periódica do 
benefício.

22 Cfr. artigos 158.º e ss do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, na sua redacção actual. 
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2.3.2. Avaliação do confl ito

Quanto à avaliação do confl ito, importa referir quem é que geralmente a 
realiza e qual a escala de valores a observar.

Importa salientar que, por exemplo, a informação reveladora do confl ito 
de interesse de determinado médico pode ser por este apenas comunicada ao 
seu doente. Porém, o doente poderá não saber – e geralmente não sabe – o 
que fazer com essa informação23. Daí que seja necessário o alargamento do 
leque de destinatários da comunicação e, em particular, a quem esteja em 
condições de fazer a devida avaliação – geralmente quem reúne estas condi-
ções são os pares, a associação pública profi ssional, a revista especializada ou 
a pessoa colectiva ou órgão colegial onde o profi ssional exerce a actividade.

A avaliação pode competir a uma pessoa especialmente designada para 
esse tipo de funções ou para esse caso concreto – geralmente um par ou o 
presidente do órgão colegial a que pertence o profi ssional – ou a um órgão 
colegial – uma comissão – com essas atribuições.

No que respeita à escala de valores a observar na avaliação da gravidade 
do confl ito de interesses, importa antes de mais salientar que não se exige que 
a opinião ou a decisão do profi ssional seja efectivamente condicionada pelo 
confl ito. Basta existir a aparência dessa infl uência.

Depois, refi ra-se que a avaliação pode assentar essencialmente em duas 
perspectivas de análise. Por um lado, na probabilidade de condicionamento, 
ou de aparência de condicionamento, da opinião, parecer ou decisão e, por 
outro, na gravidade do prejuízo que poderá resultar do condicionamento ou 
da sua aparência. Cabe salientar que os interesses fi nanceiros, embora não 
sejam os únicos – tão importantes como estes serão, por exemplo, a busca 
de reconhecimento ou a existência de laços familiares ou de amizade – são 
porventura os mais fáceis de avaliar, por apresentarem um valor objectivo24.

Vejamos então os referidos dois aspectos. No primeiro caso, parece razoá-
vel afi rmar-se que, acima de determinado patamar, quanto maior o valor do 
interesse secundário maior será a probabilidade de condicionamento, depen-
dendo, apesar de tudo, de outros factores, como sejam, por exemplo, o rendi-
mento do profi ssional ou a dimensão do seu estabelecimento ou do projecto 
de que depende a opinião ou decisão25. Ou seja, um benefício de 1.000 euros 
num projecto de 20 milhões ou um benefício de 200 euros para um profi ssio-
nal que aufere 15.000 euros mensais, não parecem aptos a condicionar a sua 

23 Thompson, D.F. (1993), 576.
24 Thompson, D.F. (1993), 573.
25 Thompson, D.F. (1993), 575.
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opinião ou decisão profi ssional. O mesmo poderá não acontecer, por exem-
plo, se se tratar de um benefício de 1.000 euros num projecto de 10.000 euros 
ou de um benefício de 200 euros para um profi ssional que aufi ra mensalmente 
2.000 euros.

Mas também poderá ocorrer ainda outro aspecto a ponderar, que é a rei-
teração dos benefícios em determinado período. No primeiro exemplo que 
apontámos, os 1.000 euros no projecto de 20 milhões poderá não ser signifi -
cativo, mas, se se tratar de 1.000 mensais durante o período de execução do 
projecto, a questão já mudará substancialmente de fi gura.

Julga-se, apesar de tudo, que poderão existir determinados limites abaixo 
dos quais o interesse fi nanceiro poderá ser insusceptível de condicionamento26. 
Por exemplo, uma oferta de 25 euros a um médico não será, em princípio, 
apta a condicioná-lo; mas se se tratar de uma oferta de 25 euros dia sim-dia 
não, já poderá fazer-se uma avaliação diferente. Parece, por isso, que mesmo 
nos casos de exclusão, o limite mínimo deverá ter um período de referência.

Outro aspecto que poderá aumentar a gravidade do confl ito e a probabi-
lidade de condicionamento é a natureza e duração do próprio relacionamento 
que motiva o confl ito. Com efeito, essa probabilidade é tanto maior quanto 
mais estável e duradora tiver sido a relação subjacente entre o profi ssional – ou 
o ente colectivo – e a empresa da indústria farmacêutica. Uma colaboração 
esporádica, ou a obtenção de um único brinde, não assume, em regra, tal 
infl uência27.

Adicionalmente, quanto maior for a margem de decisão de que dispõe o 
profi ssional – seja por ocupar um cargo dirigente seja por a decisão a tomar 
não se enquadrar em procedimentos padronizados e rotineiros ou previa-
mente defi nidos – maior será a gravidade do confl ito e a probabilidade de 
condicionamento. Um confl ito que envolva um assistente administrativo é 
geralmente menos grave do que aquele que envolva um dirigente28. Os pro-
cedimentos defi nidos e padronizados deixam menor margem de decisão e de 
infl uência ao agente.

No segundo caso, isto é, quanto à gravidade do prejuízo que poderá resul-
tar do condicionamento ou da sua aparência, terá de levar-se em conta o 
interesse primário em causa – no exemplo do médico, a saúde e segurança do 
doente; no exemplo do investigador, a integridade da investigação – e os efei-
tos produzidos nesse interesse. Estes efeitos podem ser directos – prejuízo para 
a saúde do doente ou para a integridade da investigação, nos casos apontados 

26 Johnston, J. (2008), 33; Thompson, D.F. (1993), 575.
27 Thompson, D.F. (1993), 575.
28 Thompson, D.F. (1993), 575.
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– ou indirectos – prejuízo para a credibilidade e independência do profi ssional 
ou mesmo para a credibilidade e independência do grupo profi ssional em que 
o mesmo se insere29.

Será tanto mais grave o confl ito quanto o forem os efeitos do mesmo na 
credibilidade e na independência do profi ssional e, eventualmente, do grupo 
profi ssional a que pertence.

Também infl ui na avaliação da gravidade do confl ito a maior ou menor 
responsabilidade do profi ssional nas opiniões que emite e nas decisões que 
toma30. Com efeito, quanto mais autónomo for o profi ssional e mais defi -
nitivas forem as posições que toma, maior será a gravidade do confl ito. Pelo 
contrário, esta gravidade será mais reduzida se, acima do profi ssional, exis-
tir outro nível de decisão ou se existir algum mecanismo de supervisão da 
mesma.

Devem ser previstas sanções para o não cumprimento do dever de declarar 
interesses ou registar benefícios, bem como para as falsas ou erradas declara-
ções, de modo a incentivar o cumprimento.

2.3.3. Gestão do confl ito e consequências

Revelado e avaliado o confl ito, a questão seguinte que se coloca é a de 
saber o que fazer com ele, isto é, como geri-lo, de forma a minimizar ou eli-
minar os seus efeitos negativos.

As medidas adoptar em face do confl ito devem ser proporcionadas à sua 
gravidade, apurada em sede de avaliação, e poderão ir desde a criação de 
mecanismos casuísticos que, com o acordo do profi ssional, permitam isolar os 
interesses confl ituantes – as comummente designadas chinese walls – até, por 
exemplo, à incompatibilidade entre o exercício de duas funções – por exem-
plo, a proibição de acumulação de certas profi ssões ou funções. Pelo meio, 
poderão fi car os casos em que é sufi ciente a não intervenção do profi ssional 
em determinado caso, procedimento, opinião ou decisão – por exemplo, não 
emitir parecer de avaliação do medicamento da companhia farmacêutica em 
que detém participação social (ou da sua concorrente) – bem como aqueles 
em que há lugar à eliminação do interesse secundário – por exemplo, haver 
lugar à alienação de determinada participação social ou cessação da prestação 
de serviços de consultoria.

29 Thompson, D.F. (1993), 574.
30 Thompson, D.F. (1993), 575.
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Em termos de soluções de gestão do confl ito de interesse, teríamos, por 
ordem crescente de gravidade, o isolamento dos interesses confl ituantes, a não 
intervenção casuística, a eliminação do interesse secundário e a incompatibi-
lidade de funções.

Não abordaremos aqui as eventuais consequências disciplinares, contra-
-ordenacionais ou criminais dos mesmos confl itos, pois não é esta a vertente 
da avaliação e gestão que nos interessa. A vertente que nos interessa e que, 
tendo em consideração os riscos e benefícios, deve ser adoptada é a de busca 
de soluções que minimizem ou erradiquem os efeitos do confl ito, e não neces-
sariamente o próprio confl ito.

3.  Análise sucinta de alguns instrumentos de regulação de confl itos 
em Portugal

A matéria dos confl itos de interesse constitui um afl oramento do prin-
cípio da imparcialidade constitucional e legalmente consagrado31. Veremos 
de seguida algumas das soluções jurídicas adoptadas ao nível da legislação 
nacional, na área da Saúde e da investigação clínica com ela relacionada. 
Embora, em certos casos, as situações de confl itos de interesse possam, por 
exemplo, assumir vários aspectos com relevância penal – nomeadamente ao 
nível das falsas declarações e eventualmente de corrupção – não entraremos 
nessa análise.

Sobre a matéria, o n.º 2 da Base XV Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, 
de 24 de Agosto, alterada), estabelece apenas que a “política de recursos 
humanos para a saúde visa satisfazer as necessidades da população, garantir a 
formação, a segurança e o estímulo dos profi ssionais, incentivar a dedicação 
plena, evitando confl itos de interesse entre a actividade pública e a actividade 
privada, facilitar a mobilidade entre o sector público e o sector privado e pro-
curar uma adequada cobertura no território nacional”. 

No entanto e como vimos, os confl itos de interesse nesta área não se 
resumem ao binómio actividade pública/actividade privada. Além disso, basta 
recordar a possibilidade legal de acumulação de funções públicas e privadas 
e a distinção entre profi ssionais com dedicação exclusiva, ou não, para com-
preender que aquele preceito da Base XV se encontra, pelo menos em parte, 
prejudicado32.

31 Caldeira, M. (2014), 718.
32 Cfr., por todos, os artigos 21.º e ss da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho.
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3.1. Alguns casos de regulação pelas associações públicas profi ssionais 

Parte importante da regulação existente quanto à matéria em apreço 
encontra-se a nível das associações públicas profi ssionais. A título exemplifi -
cativo, veremos algumas das normas vigentes, aplicáveis aos inscritos em algu-
mas das Ordens profi ssionais, destinadas a prevenir os confl itos de interesses.

Os regimes que enunciaremos são os da Ordem dos Médicos, da Ordem 
dos Médicos Dentistas e da Ordem dos Enfermeiros.

No entanto e antes de mais, refi ra-se que a Lei n.º 2/2013, de 10 de 
Janeiro, lei quadro das associações públicas profi ssionais, estabelece no seu 
artigo 29.º que: “Os estatutos podem prever regras relativas a incompatibili-
dades e impedimentos no exercício da profi ssão, desde que respeitem o dis-
posto na presente lei e se mostrem proporcionais ao objetivo de garantir a 
independência, imparcialidade e integridade da profi ssão e, caso se justifi que, 
o segredo profi ssional”. 

Por seu turno, o artigo 53.º da mesma lei obriga as associações já criadas 
a apresentarem propostas no sentido de conformarem os seus estatutos com o 
que nela se dispõe (n.º 4) e que, no “prazo de 90 dias a contar do 1.º dia útil 
seguinte ao da publicação da presente lei, o Governo apresenta à Assembleia 
da República as propostas de alteração dos estatutos” das mesmas associações 
“e demais legislação aplicável ao exercício da profi ssão que se revelem neces-
sárias para a respetiva adaptação ao regime previsto na presente lei” (n.º 5). 
O mesmo artigo refere ainda que a “inobservância do disposto nos n.ºs 2 a 4 
determina a inaplicabilidade das normas dos estatutos das associações públicas 
profi ssionais que não sejam conformes com o disposto na presente lei, sendo 
diretamente aplicável o regime nesta consagrado”.

Esta conformação não foi plenamente realizada nos exemplos que anali-
saremos de seguida.

Ordem dos Médicos

O Estatuto da Ordem dos Médicos, aprovado pela Lei n.º 117/2015, de 31 
de Agosto, não trata da questão dos confl itos de interesse. 

As regras sobre confl itos de interesse aplicáveis pela Ordem dos Médicos 
resultam de dois instrumentos, um de nível supranacional e outro nacional, a 
saber: a Carta Europeia de Ética Médica e o Código Deontológico.

Quanto à Carta Europeia de Ética Médica, os artigos 11.º e 12.º, dispõem 
que o médico “deve assegurar sempre a maior transparência em qualquer 
questão que possa indiciar um eventual confl ito de interesses e agir com total 
independência técnica e moral” e “Se as condições morais e técnicas forem 
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tais que [o] impeçam […] de agir com total independência, deverá informar o 
doente dessa circunstância”33. Os citados preceitos obrigam essencialmente à 
revelação do confl ito.

Do Código Deontológico resultam diversas disposições sobre a matéria34. 
O n.º 3 do artigo 4.º determina o médico a “abster-se de práticas não justifi -
cadas pelo interesse do doente ou que pressuponham ou criem falsas necessi-
dades de consumo”, parecendo apenas admitir o interesse do doente. Todavia, 
o preceito é contraditório com os que passamos a citar, bem como com os da 
mencionada Carta Europeia.

Nestes termos, o artigo 97.º do Código Deontológico proíbe o médico que 
presta serviço em estabelecimento de saúde de “exercer essas funções em pro-
veito da sua clínica particular ou de qualquer outra instituição de cuidados de 
saúde”. Face a este preceito, o interesse primário é o interesse público, por opo-
sição ao interesse privado, quando apenas deveria ter primazia o direito à saúde 
e segurança do doente. O n.º 3 do artigo 129.º do mesmo diploma exige que 
o médico revele “interesses e outras relações” com a indústria farmacêutica.

Essencialmente, em ambos os preceitos pretende-se promover a revelação 
do confl ito.

Os n.ºs 1 e 3 do artigo 18.º do mesmo Código exigem que o médico, ao 
referenciar um doente ou encaminhá-lo para outro médico, “deve guiar-se 
apenas pelo seu conhecimento profi ssional e pelo interesse daquele”, e pre-
vêem como violação ética grave a partilha de honorários por motivo de refe-
renciação do doente. Visa evitar-se a referenciação para benefício económico 
do profi ssional referenciador.

O n.º 1 do artigo 102.º do citado Código consagra a incompatibilidade 
entre as funções de médico assistente e de médico perito. Nesta hipótese, pro-
cura prevenir-se o confl ito.

Os artigos 129.º e 130.º do mesmo Código Deontológico tratam de modo 
mais fi no as situações aptas a gerar confl itos de interesse provenientes de rela-
ções com a indústria farmacêutica.

Com efeito, o n.º 1 do artigo 129.º proíbe o médico de solicitar ou aceitar 
“ofertas de qualquer natureza por parte da indústria farmacêutica ou outros 
fornecedores de material clínico, salvo nos casos especifi cados no artigo 
seguinte”, e o n.º 2 do mesmo artigo interdita-o de obter qualquer “retribui-
ção como contrapartida da prescrição”.

33 Adoptada em Kos, Grécia, no dia 10 de Junho de 2011 numa reunião do Conselho Europeu 
das Ordens dos Médicos. Disponível em https://www.ordemdosmedicos.pt/ 
34 Regulamento n.º 707/2016, da Ordem dos Médicos, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 139, de 21 de Julho de 2016.
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O artigo 130.º consagra excepções à proibição do n.º 1 do artigo 129.º. 
Por exemplo, permite as ofertas de valor intrínseco insignifi cante e as que 
revistam valor formativo, v.g. livros científi cos e técnicos. Permite ainda outra 
informação ou material, de referência, desde que estejam relacionados com 
a prestação de cuidados de médicos ou que benefi ciem o doente. O preceito 
permite também bolsas de estudo ou prémios atribuídos por júri público, bem 
como apoios à participação ou realização de determinadas iniciativas formati-
vas acreditadas pela Ordem.

A violação dos deveres deontológicos é qualifi cada como infracção para 
efeitos disciplinares (artigo 155.º do Código).

A não consagração da matéria dos confl itos de interesse e incompatibi-
lidades no Estatuto, mas apenas num regulamento, permite que se suscite 
a questão da conformidade do regime com os citados preceitos da Lei n.º 
2/2013, de 10 de Janeiro. Esta lei trata esta matéria separadamente da maté-
ria dos códigos deontológicos, o que signifi ca que o legislador considera que 
a matéria dos confl itos de interesse e incompatibilidades, por um lado, e o 
Código Deontológico, por outro, são questões distintas e devem ser tratadas 
autonomamente.

Acresce tratar-se de matéria da liberdade de exercício de uma profi ssão. 
Por isso, a matéria das incompatibilidades e impedimentos deve constar de 
diploma parlamentarmente aprovado ou autorizado, nos termos da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), por 
ser matéria de direitos, liberdades e garantias e, consequentemente, da reserva 
relativa de competência legislativa da Assembleia da República.

Assim, o Código Deontológico da Ordem dos Médicos poderá ser des-
conforme com a lei e com a CRP. Este facto é relevante para a eventualidade 
de se pretender aplicar as consequências nele previstas.

Ordem dos Médicos Dentistas

Relativamente à Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), a matéria em 
apreço consta do seu Estatuto, na redacção resultante da Lei n.º 124/2015, de 
2 de Setembro 35.

35 O Estatuto foi aprovado pela Lei n.º 110/91, de 29 de Agosto, alterado pela Lei n.º 82/98, de 10 
de Dezembro, e pela Lei n.º 44/2003, de 22 de Agosto, rectifi cada pela Declaração de Rectifi ca-
ção n.º 14/2003, de 11 de Outubro, e recentemente alterado e republicado pela Lei n.º 124/2015, 
de 2 de Setembro.
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O n.º 4 do artigo 31.º do Estatuto obriga o profi ssional, membro de órgão 
ou em exercício de funções solicitado pela OMD, a declarar “qualquer situa-
ção verifi cada de confl ito de junto do respetivo órgão”.

O n.º 5 do mesmo artigo estabelece que o “respetivo órgão (…) delibera 
em conformidade”. Todavia, os citados preceitos não defi nem como e por 
quem é que a situação é “verifi cada”. Desconhece-se se será verifi cada pelo 
profi ssional ou pelo órgão, após o que o profi ssional procede à sua declaração. 
Ainda assim, o mesmo n.º 5 atribui competência ao órgão para deliberar ofi -
ciosamente, o que indicia que essa deliberação pode ter lugar sem a declaração 
da situação de confl ito por parte do profi ssional.

O Estatuto é omisso quanto à gestão do confl ito e quanto ao sentido da 
deliberação a adoptar pelo respectivo órgão.

O n.º 2 do artigo 59.º do Estatuto permite que o conselho directivo 
encarregue algum dos seus membros de “qualquer das atribuições indicadas 
no número antecedente que, pela sua natureza, não seja incompatível com o 
exercício individual”. Porém, o n.º 1 do mesmo artigo trata de competências 
e não de atribuições. Além disso e em termos tecnicamente discutíveis, o 
preceito refere pela negativa a possibilidade de incompatibilidades, mas não 
as identifi ca ao longo do articulado. Está em causa neste preceito o potencial 
confl ito de interesse entre o exercício individual como médico dentista e as 
funções como membro do conselho directivo da Ordem.

O n.º 1 do artigo 104.º do Estatuto declara “o primado do interesse do 
doente”. O princípio é retomado no n.º 3, que impõe a prioridade dos inte-
resses e direitos do doente, “sem prejuízo da consideração que for devida a 
outros interesses legítimos”.

O n.º 4 do artigo 104.º do Estatuto afi rma a “independência absoluta” 
do médico dentista, “isenta de qualquer pressão, quer resultante de interesses 
próprios, quer resultante de infl uências exteriores”. O preceito não esclarece 
se são proibidos quaisquer interesses próprios ou se estes apenas não devem 
afectar a independência profi ssional do médico dentista.

A violação dos deveres deontológicos confi gura infracção disciplinar 
(n.º 1 do artigo 71.º do Estatuto).

Ordem dos Enfermeiros

A Ordem dos Enfermeiros tem esta matéria regulada no artigo 98.º e 
nas alíneas d) e e) do artigo 111.º do seu Estatuto, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 104/98, de 21 de Abril, alterado e republicado pela Lei n.º 111/2009, de 
16 de Setembro, na redacção alterada e republicada pela Lei n.º 156/2015, de 
16 de Setembro. 
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O primeiro preceito prevê várias incompatibilidades do exercício da pro-
fi ssão de enfermeiro com o desemprenho de determinados cargos ou funções. 
As alíneas do artigo 111.º obrigam que o enfermeiro se recuse a “receber 
benefícios ou gratifi cações” e a participar em “actividades publicitárias de 
produtos farmacêuticos e equipamentos técnico-sanitários”.

Este Estatuto adoptou soluções que apenas visam prevenir o confl ito e não 
avaliá-lo e geri-lo.

A violação dos deveres deontológicos constitui infracção disciplinar (n.º 1 
do artigo 66.º do Estatuto).

Observações comuns

Cotejados os preceitos aplicáveis às três aludidas profi ssões, não restam 
dúvidas de que a profi ssão médica é a que se regula por um regime mais 
desenvolvido. Isto poderá explicar-se por ser a profi ssão em que terá surgido 
maior e mais complexo número de confl itos. É também a profi ssão em que são 
admitidas mais situações de confl ito, embora o regime aplicável seja omisso 
quanto ao modo de avaliá-los ou geri-los, a não ser em sede disciplinar.

A disparidade de regimes conduz a tratamentos diferenciados, de grupo 
profi ssional para grupo profi ssional, quando, dada a similitude de circuns-
tâncias, seria expectável signifi cativa sobreposição de regimes. Grosso modo, 
o legislador trata diferenciadamente estes grupos profi ssionais sem que, do 
ponto de vista material, se vislumbre grande diferença nos problemas que 
devem ser regulados. A simples diferença formal entre profi ssões não parece 
justifi car esta diferença de tratamento.

A diferença hierárquica entre os vários preceitos aplicáveis às várias profi s-
sões – só as Ordens dos Médicos Dentistas e dos Enfermeiros têm normas de 
confl itos de interesse propriamente ditas no seu Estatuto aprovado por diploma 
legal; a Ordem dos Médicos apenas consagra tais normas em regulamento – 
parece indiciar o reduzido cuidado dispensado à regulação destas matérias.

A abordagem descoordenada de uma matéria que, por razões de equidade, 
deveria ser o mais igualitária possível, é apta a gerar inefi ciências do regime e 
a criar desigualdades e injustiças. O mesmo se diga da omissão quanto à ava-
liação e gestão do confl ito em sede diversa da disciplinar.

3.2. A regulação na investigação clínica

Analisaremos de seguida a regulação da matéria dos confl itos de interesse 
na recente Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril, que consagra o regime da inves-
tigação clínica.
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A mesma lei prevê duas normas específi cas sobre confl itos de interesse. 
Por um lado, prevê que a comissão de ética competente deve emitir parecer 
sobre “situações de confl ito de interesses por parte do promotor ou investi-
gador envolvidos no estudo clínico” [alínea h) do n.º 6 do artigo 16.º] e que a 
divulgação de estudos clínicos deve indicar as “situações de confl itos de inte-
resse dos responsáveis pela realização do estudo, designadamente do investi-
gador, do promotor e do centro de estudo clínico”, quando existam [alínea d) 
do n.º 2 do artigo 40.º].

O primeiro dos referidos preceitos deve ser lido em conjunto com as nor-
mas para o efeito aprovadas pela Comissão de Ética para a Investigação Clí-
nica e, em particular, com o seu n.º 6.2.6.36, nos termos do qual, para efeito 
de verifi cação da adequação do investigador, devem, no seu curriculum vitae, 
“ser apresentadas todas as circunstâncias, tais como interesses económicos, 
que possam ser susceptíveis de infl uenciar a imparcialidade do investigador”. 
Nota-se, no entanto, que não só não é defi nido o conteúdo e o modo pelo 
qual as circunstâncias devem ser reveladas, como também não existe nenhuma 
consequência expressamente prevista, por um lado, no caso de eventual con-
fl ito de interesse – embora se admita que o mesmo poderá determinar a emis-
são de parecer negativo pela comissão de ética competente – e, por outro, 
para a eventual prestação, consciente ou inconscientemente, de informação 
insufi ciente ou errada37. Estas omissões deveriam ser colmatadas.

Quanto ao segundo preceito, está apenas em causa a obrigação de revela-
ção de informação sobre o eventual confl ito. Não obstante, a lei não defi ne 
em que termos é que a informação deve ser revelada nem as consequências 
que para o ensaio poderão resultar da insufi ciência ou erro da declaração.

Julga-se, sob uma outra perspectiva, que os artigos 13.º e 14.º da mesma 
Lei, que, respectivamente, prevêem a existência de um contrato fi nanceiro 
entre o promotor e o centro de estudos clínicos e a possibilidade de remune-
ração do investigador nos termos do mesmo contrato, igualmente tratam de 
matéria de confl itos, pois visam a revelação de interesses fi nanceiros no estudo 
por parte dos referidos centro e investigador.

O incumprimento do disposto nos artigos 13.º, 14.º e 40.º é punido com 
coima, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 45.º da Lei n.º 21/2014, de 
16 de Abril.

36 Disponíveis em: h  p://www.ceic.pt/pt/ceic/instrucoes_req/ceic_instrucoes.pdf 
37 Esta omissão ou o erro, quando dolosos ou meramente culposos, podem, em nossa opinião, 
fundamentar a revogação ou a anulação do parecer favorável.
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3.3. A regulação no regime jurídico dos medicamentos de uso humano

O Estatuto do Medicamento no que respeita à matéria relacionada com 
a publicidade a medicamentos e com os confl itos de interesse transpõe, em 
parte, as correspondentes disposições da Directiva n.º 2001/83/CE, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro de 2001, já por diversas 
vezes alterada, que aprova o Código comunitário de medicamentos para uso 
humano.

Ambos os diplomas são, nesta matéria, norteados pelo princípio do uso 
racional do medicamento, o qual encerra uma dimensão de protecção da 
saúde do doente – na medida em que este apenas deve tomar, nem mais nem 
menos, a medicação de que necessita – e uma dimensão de sustentabilidade 
do orçamento do SNS, porquanto o excesso de prescrição ou a prescrição ina-
dequada podem implicar o aumento de gastos do Estado com medicamentos, 
atenta a sua qualidade de fi nanciador. Parece-nos que, apesar de tudo, estes 
são interesses que, em regra, correm em paralelo e que, por este motivo, não 
são necessariamente confl ituantes.

O Estatuto do Medicamento prevê, no quadro da publicidade a medica-
mentos, várias regras atinentes à matéria dos confl itos de interesse e prevê um 
registo público de benefícios concedidos pela indústria farmacêutica e rece-
bidos por pessoas colectivas, designadamente associações de doentes, e por 
pessoas singulares, designadamente profi ssionais de saúde.

A propósito da CAM o referido diploma também consagra regras sobre a 
mesma matéria. São esses aspectos que abordaremos de seguida.

Existe um diploma sobre produtos de saúde – dispositivos médicos – que 
consagra regras similares a uma parte das regras que iremos analisar38. Por este 
motivo e pelo facto de Estatuto do Medicamento consagrar o regime mais 
exaustivo, apenas abordaremos o regime estabelecido para os medicamentos, 
defendendo no entanto que os vários regimes deverão ser harmonizados.

Neste quadro introdutório, refi ra-se ainda o recente Decreto-Lei n.º 
5/2017, de 6 de Janeiro, que veio, nomeadamente, aprovar os “princípios 
gerais da publicidade a medicamentos e dispositivos médicos” e alterar os 
respectivos regimes jurídicos.

Sob o ponto de vista técnico e sob o ponto de vista da análise económica, 
o mencionado diploma é algo aberrante, pois não é apto a atingir qualquer 
objectivo e constitui um retrocesso relativamente ao regime que vigorou até 
à sua entrada em vigor.

38 Cfr. Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, artigos 47.º e ss. 
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Por um lado, porque, apesar de consagrar diversos deveres – e não meros 
princípios, como seria de esperar, pelo propósito anunciado – o mesmo 
diploma não consagra sanções para o incumprimento daqueles. Mais grave 
do que isso: o diploma prejudica o regime sancionatório até então vigente, 
porque deixa as obrigações relativas ao registo de benefícios, concedidos pela 
indústria farmacêutica e auferidos por associações e profi ssionais, totalmente 
desprotegido por qualquer sanção.

O diploma procede, em parte e sem preocupações de adaptação, à tradu-
ção de um documento oriundo da Comissão Europeia para o direito nacio-
nal39. Registe-se ainda que, em grande medida, os aludidos “princípios” nada 
acrescentam ao regime jurídico em vigor, sendo tecnicamente criticável a 
adopção de preceitos que nada de novo trazem ao ordenamento.

Por outro lado, o referido diploma representa um evidente retrocesso, 
por referência ao regime até então vigente, em matéria de publicidade a 
medicamentos.

Com efeito, o diploma em apreço altera os n.ºs 5 e seguintes do artigo 
159.º do Estatuto do Medicamento. Sucede que, nos termos da alínea k) do 
n.º 2 do artigo 181.º do mesmo Estatuto, na redacção resultante da Lei n.º 
51/2014, de 25 de Agosto, “Constitui contraordenação, punível com coima 
entre € 2 000 e 15 % do volume de negócios do responsável ou € 180 000, 
consoante o que for inferior […]o incumprimento do disposto […] nos artigos 
159.º a 161.º […]”.

Ora, a previsão destes comportamentos como contra-ordenação punível 
com coima de limites máximos superiores aos previstos no regime geral das 
contra-ordenações40 implica que a alteração de tais comportamentos, para 
manter as mesmas coimas, deve ser feita por diploma parlamentarmente apro-
vado ou autorizado. Mas não foi.

Assim, as coimas não poderão ser aplicadas a comportamentos distintos 
daqueles que se encontravam previstos no artigo 159.º à data da entrada em 
vigor da Lei n.º 51/2014, de 25 de Agosto. Poderá ainda suscitar-se a ques-
tão de saber se o Decreto-Lei n.º 5/2017, de 6 de Janeiro, não terá mesmo 
procedido a uma exclusão da punibilidade dos comportamentos em causa, 
mesmo com as coimas dentro dos limites do citado regime geral, porquanto 
estes novos comportamentos não são qualifi cados como contra-ordenações 
por aquele decreto-lei. O diploma resultou favorável para os destinatários dos 

39 Cfr. List of Guiding Principles Promoting Good Governance in the Pharmaceutical Sector, citada no 
preâmbulo do diploma, já não localizável na página electrónica da Comissão Europeia, mas dis-
ponível em http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8222082.pdf. 
40 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, já por diversas vezes alterado.
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deveres previstos nos n.ºs 5 e seguintes do mesmo artigo 159.º, pois, mesmo 
que os não cumpram serão, na pior das hipóteses, sancionados de modo mais 
brando ou, na melhor das hipóteses, nem sequer serão sancionados.

Além disso, por força das regras da aplicação da lei contra-ordenacional 
no tempo, mesmo as infracções praticadas ao abrigo do regime anterior que 
ainda não tenham transitado em julgado poderão ser alvo de arquivamento, 
por terem deixado de constituir infracção, ou poderão benefi ciar de uma 
coima mais reduzida.

Nos aspectos que analisaremos de seguida, distinguiremos, sempre que 
se justifi que, o regime antes e após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 5/
/2017, de 6 de Janeiro.

3.3.1. Publicidade

Para o que ora no interessa, relevam os artigos 158.º a 161.º do Estatuto do 
Medicamento. Assim, os n.ºs 1 a 4 do artigo 158.º transpõem o artigo 94.º da 
Directiva citada e consagram, no essencial, a proibição da concessão e da acei-
tação de benefícios, respectivamente pelos responsáveis pela comercialização 
de medicamentos e pelos profi ssionais de saúde, com ressalva dos que sejam 
de valor insignifi cante e relevantes para a prática da medicina ou da farmácia 
(n.ºs 1 e 2)41. Estas são normas de prevenção de confl itos de interesse e não de 
avaliação e gestão dos mesmos.

O n.º 4 do mesmo artigo 158.º permite o recebimento de honorários 
efectivamente devidos. É o caso dos sejam contrapartida da prestação de ser-
viços como palestrante ou pela apresentação de comunicações em eventos 
científi cos e não constituam contrapartida da prescrição de medicamentos. 
Obviamente, esta condição apenas respeita a profi ssionais de saúde habilitados 
a prescrever medicamentos.

O artigo 159.º do mesmo Estatuto suscita maiores difi culdades. O preceito 
comporta essencialmente duas partes. Por um lado, o regime dos patrocínios à 
realização e participação, activa ou passiva, em eventos de natureza científi ca, 
que exige a revelação desses patrocínios na documentação promocional e na 

41 Existe, quanto à questão da relevância para a prática da medicina ou da farmácia, uma discre-
pância do preceito com o estabelecido no n.º 1 do artigo 94.º da versão portuguesa da Directiva, 
pois esta apenas admite os benefícios de valor insignifi cante e não relevantes. Ao abrigo do n.º 3 
do artigo 158.º do Estatuto do Medicamento, o valor insignifi cante foi fi xado no máximo de 60 
euros pelo Despacho n.º 1542/2017, de 31 de Janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 33, de 15 de Fevereiro de 2017.
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documentação distribuída aos participantes, bem como o arquivo durante 
cinco anos de um conjunto de elementos no serviço científi co da entidade 
patrocinadora, que para estes efeitos será qualquer entidade abrangida pelo 
Estatuto do Medicamento, e a disponibilização dessa informação, e de um 
conjunto de elementos que permitirá aferir da regularidade dos patrocínios 
concedidos, para efeitos de fi scalização pela entidade competente (cfr. n.ºs 1 
a 4).

Os n.ºs 1 a 4 do artigo 159.º articulam-se com os artigos 160.º e 161.º que, 
em resumo, detalham os requisitos a que devem obedecer os eventos suscep-
tíveis de ser legitimamente fi nanciados pela indústria farmacêutica e os custos 
de acolhimento passíveis de ser custeados pela mesma.

Por outro lado, a segunda parte do artigo 159.º trata do registo público de 
benefícios (n.ºs 5 a 8, na redacção dada pelos Decretos-Leis n.ºs 20/2013, de 
14 de Fevereiro, 128/2013, de 5 de Setembro, pela Lei n.º 51/2014, de 25 de 
Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 5/2017, de 6 de Janeiro).

O n.º 5 do artigo 159.º obriga cada entidade abrangida pelo diploma que, 
directa ou indirectamente, conceda ou entregue qualquer tipo de benefício a 
outra pessoa colectiva ou singular, a proceder, em 30 dias contados da efecti-
vação do benefício, à sua comunicação em local próprio da página electrónica 
do INFARMED, I.P42.

Cessou a obrigatoriedade de registo anteriormente vigente, dando lugar a 
uma obrigatoriedade de comunicação.

Refl examente, o n.º 6 do mesmo artigo exige que o receptor do bene-
fício, em igual prazo, proceda à validação da sua recepção – ou fundamente a 
não validação – bem como faça menção a esse benefício “em todo o docu-
mento destinado a divulgação pública que emita no âmbito da sua atividade”. 
O prazo conta-se da notifi cação que o INFARMED, I.P., fará para o ende-
reço electrónico “registado”43.

O diploma não esclarece quando e como é “registado” o endereço de 
correio electrónico de cada receptor de benefício. O mesmo diploma tam-
bém não esclarece o que acontece na eventualidade de ainda não se encontrar 
“registado” esse endereço ou no caso de o mesmo estar erradamente “regis-

42 O legislador não esclarece o que considera efectivação do benefício, se a entrega se a recepção, 
sabendo-se, como se sabe, que as mesmas poderão não ser temporalmente coincidentes (basta 
pensar-se, por exemplo, num benefício concedido mediante transferência bancária). A diferença 
temporal entre os dois momentos poderá ser o sufi ciente para estar, ou não, preenchido do tipo 
de uma contra-ordenação.
43 Se o registo de benefícios deu origem a uma mera comunicação, não se compreende como é 
que fi cará registado o endereço de correio electrónico do receptor do benefício.
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tado” e a notifi cação não se concretizar. Estas dúvidas não estão resolvidas 
pela remissão para os artigos 112.º e 113.º do CPA nem pela sua “validação” 
tácita, na falta de resposta.

Outra curiosidade da actual redacção da segunda parte do artigo 159.º é 
o facto de não estar previsto o prazo de que dispõe o INFARMED, I.P., para 
notifi car os receptores dos benefícios. Parece, pois, que deverá ter lugar no 
prazo geral de 10 dias úteis do n.º 1 do artigo 86.º do Código do Procedi-
mento Administrativo.

Tal como já resultava do direito anterior, o n.º 13 do artigo citado isenta 
do dever de registo as retribuições por trabalho subordinado e as remunera-
ções auferidas por prestadores de serviço, quando estes estejam na dependên-
cia económica da entidade pagadora44.

O n.º 10 do artigo 159.º prevê o acesso público ao mencionado registo 
electrónico45.

Esta segunda parte do artigo 159.º visa essencialmente promover a revela-
ção de todos os benefícios pagos nomeadamente pela indústria e distribuição 
farmacêutica e aceites, entre outros, pelas associações de doentes e pelos pro-
fi ssionais de saúde.

Esta forma de revelação, embora tenha a virtualidade de constituir um 
repositório importante de informação que está acessível a todos e que permi-
tirá um escrutínio, parece-nos que, pelo seu carácter excessivo e massifi cado, 
acaba por conduzir a inefi ciências.

Desde logo, porque, por exemplo, não é provável que o doente que é 
informado pelo seu médico de que a sua única esperança de acesso a uma tera-
pêutica passa pela participação num estudo clínico, tenha o estado de espírito 
propício a uma consulta ao registo do INFARMED, I.P.. A este propósito, 
refi ra-se que apenas os benefícios concedidos ao investigador que não se mos-
trem previstos no contrato fi nanceiro do estudo clínico é que deverão ser 
declarados no registo em apreço46.

O mesmo se diga de um doente que acabou de obter uma prescrição 
médica. Certamente não se dará ao trabalho de pesquisar no registo se o pres-
critor já alguma vez recebeu um qualquer benefício da empresa produtora do 
medicamento.

Diga-se, sob uma outra perspectiva, que a alteração legislativa introdu-
zida pelo Decreto-Lei n.º 5/2017, de 6 de Janeiro, veio trazer uma demora 

44 Cujas remunerações pagas pela mesma entidades sejam iguais ou superiores a 80% do seu 
rendimento anual; 
45 Disponível em https://placotrans.infarmed.pt. 
46 Cfr. Disponível em https://placotrans.infarmed.pt., perguntas frequentes #19.
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criticável na revelação de potenciais confl itos. Com efeito, ao introduzir o 
mecanismo comunicação/notifi cação/validação, em detrimento do anterior 
registo cruzado, o diploma criou condições para que cada benefício só fi que 
estabilizado decorridos 30 dias após a notifi cação do receptor para o seu ende-
reço correcto.

Este é, pois, um regime mais prejudicial à transparência do que o ante-
riormente vigente. Basta ver a quantidade de benefícios comunicados e que 
aguardam validação47.

Diríamos, pois, que, na actual confi guração, tal como já sucedia na redac-
ção imediatamente anterior, o registo de benefícios é mediato e a posteriori, o 
que não se coaduna com o objectivo de transparência para avaliação atempada 
da decisão, parecer ou opinião profi ssional da pessoa singular ou colectiva que 
a emite.

As mencionadas normas carecem de mecanismos de avaliação e gestão do 
confl ito de interesse, a par da vertente contra-ordenacional. Acresce que o 
Decreto-Lei n.º 5/2017, de 6 de Janeiro, veio prejudicar esta vertente contra-
-ordenacional, pelas razões já aduzidas.

3.3.2. Comissão de Avaliação de Medicamentos

A Comissão de Avaliação de Medicamentos (CAM) é uma das comis-
sões técnicas do INFARMED, I.P., “à qual compete, genericamente, sempre 
que solicitada, emitir pareceres em matérias relacionadas com medicamentos, 
designadamente nos domínios dos estudos clínicos e da avaliação da quali-
dade, efi cácia e segurança” [cfr. alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei 
n.º 46/2012, de 24 de Fevereiro].

A referida comissão está sujeita ao disposto do artigo 35.º do Decreto-Lei 
n.º 495/99, de 18 de Novembro, na redacção resultante do artigo 200.º do 
Estatuto do Medicamento, segundo o qual “os membros das comissões técni-
cas, os relatores e os peritos não podem ter interesses, fi nanceiros ou outros, 
em qualquer entidade sujeita às atribuições do INFARMED e que sejam sus-
ceptíveis de afectar a sua imparcialidade e independência” (n.º 1). Os n.ºs 2 e 
3 do mesmo artigo obrigam à apresentação anual de uma “declaração sobre 
os seus interesses fi nanceiros, da qual constem todos os interesses directos ou 
indirectos que possam estar relacionados com entidades que estejam sujeitas a 

47 Cfr. https://placotrans.infarmed.pt.
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regulação ou supervisão do INFARMED” e à disponibilização das mesmas 
pelo INFARMED, I.P., a “quaisquer terceiros”.

A CAM tem o seu regulamento de funcionamento aprovado pela Deli-
beração n.º 1126/2010, de 16 de Março, do Conselho Directivo do INFAR-
MED, I.P., publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 24 de Junho 
de 2010. No n.º 1 do artigo 13.º, o regulamento reitera o disposto no n.º 1 do 
citado artigo 35.º e no número seguinte estipula que os membros da comissão 
“não podem participar na discussão e votação de qualquer assunto da agenda 
da respectiva reunião relativamente ao qual possa existir qualquer confl ito de 
interesse directo ou indirecto”.

O regime que resulta dos preceitos citados é o de impedimentos casuísti-
cos – em função de cada assunto a discutir na reunião – como forma de preve-
nir os efeitos do confl ito. A questão que o mesmo regulamento poderá colocar 
é a de saber se o membro da comissão deverá igualmente estar impedido de 
participar na discussão e votação de questão relacionada (i) com um produto 
concorrente de produto pertencente à empresa em que detém interesses e em 
cujo desenvolvimento o membro da comissão, por exemplo, participou ou 
(ii) com um qualquer produto concorrente de um qualquer produto perten-
cente à empresa em que detém interesses. Propenderíamos por considerar esta 
segunda hipótese também abrangida pelo impedimento, mas o certo é que 
o regime não é claro e que só a primeira hipótese terá cobertura subsidiária 
pelo CPA.

O regime de impedimentos casuísticos é um modo de gestão que, em 
regra, é proporcional à gestão de confl itos de interesse, mormente se se com-
parar este com o regime anteriormente vigente, que era o do impedimento 
absoluto, que não permitia, sequer, encontrar um número de peritos não 
impedido sufi ciente para o quórum da comissão.

A sanção jurídica para a violação da regra de impedimentos consagrada 
no n.º 1 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 495/99, de 18 de Novembro, e no 
artigo 13.º do regulamento de funcionamento da CAM será, na falta de dis-
posição expressa, a anulabilidade, nos termos do n.º 1 do artigo 163.º do CPA.

3.4.  A regulação para os membros de comissões, grupos de trabalho, júris e seus 
consultores no âmbito do Ministério da Saúde e do SNS

Ainda sobre a regulação de confl itos de interesse na saúde, o Decreto-Lei 
n.º 14/2014, de 22 de Janeiro, consagra “o regime jurídico das incompatibili-
dades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedi-
mentos pré-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos júris, ou que 
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participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de caráter 
clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo 
médico no âmbito dos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de 
Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e 
organismos do Ministério da Saúde”. 

O referido diploma já tem sido qualifi cado como de reforço dos “meca-
nismos de garantia da imparcialidade na decisão de escolha dos medicamen-
tos e dispositivos médicos a adquirir pelas entidades que operam no sector 
público da saúde em Portugal”48. 

Os n.ºs 1 e 2 do seu artigo 2.º defi nem o âmbito do diploma, prevendo a 
aplicação deste aos membros de comissões ou grupos de trabalho dos estabele-
cimentos e serviços do SNS, bem como dos serviços e organismos do Minis-
tério da Saúde, competentes para: (i) determinar preços e comparticipações 
de medicamentos ou dispositivos médicos; (ii) escolher medicamentos ou dis-
positivos médicos a adquirir, incluindo os membros de júris de procedimen-
tos pré-contratuais, e respectivos consultores, ou que participam na escolha, 
avaliação, emissão de normas e orientações de carácter clínico, elaboração de 
formulários, nas áreas dos mesmos produtos e nos mesmos estabelecimentos e 
entidades; (iii) emitir pareceres sobre terapêuticas ou questões que envolvam a 
avaliação fármaco-económica, incluindo a elaboração de formulários terapêu-
ticos; (iv) emitir normas e orientações clínicas que envolvam procedimentos 
terapêuticos ou diagnósticos. 

A CAM encontra-se excluída do campo de aplicação do diploma, con-
forme resulta do n.º 3 do artigo 2.º49.

O âmbito do diploma é susceptível de várias críticas. Desde logo, por-
que o artigo 2.º está redigido em termos pouco cuidados e em certa medida 
redundantes.

Depois, porque cria uma dicotomia de regimes, ao excluir do seu âmbito 
a CAM. Em nossa opinião, esses regimes deveriam ser similares. A referida 
dicotomia de regimes resultou, em grande medida, do facto de as exigências 
previstas neste diploma serem de tal modo desproporcionadas que havia o 
risco – que o legislador terá preferido não correr – de a CAM não ter condi-
ções para reunir o número sufi ciente de peritos.

48 Cfr., em termos mais desenvolvidos, Caldeira, M. (2014), 719-720. Saliente-se, porém, que 
os medicamentos cuja aquisição fi ca sujeita a procedimentos públicos, isto é, os medicamentos 
destinados à utilização nos hospitais públicos não permitem margem de escolha, quando se trate 
de produtos sujeitos a direitos de exclusivo e, por isso, em que não existe concorrência. 
49 Caldeira, M. (2014), 721.
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O diploma é ainda criticável pelo facto de o seu âmbito de aplicação ape-
nas abranger o SNS e uma parte do Ministério da Saúde. Isto signifi ca que 
não se aplica a todo o Sistema de Saúde, fi cando excluídos designadamente os 
profi ssionais de saúde que apenas exercem actividade em estabelecimentos de 
saúde do sector social ou privado.

Acresce que o foco do diploma são as matérias de natureza económica 
e não a prestação de cuidados de saúde. Na realidade, o diploma preocupa-
-se essencialmente com a avaliação económica e a contratação pública, bem 
como de matérias com elas relacionadas, como sejam as normas de orientação 
clínica50. A propósito destas normas, poderá, indirectamente, vislumbrar-se 
alguma preocupação com a saúde dos utentes, mas esta preocupação deveria 
ser a prioridade.

Este foco do diploma, de privilegiar as preocupações económicas em 
detrimento das preocupações assistenciais, é confi rmado pela exclusão da 
CAM do seu âmbito de aplicação. Ou seja, o diploma é mais exigente com 
quem exerce funções relacionadas com os aspectos económicos do que com 
quem avalia a qualidade, segurança e efi cácia dos medicamentos ou presta 
cuidados de saúde.

O Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro, prevê, no artigo 3.º, uma 
incompatibilidade entre o exercício de funções em comissões, grupos de tra-
balho, júris e seus consultores, dos estabelecimentos e serviços do SNS, bem 
como dos serviços e organismos do Ministério da Saúde, e várias outras funções 
ou qualidades. Estas são: (n.º 1) “funções remuneradas, regular ou ocasional-
mente, em empresas produtoras, distribuidoras ou vendedoras de medicamen-
tos ou dispositivos médicos”; (n.º 2) propriedade ou detenção de interesses 
na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou vendedoras de 
medicamentos ou dispositivos médicos; (n.º 3) membro de “órgãos sociais de 
sociedades científi cas, associações ou empresas privadas, as quais tenham rece-
bido fi nanciamentos de empresas produtoras, distribuidoras ou vendedoras de 
medicamentos ou dispositivos médicos, em média por cada ano num período 
de tempo considerado até cinco anos anteriores, num valor total superior a 
50 000,00 EUR”. 

Este regime parece desrespeitar o princípio da proporcionalidade. É exces-
sivo sujeitar a prestação de serviços remunerada com carácter esporádico a 
regime idêntico ao previsto para a prestação regular desses serviços. Como 
vimos supra, estas realidades confi guram interesses susceptíveis de gerar con-
fl itos de gravidade distinta.

50 Estas normas defi nem os medicamentos a utilizar em cada caso concreto, segundo critérios de 
inclusão e de exclusão.
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O regime aplicável às participações na propriedade de empresas distri-
buidoras ou vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos é também 
desproporcional. A autorização para preços e comparticipações e a venda aos 
estabelecimentos e serviços do SNS são levadas a cabo pelos titulares das auto-
rizações de introdução no mercado ou seus representantes. Só esporadica-
mente tais actividades serão desenvolvidas por distribuidores, mas nunca por 
farmácias ou locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica.

Por este motivo, não pode tratar-se de modo semelhante as referidas enti-
dades. O princípio constitucional da igualdade exige que se trate de modo 
igual o que é igual e de modo proporcionalmente diferente o que é distinto.

O preceito do recebimento de fi nanciamentos é ambíguo e suscita a ques-
tão de saber se (i) o limite mínimo de 50.000 euros de fi nanciamentos repre-
senta a soma dos recebimentos em cinco anos ou se, pelo contrário, (ii) esse 
limite de 50.000 euros se refere a cada ano. Se estiver em causa a soma dos 
fi nanciamentos recebidos em cinco anos e independentemente do concreto 
valor recebido em cada ano, apenas interessa que a soma de fi nanciamento 
nos cinco anos não ultrapasse os 50.000 euros. Se se pretende estabelecer um 
limite de 50.000 euros anuais, estaremos perante um duplo limite: a média 
anual de 50.000 euros e a soma dos cinco anos que será de 250.000 euros51.

O Despacho n.º 2156-B/2014, de 10 de Fevereiro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de Fevereiro de 2014, aprovou o modelo 
da declaração de interesses e procurou clarifi car as citadas disposições legais. 
Não obstante, este despacho apenas contribui para avolumar as dúvidas e as 
desconformidades com diploma hierarquicamente superior.

Quanto ao exercício de funções remuneradas (n.º 1 do artigo 3.º do Decre-
to-Lei n.º 14/2014, de 10 de Janeiro), o modelo de declaração de interesses 
ressalva as remunerações por palestras e por estudos clínicos. Porém, carece de 
norma habilitante para o efeito.

Quanto à propriedade (n.º 2 do mesmo artigo), o referido modelo solicita 
declaração sobre participações e interesses por interposta pessoa. Igualmente 
carece de habilitação legal para o efeito.

A declaração de interesses resulta do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 14/2014, 
de 22 de Janeiro. O n.º 1 deste artigo obriga à apresentação de declaração de 
interesses no início de funções. O seu n.º 2 habilita a aprovação do modelo 
de declaração e obriga à publicação das declarações na página electrónica da 
entidade. O n.º 3 exige a actualização anual da declaração, bem como a sua 

51 No sentido de que são € 50.000,00/ano, cfr. Caldeira, M. (2014), 728.

Book Revista O Direito II (2017).indb   394Book Revista O Direito II (2017).indb   394 12/06/17   12:0112/06/17   12:01



O Direito 149.º (2017), II, 359-402

Breve análise da problemática dos confl itos de interesse na Saúde  395

conservação na página electrónica da entidade durante o período em que a 
comissão ou grupo de trabalho estiver em funções.

Sob o ponto de vista formal, não se compreende a necessidade de dois 
números distintos do mesmo artigo para o tratamento da matéria da publica-
ção na página electrónica (n.ºs 2 e 3 do artigo 4.º). O mesmo se diga quanto à 
periodicidade da apresentação – no início de funções e no início de cada ano 
– também regulada em dois números (n.ºs 1 e 3 do artigo 4.º). Sob o ponto 
de vista material, é criticável o facto de a publicação da declaração apenas se 
manter enquanto a comissão, grupo de trabalho ou júri estiver em funções (n.º 
3 do artigo 4.º). Deste modo, é impedido o escrutínio a posteriori por qualquer 
interessado, além de fi car prejudicado o propósito de transparência anunciado 
pelo diploma.

Por último, o n.º 4 refere que a omissão ou incorrecção da declaração 
implica a cessação imediata de funções, sem prejuízo de eventual responsabi-
lidade disciplinar, caso se trate de trabalhador em funções públicas.

O artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro, estabelece san-
ções jurídicas para a participação nos trabalhos do ente colectivo de membro 
em confl ito de interesses. O n.º 1 desse artigo estabelece que os “pareceres 
emitidos ou as decisões tomadas por comissões, grupos de trabalho, júris e 
consultores, em que intervenham elementos em situação de incompatibili-
dade não produzem quaisquer efeitos jurídicos”. O seu n.º 2 considera nulas as 
decisões dos órgãos deliberativos fundadas em pareceres ou decisões previstos 
no n.º 1.

A redacção do n.º 1 do artigo indicia que a sanção nela prevista é diferente 
da nulidade, pois o n.º 1 do artigo 162.º do CPA estabelece que os actos nulos 
não produzem quaisquer efeitos jurídicos independentemente de declaração 
de nulidade.

Este nosso entendimento decorre do seguinte: o n.º 2 prevê a nulidade, 
ao reproduzir os termos do n.º 1 do artigo 162.º do CPA, enquanto no n.º 1 
apenas diz que os pareceres e decisões não produzem quaisquer efeitos jurídi-
cos. Nos termos do n.º 3 artigo 9.º do Código Civil deve presumir-se que o 
legislador consagrou as soluções mais acertadas e se exprimiu em termos ade-
quados. Deve, pois, presumir-se que o legislador estabeleceu dois tipos de san-
ções jurídicas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º, que só parcialmente são coincidentes.

Esta dicotomia suscita ainda duas questões: (i) saber se o n.º 1 do artigo 
5.º apenas opera mediante declaração e (ii) saber se a sanção de nulidade pre-
vista no n.º 2, nos termos do n.º 1 do artigo 162.º do CPA, depende de prévia 
declaração de não produção de quaisquer efeitos do parecer ou decisão ao 
abrigo do n.º 1 ou se a nulidade do n.º 2 pode ser invocada independente-
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mente da declaração que o n.º 1 parece exigir. O regime em apreço, tal como 
se encontra gizado, é inefi ciente, dada a complexidade da sua aplicação.

As sanções previstas no mesmo artigo são desproporcionadas. Se o mem-
bro em confl ito não tiver participado na discussão do parecer ou se o seu voto 
for irrelevante para a tomada de decisão, é excessiva a aplicação destas sanções, 
pois, nesses casos, a intervenção do membro não infl uenciou o parecer ou a 
decisão. Não se justifi ca a sanção em tais hipóteses.

Além disso, as sanções em apreço são mais severas do que a sanção (mera 
anulabilidade) prevista no CPA para a violação do princípio da imparciali-
dade. Atendendo a que o Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro, não visa 
proteger a saúde das pessoas mas apenas a sustentabilidade do SNS, não se 
justifi ca, em termos de proporcionalidade, a gravidade das sanções em apreço.

O artigo 6.º do diploma, sob a epígrafe “Comunicação”, visa revelação do 
confl ito de interesse e exige a cessação de funções, sob pena de contra-orde-
nação punível com coimas. 

O diploma em apreço consagra um regime formal e materialmente incoe-
rente e encontra-se redigido em termos que difi cultam a sua correcta inter-
pretação e aplicação.

O mesmo diploma revela maior preocupação com a sustentabilidade do 
SNS, o que é criticável, ponderados os valores maiores da protecção da saúde 
e da segurança do doente.

Além disso, o diploma não abrange os sectores social e privado nem se 
preocupa com os confl itos de interesse na prestação de cuidados de saúde, 
omissões que não se compreendem num diploma legislativo destinado a regu-
lar confl itos de interesse.

O diploma em apreço estabelece sanções jurídicas mais graves do que as 
previstas no regime geral, sem justifi cação material bastante, e visa a preven-
ção do confl ito, em vez de privilegiar a sua avaliação e gestão, nos moldes 
preconizados pelas melhores práticas. Além disso, o diploma está mais preo-
cupado com a prevenção e com a repressão do que, propriamente, com a 
avaliação e a gestão do confl ito52.

4. Propostas de melhoria

Parece que não subsistem dúvidas que, sob o ponto de vista da protecção 
da saúde e segurança do doente, são necessárias regras destinadas a identifi car, 

52 Sobre o carácter preventivo e repressivo do diploma, cfr. Caldeira, M. (2014), 722.
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avaliar e gerir os confl itos de interesse. Só em casos extremos deverá apostar-
-se na prevenção, atento o facto de alguns confl itos comportarem benefícios. 
As referidas regras devem obedecer aos princípios da necessidade, adequação 
e proporcionalidade.

Como se deixou demonstrado pelos exemplos analisados, o nosso orde-
namento jurídico comporta diversos regimes com o referido objectivo e até 
com outros objectivos que deveriam apenas ser paralelos. No entanto, tais 
regimes são claramente descoordenados entre si, gerando inefi ciências várias, 
que colocam em causa a sua capacidade de cobertura e, noutros casos, consa-
grando soluções manifestamente excessivas.

Os mesmos regimes deveriam ser melhorados, em prol do mencionado 
objectivo principal – ou, se quisermos, do interesse primário – que na área 
da Saúde e da investigação com ela relacionada, deverá ser o direito à saúde 
consagrado no artigo 64.º da Constituição da República Portuguesa.

Acresce verifi car-se um evidente défi ce de regulação no que se refere aos 
confl itos de interesse institucionais, que igualmente deverá ser colmatado.

Afi gura-se-nos, por isso, de avançar algumas sugestões de melhoria.

4.1. Coordenar e uniformizar os vários regimes 

A primeira proposta de melhoria vai no sentido da coordenação entre os 
vários regimes, vigentes em matéria de confl itos de interesse no sentido de os 
tornar mais efi cientes e mais alinhados com o interesse primário que cada um 
deles visa proteger, mas também de os tornar mais proporcionados.

Desde logo, os Estatutos das Ordens profi ssionais deverão ser conformados 
com a Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro, no sentido de preverem as normas de 
incompatibilidades e impedimentos no próprio texto legal, parlamentarmente 
aprovado ou autorizado, e não em meros códigos aprovados por regulamento. 
Deste modo, será ultrapassada a ilegalidade e inconstitucionalidade orgânica 
de que enfermam estes regulamentos. Acrescentamos apenas que deverá pri-
vilegiar-se o recurso ao mecanismo dos impedimentos em detrimento do 
mecanismo das incompatibilidades.

Por outro lado, as normas de incompatibilidades ou impedimentos que 
venham a ser consagradas nesses Estatutos com o objectivo de garantir a 
imparcialidade, deverão contemplar soluções que garantam como interesse 
primário a saúde e segurança do doente e deverão – salvo uma ou outra dife-
rença pontual decorrente das diferenças materiais entre as próprias profi ssões 
– ser o mais uniformes possível, evitando-se a disparidade de regimes a que 
actualmente se assiste e que parece indiciar que a “mão direita” do legislador 
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ignora o que faz a sua “mão esquerda”. Estas disparidades, em última análise, 
geram desigualdades e iniquidades entre regimes e profi ssões paralelas, sob 
esta perspectiva dos confl itos de interesse.

Também a Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril, deverá ser melhorada na sua 
redacção, no sentido de, por um lado, clarifi car o conteúdo e o modo como 
deverão ser reveladas circunstâncias indiciadoras de confl itos de interesse e, 
por outro, no sentido de clarifi car as consequências que desse confl ito poderão 
resultar para o eventual estudo.

A mesma lei é omissa quanto ao momento em que devem ser revelados os 
resultados dos estudos nem quanto à obrigatoriedade de revelação dos resul-
tados negativos. Embora se reconheça que em sede de farmacovigilância se 
obriga à revelação destes resultados, julga-se que tal obrigação deverá resultar 
também autonomamente da lei de investigação clínica, de modo a garantir a 
integridade da investigação53.

A existência do registo previsto no artigo 159.º do Estatuto do Medica-
mento não previne as situações dos doentes que, por razões várias – que pode-
rão ir desde o facto de se encontrarem fragilizados pelo seu estado de saúde 
até ao facto serem info-excluídos – não têm condições para o consultar na 
página do INFARMED, I.P. Julga-se, por isso, que deveria ser consagrada a 
obrigatoriedade de comunicação directa, em todas as circunstâncias, do even-
tual confl ito de interesse por parte do profi ssional de saúde ao seu doente, de 
modo a garantir a obtenção em primeira mão da revelação do confl ito, a par 
de outros modos de revelação e independentemente da sua maior ou menor 
capacidade de avaliação – já vimos que a avaliação defi nitiva deve ser feita por 
entidade especialmente vocacionada para o efeito.

No que se refere aos regimes de incompatibilidades consagrados para a 
Comissão de Avaliação de Medicamentos e para as comissões, grupos de tra-
balho, júris e consultores pelo Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro, 
julga-se que os mesmos deveriam ser uniformizados, tendo por base o regime 
da mesma Comissão de Avaliação, que parece mais conforme com o princípio 
da proporcionalidade.

Além disso, o enfoque do Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 de Janeiro, 
deverá ser recentrado na protecção da saúde e segurança do doente e só para-
lelamente na sustentabilidade do SNS. Com a alteração do enfoque, deverá ser 
equacionada a possibilidade de alargamento do âmbito a outras entidades dos 
sectores social e privado e à prestação de cuidados de saúde. 

53 Cfr. artigos 15.º e 170.º e ss do Estatuto do Medicamento e Antunes, A.P. (2014), 61 e 67 e ss.
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As sanções jurídicas previstas no mesmo diploma deverão ser também 
conformadas com soluções já consagradas no ordenamento jurídico para cir-
cunstâncias semelhantes.

A regulamentação do mesmo decreto-lei deverá ser conformada com o 
que neste se dispõe, de modo a ultrapassar o carácter contra legem que actual-
mente apresenta.

4.2. Dispensar maior atenção aos confl itos institucionais

Os regimes que referimos são pouco sistemáticos na prevenção, revelação 
e gestão de confl itos institucionais.

Na realidade, poderemos dizer que, dos regimes estudados, os únicos que 
– para além do regime da Comissão de Avaliação de Medicamentos – poderão 
revelar algum confl ito institucional são a lei de investigação clínica, quanto 
aos valores auferidos pelos centros de estudo clínico, e o registo público dis-
ponibilizado pelo INFARMED, I.P. Porém, nenhum deles prevê qualquer 
modo de avaliação e gestão do confl ito nem as suas consequências.

Importa, por isso, reformular os regimes de modo a a incluir as mencio-
nadas matérias.

4.3. Assegurar uma gestão adequada e efi ciente dos confl itos

Por último, importa adoptar uma abordagem mais moderada dos confl itos 
do que aquela que resulta dos diplomas analisados – que assenta primacial-
mente na erradicação do confl ito em detrimento da sua gestão. Na realidade, 
mais importante do que prevenir à partida a ocorrência de todo e qualquer 
confl ito, considera-se imprescindível garantir uma gestão adequada e efi ciente 
dos confl itos, pois já vimos que estes, em certa medida, até são benéfi cos.

Parece-nos que tal só será possível se, para além da adopção de regras cla-
ras que imponham a revelação, se investir na avaliação e na gestão do confl ito. 

Já vimos que nem sempre as regras que impõem a revelação dos confl itos 
são claras, pelo que importaria investir no seu esclarecimento e em parti-
cular na adaptação do pedido de informações formulado nas declarações de 
interesses.

Por outro lado, deveria ser feito maior investimento na avaliação do con-
fl ito. As entidades a quem compete a recepção das declarações de interesses 
deveriam dispor de um profi ssional ou de uma comissão competente para essa 
avaliação, de modo a garantir uma uniformidade de critérios de apreciação. 
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Uma vez identifi cado e avaliado o confl ito, deveria proceder-se à sua gestão 
no estrito respeito pelo princípio da proporcionalidade, privilegiando as solu-
ções menos gravosas, para o profi ssional ou entidade a que respeita o confl ito 
de interesses, que sejam aptas a evitar os efeitos desse confl ito. Para este efeito, 
julga-se que a obtenção de soluções de gestão através da mediação poderá ser 
um procedimento equilibrado, pois o mediador, por ser alheio a ambas as par-
tes, não estará condicionado pela carga negativa resultante do confl ito e procu-
rará conduzir as partes a uma solução equilibrada, que, nomeadamente, poderá 
ser a criação de uma chinese wall ou a não intervenção em certa parte do pro-
cesso, ou do caso, ou mesmo em todo o processo, ou caso.

5. Conclusões

Em face do que antecede, é possível concluir que o legislador nacional, 
por iniciativa própria ou no quadro da harmonização com o direito da União 
Europeia, tem vindo a desenvolver esforços no sentido da regulação dos con-
fl itos na área da Saúde e da investigação com ela relacionada.

Esses esforços nem sempre têm sido bem-sucedidos, na medida em que é 
possível identifi car situações de evidentes casos de descoordenação e desarmo-
nia entre regimes, bem como de regimes com objectivos diferentes daquele 
que deveria ser o foco principal – a saúde e segurança do doente – e de regi-
mes que até são desconformes com disposições de valor hierárquico superior. 
Além disso, foram identifi cadas lacunas que igualmente importaria preencher.

Por último, julga-se que deverá apostar-se na clarifi cação das normas que 
impõem a revelação de confl itos, bem como na avaliação e gestão de confl i-
tos, de um modo que constitua a solução adequada a evitar os seus efeitos que 
simultaneamente fosse a menos gravosa para ambas as partes.

Lisboa, Maio de 2017
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 Sumário: I – Introdução ao tema. II – Noção de activismo judicial e razões do seu 
surgimento. III – Brevíssima incursão no caso do Supremo Tribunal Federal no Brasil 
(supremocracia)? IV – Activismo no caso do Tribunal Constitucional na “jurisprudência 
da crise”?: a) Emitiu o Tribunal Constitucional juízos de natureza política sem critério 
constitucional objectivo para o fazer?; b) O Tribunal Constitucional não levou em linha de 
conta o nosso estado de risco eminente de “default”?; c) O Tribunal Constitucional ignorou 
a nossa inserção na União Europeia?; d) Análise de algumas decisões mais polémicas; e) 
Que tipo de juiz constitucional é exigido como guardião dos direitos do cidadão?; f) Con-
clusão. V – Activismo do Tribunal Constitucional no Direito Penal e no Processo Penal?

I – Introdução ao tema

A moldura dentro da qual que se devem circunscrever os poderes do juiz 
constitui um tema recorrente e assaz debatido em várias jurisdições, quer de 
âmbito nacional, quer no plano do Direito Internacional. Muito em par-
ticular no contexto da construção europeia e no estatuto dos direitos fun-
damentais, impulsionado pela actividade criadora do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, manifestação para alguns de um “activismo judiciário” nem 
sempre bem aceite e compreendido, pese embora represente um dos motores 
mais dinâmicos da integração. Entre nós, conquanto já existissem tomadas 
de posição sobre a matéria, o tema entrou defi nitivamente e com particular 
intensidade na ordem do dia com a denominada “Jurisprudência da Crise”1. 
“Jurisprudência da crise”, porque surgida no contexto do esforço de consolida-

1 Expressão utilizada para designar os Acórdãos do Tribunal Constitucional proferidos entre 2011 
e 2014 numa altura em que o Estado se encontrava em graves difi culdades para obter fi nancia-
mento externo.

Book Revista O Direito II (2017).indb   403Book Revista O Direito II (2017).indb   403 12/06/17   12:0112/06/17   12:01



O Direito 149.º (2017), II, 403-439

404  Gonçalo Rocha Peixoto

ção orçamental previsto no programa de ajustamento económico e fi nanceiro 
acordado entre o Governo português, o Fundo Monetário Internacional, a 
Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, no âmbito do qual foram 
fi rmados contratos de fi nanciamento com cada uma destas instituições, com 
contrapartida na exigência de limites quantitativos para o défi ce orçamental 
em 2012, 2013 e 2014 de 4,5%, 3,0% e 2,3%, respetivamente. “Jurisprudência 
da crise” porque reportada aos acórdãos emitidos pelo Tribunal Constitucional 
(de ora em diante designado por TC) durante esse período.

Decerto, o tema tem ganho particular relevo no contexto histórico da 
globalização. São sobretudo os seus efeitos negativos que vêm suscitando vivo 
debate, evidenciando a sua dimensão excessivamente desregularizadora e des-
responsabilizante, geradora de exclusão e de injustiça social, a que vem aliar-
-se, como consequência inevitável, a perda de soberania dos Estados. Um 
debate que perpassa transversalmente todas as dimensões da vida colectiva, 
desde a dimensão ética, política, ambiental, económica2. Uma época de 
crise do Estado Social de Direito, vítima do seu próprio sucesso adquirido no 
pós-guerra, pautado pela há muito anunciada falta de sustentabilidade fi nan-
ceira para continuar a garantir aos cidadãos de sociedades consideravelmente 
mais envelhecidas o mesmo nível de bem-estar conquistado. Assiste-se a uma 
diminuição signifi cativa do catálogo dos direitos tidos como adquiridos que 
sustentava e caracterizava o modelo social europeu.

Larvar, embora, começam a edifi car-se sentimentos de que a magistratura, 
o juiz, os tribunais são doravante os únicos em condições de cortar os nós gór-
dios da história, reduto de homens imunes à decadência da política e da moral, 
guardiões últimos das garantias dos cidadãos e do respeito pelos seus direitos. 
Reclama-se uma maior intervenção, pautada por critérios de imparcialidade, 
decerto, mas cada vez mais distante do modelo da quase clássica neutrali-
dade de uma ordem jurídica relativamente estável delimitada pelas fronteiras 
territoriais onde se exercia a soberania estatal. Para Portugal, o ajustamento 
orçamental é uma obrigação enquanto Estado-membro da União Europeia e 

2 Na sua Carta Encíclica Centesimus Annus (1 de Maio de 1991), o Papa João Paulo II destaca a 
necessidade de um sistema com três sujeitos: o mercado, o Estado e a sociedade civil, falando no 
sufoco em que o indivíduo se encontra colocado entre dois polos: o Estado e o mercado (Cente-
simius Annos, Ed. Rei dos Livros, 1991, pág. 107). Voltando ao tema da globalização e do nível 
de bem-estar, o Papa Bento XVI, na sua terceira Carta Encíclica, Caritas in Veritate, refere que 
“a vida económica tem seguramente necessidade do contrato para regular as relações de transacção entre valores 
equivalentes; mas precisa igualmente de leis justas e de formas de redistribuição guiadas pela política, para além 
de obras que tragam impresso o espírito de dom. A globalização parece privilegiar a primeira lógica, ou seja, a 
da transacção contratual, mas direta ou indiretamente dá provas de necessitar também das outras duas: a lógica 
política e a lógica do dom” (Caritas in Veritate, ed. Paulus, pág. 57).
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enquanto país que integra a zona euro. A continuidade do projecto europeu 
assenta na recuperação da estabilidade macroeconómica e fi nanceira de forma 
a garantir a sustentabilidade e prosperidade a longo prazo. Evidentemente, no 
plano político, coloca-se a questão da margem de manobra. Pôr em causa a 
sustentabilidade das contas públicas – argumenta-se – seria comprometer o pró-
prio Programa de Ajustamento. Todo o capital de credibilidade seria perdido 
se rejeitássemos o Programa ou se procurássemos alterar os seus parâmetros 
fundamentais. A concretizar-se esse cenário, não seria só o nosso futuro que 
fi caria em causa. Seria imediatamente testada a viabilidade de Portugal como 
nação soberana. Mas, reclamam outros, é justamente essa mesma viabilidade 
que obriga a pedir mais tempo, abrandar o ritmo dos sacrifícios. Foi neste 
cenário que o TC foi chamado a pronunciar-se nesses conturbados anos. E o 
resultado do seu labor foi duramente criticado por largos sectores da opinião 
pública. Para os mais críticos, desde logo, invocou-se o modo de designação 
dos seus juízes como a maior vulnerabilidade do seu alegado activismo.3 

Decerto, o pendor claramente político da forma de designação dos juízes 
do TC presta o fl anco a críticas, sobretudo pelo perigo de uma motivação 
excessivamente política nos desígnios últimos dos juízes4. A resolução desta 
questão, se bem se avalia, passa por encontrar um ponto de equilíbrio que 
salvaguarde, por um lado, a necessidade de uma maior intervenção do poder 
judicial na salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos, numa altura 
em que tais direitos são colocados em crise, papel que indiscutivelmente cabe 
aos tribunais na nossa ordem jurídico-constitucional (artigo 202.º, n.º 2 da 
Constituição da República Portuguesa, doravante CRP) e, em matérias jurí-
dico-constitucionais, ao próprio TC (artigo 221.º da CRP), sem postergar, 
por outro lado, o respeito pelas opções do poder politico e pelo legislador 
constitucionalmente legitimado no exercício da sua competência, corolário 
do principio da separação de poderes (artigo 111.º, n.º 1 da CRP). 

Um ponto de equilíbrio, reconheça-se, delimitado por uma linha de fi na 
espessura.

3 De acordo com o artigo 222.º, n.º 1 da Constituição, a composição do Tribunal é de treze juízes, 
sendo dez designados pela Assembleia da República e três por estes cooptados.
4 É o caso de Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, Tomo VI, 2.ª ed., Coimbra, 2005, 
pág. 164, que considera que o actual modo de designação introduz conotações político-partidárias 
numa magistratura que deveria pautar-se pela isenção. Opinião contrária é veiculada por Jorge Reis 
Novais, Em defesa do Tribunal Constitucional – Resposta aos críticos, Almedina, 2014, pág. 35, consi-
derando o actual sistema adequado, uma vez que, exigindo uma maioria de 2/3 para a designação, 
obriga à procura de consensos e, nessa medida, assegura uma composição equilibrada do Tribunal.
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II – Noção de activismo judicial e razões do seu surgimento

O impacto da primeira grande Guerra (1914-1918) e da revolução sovié-
tica de 1917 puseram a nú as fragilidades do modelo de Estado de Direito 
Liberal. A crise económica mundial originada pelo crash bolsista de 1929, que 
rapidamente alastrou para todo o mundo afectando de forma muito particular 
as economias europeias, marca o surgimento dos fascismos e totalitarismos, 
em particular o nacional-socialismo alemão, que levou ao eclodir da segunda 
Grande Guerra (1939-1945), na sequência da qual foram levadas a cabo prá-
ticas degradantes e violadoras dos mais elementares direitos fundamentais do 
Homem. Uma mudança de paradigma ocorre então. O optimismo liberal, 
expresso nas ideias de separação estanque entre Estado e sociedade e na con-
fi ança no desenvolvimento das relações económicas com base num livre jogo 
da oferta e da procura, foi posto em causa com as graves crises económicas e 
sociais por que passaram diversos países, sobretudo europeus, depois do fi m da 
segunda Grande Guerra. O grande esforço de reconstrução exigido aos Esta-
dos Europeus vítimas da destruição massiva causada pela guerra impôs uma 
outra concepção sobre o modelo de estruturação do Estado. A crença dos libe-
rais numa harmonia política, conjugada com a força obrigatória e dissuasora 
das Constituições escritas irá dá lugar, depois do termo da II Grande Guerra, à 
necessidade de criar Constituições garantísticas dos direitos fundamentais dos 
cidadãos. São a esse título paradigmáticos os casos da Constituição Italiana de 
1947 e da Constituição Alemã de Bona, de 1949.

Pressente-se a necessidade de ser criada uma justiça constitucional forte5, 
que garantisse os direitos fundamentais face às maiorias que se encontras-
sem circunstancialmente no poder. Contrariamente ao que sucede no modelo 
americano6, entendeu-se que seria conveniente confi ar a defesa dos direi-
tos fundamentais dos cidadãos a um tribunal especializado, qualquer que 
fosse a sua denominação, vocacionalmente orientado para as questões de 
constitucionalidade. 

5 Na expressão de Jorge Reis Novais, Direitos Fundamentais e Justiça Constitucional em Estado de 
Direito Democrático, Coimbra, 1.ª ed., 2012, fala-se numa justiça constitucional independente, com 
o poder de revogar, com fundamento em inconstitucionalidade, as decisões do legislador demo-
crático, provenham elas do Governo ou do Parlamento. 
6 Nos EUA, a fi scalização da constitucionalidade é efectuada por um tribunal de cúpula, o Supreme 
Court. Contudo, é necessário salientar que nesse país, muito antes de tal acontecer na Europa, e 
mesmo não estando tal situação expressamente prevista na Constituição, os juízes americanos, 
pelo menos desde 1803, aceitaram que a fi scalização da constitucionalidade das leis representa algo 
de imanente ao exercício da função jurisdicional. 
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Este novo modelo de Estado que potenciou o surgimento da jurisdição 
constitucional, assume integralmente a ideia de limitação jurídica do poder, 
de preservação das garantias individuais, herdado do Estado de Direito Liberal 
e de um novo modelo de relação entre o Estado e a Sociedade denominado 
de Estado Social de Direito7. Surge o Estado Providência, provendo as con-
dições para uma existência condigna dos cidadãos, prestando bens e serviços 
e criando infraestruturas materiais. Adopta-se e, mais do que isso, reclama-
-se, uma política económica intervencionista, qualitativa e quantitativamente 
diferente daquela que se desenvolveu durante a vigência do Estado liberal.

A expressão activismo judicial foi pela primeira vez utilizada nos Estados 
Unidos, de modo depreciativo8 para criticar o Supreme Court americano, alta-
mente interventivo em matéria de direitos fundamentais, intervenção efec-
tivada independentemente de qualquer acto do Congresso ou decreto presi-
dencial. Vários entendimentos surgiram daquela expressão, mas aquele que se 
aproxima mais da nossa realidade é o que apela à participação mais ampla e 
intensa do poder judicial na concretização dos valores e fi ns constitucionais, 
pautada pela maior interferência no espaço de actuação dos outros dois pode-
res9, por contraponto à autocontenção judicial (selfrestraint), caracterizada por 
uma postura de menor invasão possível por parte do poder judicial dos restan-
tes poderes, utilizando critérios rígidos e conservadores para a declaração de 
inconstitucionalidade. 

III –  Brevíssima incursão no caso do Supremo Tribunal Federal no 
Brasil (supremocracia)?

A análise da situação brasileira, pela grande proximidade história e cultu-
ral com Portugal, reveste-se de particular acuidade. Tal como a nossa Cons-

7 Jorge Reis Novais, Os Princípios Constitucionais estruturantes da República Portuguesa, 1.ª Ed., 
Reimpressão, Almedina, 2014, págs. 19 e ss. 
8 O primeiro caso identifi cado como de activismo judicial por parte do Supreme Court revelou-se 
no caso Lochner vs New York, de 1905, que considerou inconstitucional uma lei do Estado de 
Nova York que estabelecia 60 horas como limite para a jornada de trabalho semanal dos padeiros, 
alegando ser “irrazoável’, desnecessária e arbitrária” tal limitação à liberdade individual de contratar. 
Este caso é considerado percursor de uma era onde o Supreme Court se tornou altamente restritivo 
quanto às intervenções estatais efectuadas no domínio económico, período que, não por acaso, 
se denomina de “Era Lochner” (1897-1937). A expressão surgiu através do historiador Arthur 
Schlesinger Jr., num artigo publicado na revista “Fortune” intitulada The Supreme Court: 1947. O 
termo judicial activism entrou no léxico político e popular. É certo que o autor a usou em sentido 
pejorativo, mas a expressão pode igualmente ser usada em sentido positivo, como veremos infra. 
9 António da Ascensão Ramos, Ativismo Judicial, Verbo Jurídico, pág 13.
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tituição de 1976, a Constituição Brasileira de 1988 edifi cou um novo pacto 
institucional para a democracia, rompendo com o anterior regime antide-
mocrático, e assumindo como ideais claros a consagração e efectividade dos 
direitos de participação politica e de inclusão social, com objectivos declara-
dos de igualdade e transformação social e redução de desigualdades politicas 
e económicas10. 

O texto constitucional brasileiro viabilizou e, de certa forma, potenciou 
pela sua excessiva prolixidade, um fenómeno de judicialização, absorvendo o 
texto constitucional uma linguagem porventura menos depurada, de índole 
politica, convidando à apreciação da acção governamental e mesmo ao comen-
tário político-partidário, não raras vezes presente nas decisões do Supremo 
Tribunal Federal (doravante STF). A Constituição Brasileira de 1988 regulou 
pormenorizadamente um extenso campo de relações sociais, económicas e 
políticas, reduzindo signifi cativamente a margem de manobra deixada aos 
órgãos executivos, e, por essa via, potenciando a litigiosidade constitucional. 

Por outro lado, assistiu-se a um fenómeno de judicialização associado a 
uma jurisdição activista, com competências cada vez mais amplas, quer no 
domínio da política parlamentar, através do controlo de constitucionalidade, 
quer sobretudo sobre as políticas de acção social do Governo, onde o STF 
tem exercido um controlo cada vez mais maior. A sua crescente importân-
cia resulta igualmente da grande amplitude das vias de acesso popular à sua 
jurisdição, nomeadamente através da ampliação do número de entidades legi-
timadas para desencadear o processo de fi scalização da constitucionalidade, e, 
também, pela eliminação de requisitos processuais para o acesso a esta mesma 
jurisdição11.

Muitos autores explicam neste fenómeno de expansão do poder e da 
infl uência do STF com a inércia dos poderes públicos e com a fragilidade 
do sistema representativo e a sua incapacidade para cumprir as promessas de 
igualdade e de justiça, que são inerentes ao ideal democrático12. 

Contudo, é igualmente claro que o grande peso que este Tribunal supe-
rior tem vindo a assumir na sociedade brasileira resulta de uma grande con-

10 Sobre este ponto ver, entre outros, Marcos Paulo Verissimo, “A constituição de 1988, vinte anos 
depois: suprema corte e activismo judicial “à brasileira”, Revista Direito GV, n.º 8, Julho-Dez 2008.
11 Tais pontos são certeiramente focados por Marcos Paulo Verissimo, op. cit.. Os pressupostos 
processuais de que se fala respeitam à eliminação dos requisitos de relevância geral como condi-
ções especiais de admissibilidade do recurso extraordinário.
12 É o caso, entre outros, de Óscar Vilhena Vieira, Supremocracia, in Revista Direito GV, n.º 8, 
Julho-Dez 2008.
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centração de poderes na sua esfera de jurisdição, operada nos últimos vinte 
anos13. 

Ainda recentemente, o processo de destituição da Presidente Dilma Rou-
sseff  trouxe justamente à colação o fenómeno do aumento da infl uência do 
STF e, com ele, o conhecido dilema sobre a judicialização da política como 
via para a politização da justiça14. 

Tem sido evidente o crescente papel político assumido pelo STF, que se 
tem manifestado, à semelhança do seu congénere português, nas questões que 
directamente se prendem com a exigibilidade dos direitos sociais. É trans-
versal a qualquer sociedade o facto de as políticas públicas para realização dos 
direitos sociais demandarem, as mais das vezes, gasto de recursos públicos. 
Assim, a demanda dos mesmos está facticamente limitada pela capacidade 
económico-fi nanceira do Estado para os prestar, limite esse que é denomi-
nado de “reserva do possível”15. Alguma doutrina brasileira16 tem levantado a 

13 Além de Tribunal Constitucional, o STF assume ainda funções de foro judicial especializado e 
de tribunal de recursos em última instância. Como Tribunal Constitucional tem por função jul-
gar, por via de acção directa, a constitucionalidade de leis e de actos normativos, tanto de âmbito 
federal, como de âmbito estadual, para além das omissões inconstitucionais do legislador e do 
Poder Executivo e ainda, por via do mandado de injunção, assegurar imediata e directamente 
a implementação de direitos fundamentais. É importante notar, no que concerne a este ponto, 
que o STF tem vindo a assumir, cada vez mais, o papel de arena de desforra politica, em que os 
partidos políticos na oposição tentam bloquear medidas aprovadas pelos seus antecessores, ou 
por quem está no Governo. Enquanto foro judicial especializado, compete-lhe julgar criminal-
mente altas autoridades, funcionando como um Tribunal de primeira instância, como sucedeu 
no famoso caso de corrupção conhecido por Mensalão. Neste campo, o STF julga processos de 
extradição, homologação de sentenças estrangeiras, habeas corpus, mandados de segurança e outras 
acções cíveis, em razão da especial qualidade do réu. Por último, enquanto tribunal de ultima 
instância, o STF julga, como ultimo grau de recurso, milhares de decisões tomadas por tribunais 
hierarquicamente inferiores.
14 As investigações de escândalos como o Mensalão e, depois, o Petrolão, a que se associam a Opera-
ção Lava-Jato prestigiaram os magistrados. Todavia, como lembrou Jorge Almeida Fernandes em 
artigo de opinião publicado no Jornal Público na sua ed. de 11 de Maio de 2016, citando Daniel 
Vargas, professor de Direito e antigo colaborador no segundo Governo de Lula, “O meu receio é 
que as pessoas passem a enxergar que a interferência do judiciário é um remédio, quando, na verdade, mais 
parece um sintoma da doença (…). O facto de o STF se ter transformado no grande protagonista das decisões 
políticas, indicia apenas como a democracia brasileira sangra cada vez mais”.
15 Daniel Wei Lang, Escassez de recursos, custo dos direitos e reserva do possível na jurisprudência do STF, 
in Revista DireitoGV, n.º 8, Julho-Dez 2008. “reserva do possível” signifi ca, na expressão de Robert 
Alexy, aquilo que o individuo pode razoavelmente exigir da sociedade.
16 É o caso de Ingo Wolfgang Sarlet/Mariana Filchtiner Figueiredo, “Reserva do possível, 
mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações”, disponível em http://www.revistadoutrina.
trf4.jus.br/index.htm?http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao024/ingo_mariana.
html 
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questão, que nos parece pertinente, de olhar para este conceito enquanto cri-
tério interpretativo de decisão de casos complexos, numa tríplice dimensão: 
efectiva existência de recursos para efectivação de direitos fundamentais, dis-
ponibilidade jurídica para dispor dos mesmos, em virtude da distribuição de 
receitas e competências, federativas, orçamentais, tributárias, administrativas 
e legislativas e, por último, a razoabilidade daquilo que se pede. No tocante 
ao direito à saúde, até à chamada STA 9117, todas as decisões concediam os 
medicamentos ou tratamentos médicos exigidos pelo requerente, sem atender 
ou ponderar a questão da escassez dos recursos, entendida como meramente 
secundária18. 

Contudo, o certo é que a questão fi nanceira não pode ser vista como um 
interesse meramente secundário, pois é através da utilização de recursos esta-
tais que se atende às prerrogativas tendentes à satisfação dos direitos sociais 
de carácter prestacional exigidos ao Estado. A limitação de recursos é um 
dado objectivo e contingente, que não pode ser ignorado, residindo a solução 
na sua concordância prática com o cumprimento dos deveres constitucional-
mente impostos ao próprio Estado, quanto tal seja possível. Precisamente, a 
STA 91 foi a pedra de toque para uma mudança de paradigma, que passou a 
levar em linha de conta estas questões19 e a considerar que, mais do que um 
direito individual, o direito à saúde é um direito colectivo e que as políticas 
públicas de saúde devem ser feitas de forma a racionalizar custos, alcançando 
o máximo de benefícios possíveis, com o intuito de atingir positivamente 
o maior número de cidadãos. Diga-se, contudo, que em grande número de 
casos, os medicamentos solicitados acabam mesmo por ser concedidos. 

17 Primeira decisão tomada pelo STF no sentido da não obrigatoriedade do Estado de fornecer 
o medicamento pedido.
18 Ver, por todos, a declaração de voto do Ministro Celso de Mello na Petição (Pet) 1246, em que 
se requeria um transplante de células mioblásticas para tratamento de uma doença rara: “Entre 
proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifi ca como direito subjectivo inalienável assegurado pela 
própria Constituição da República (…) ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um inte-
resse fi nanceiro e secundário do Estado, entendo – uma vez confi gurado esse dilema – que razões de ordem 
ético-juridica impõe ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida”. Do mesmo modo, 
a Ministra Ellen Gracie afi rmou “Obstáculo de ordem burocrática ou orçamentária (…) não podem ser 
entraves ao cumprimento constitucional que garante o direito á vida”.
19 Não obstante elas já terem sido levantadas na ADPF 45, julgada pelo Ministro de Celso de 
Mello, que trouxe as seguintes considerações: “Os direitos fundamentais de segunda geração depen-
dem, em larga medida, de um inescapável vinculo fi nanceiro ligado às possibilidades orçamentárias do Estado 
(…) comprovada, objectivamente, a incapacidade económico-fi nanceira da pessoa estatal, desta não se poderá 
razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efectivação do comando fundado 
no texto da Carta Politica”.
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Outro caso em que as questões de solvabilidade fi nanceira do Estado se 
colocaram com particular acuidade diz respeito à intervenção federal pelo não 
pagamento de precatórios20. Também aqui se contrapuseram duas posições: a 
que entendia que as difi culdades de fi nanciamento do Estado não constituíam 
argumento para o não cumprimento das obrigações estatais, sob pena de estas 
serem meramente líricas e de assim se desproteger o credor, e aquelas que 
entendiam que não podem ser desconsideradas as limitações fi nanceiras do 
Estado, ainda mais quando este tem que atender a inúmeras obrigações em 
termos de saúde e de educação21. Tem prevalecido a segunda perspectiva. 

IV –  Activismo no caso do Tribunal Constitucional na “jurisprudên-
cia da crise”?

a)  Emitiu o Tribunal Constitucional juízos de natureza política sem critério 
constitucional objectivo para o fazer?

A maior critica que se tem dirigido ao TC nas suas decisões é a de que 
sempre se arrogou um poder de decisão que constitucionalmente lhe não 
compete. Considera-se que o tribunal invadiu a área reservada ao legislador 
democrático, exercendo um “dirigismo constitucional”22, “embora normalmente 
sem propor orientações claras e previsíveis”23, ultrapassando os limites da sua com-
petência funcional, imiscuindo-se em opções e juízos de prognose de carácter 

20 Quando a Fazenda Pública é condenada judicialmente ao pagamento de uma divida, o juiz de 
primeira instância solicita ao Presidente do Tribunal respectivo que este requeira a verba necessária 
para o pagamento do credor perante a União, o Estado, Distrito Federal ou Municipio, em face 
da decisão judicial. Este pagamento tem o nome de precatório. O artigo 100.º n.º 1 da Constitui-
ção Federal dispõe que “é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público, 
de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, 
constantes de precatórios judiciários, apresentados até 01 de Julho, fazendo-se o pagamento até 
o fi nal do exercício seguinte”. O não pagamento de precatórios por parte dos Estados-Membros 
pode dar origem à intervenção federal da União nos Estados, que podem ser requisitada pelo STG 
(artigo 36, inc. II da CF), com fundamento na desobediência a ordem ou decisão judiciária. É 
com base neste fundamento que são pedidas intervenções federais ao STF.
21 É particularmente elucidativa a afi rmação do Ministro Carlos Velloso quanto a esta temática: 
“quanto falta dinheiro, nem o rei pode”.
22 A expressão é de Rui Medeiros, A jurisprudência constitucional portuguesa sobre a crise: Entre a ilusão 
de um problema conjuntural e a tentação de um novo dirigismo constitucional, in O Tribunal Constitucional 
e a Crise, Coimbra, 2014, pág. 278.
23 Paulo Mota Pinto, A protecção da confi ança na jurisprudência da crise, in O Tribunal Constitucional 
e a Crise, Coimbra, 2014, pág. 180.
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técnico que, indubitavelmente, pertencem ao exercício da função legislativa. 
Crê-se, salvo melhor opinião, que difi cilmente poderá emitir-se um juízo 
globalmente defi nitivo sobre a sua actuação, na medida em que casos houve 
onde o Tribunal foi, de forma nítida, claramente condescendente para com as 
opções do legislador, por oposição a outros nos quais foi bem mais exigente, 
fazendo um controlo mais intensivo.

As decisões do TC repercutem-se directamente na vida política, e, nesse 
sentido, são decisões com elevado potencial de controvérsia, raramente toma-
das por unanimidade, que podem confi gurar situações de confl ito quando 
impedem propósitos do legislador, adoptados no exercício de uma prerroga-
tiva de decisão política, o que, objectivamente, limita a capacidade de acção 
e restringe o espaço de actuação, seja do Governo, seja da Assembleia da 
República24. Não pode escamotear-se que os juízes seguem um parâmetro de 
controlo que é, também ele, político, uma vez que aplicam a Constituição, 
eivada de opções politico-ideológicas de grande importância. 

Por outro lado, também é possível separar a questão política da questão 
jurídica. Assim, é reconhecida liberdade de conformação ao legislador para 
adoptar medidas nos mais diversos domínios. Questão diferente é quando 
uma medida política suscita uma questão jurídica, ou seja, a questão da sua 
conformidade constitucional, e é aí que começa a intervenção do TC, ava-
liando se o direito fundamental em causa foi ou não afectado em termos 
inadmissíveis e desconformes com a Lei Fundamental. Não lhe cabe fazer 
juízos de oportunidade ou conveniência, discutir se a solução encontrada pelo 
legislador para uma determinada situação é ou não a melhor. Decerto, os 
juízes não vivem isolados do mundo. Na sua mundividência perfi lham uma 
visão política. 

O que se lhes exige é tão simplesmente que verifi quem se a medida em 
causa viola ou não alguma norma ou princípio constitucional. Nem mais nem 
menos do que isso25. 

Uma das críticas que mais se tem feito ouvir em relação à “Jurisprudência 
da Crise” é a de que o TC violou o princípio da separação de poderes quando 
inviabilizou medidas de política legislativa com base em princípios inscritos 
em fórmulas vagas e genéricas, a preencher em cada momento segundo a 
conveniência dos juízes (caso do Ac. do TC n.º 353/2012). Entendeu-se que 

24 Por isso é que, como é prática dizer-se, o TC é uma instituição contra maioritária.
25 Jorge Miranda, “O Tribunal Constitucional julga de acordo com a Constituição. O seu critério é a 
Constituição, não é um critério político nem fi nanceiro”, em entrevista ao Diário Económico e Antena 
1, de 23 de Outubro de 2014, disponível em http://www.asjp.pt/2014/10/23/jorge-miranda-fi -
quei-bastante-surpreendido-com-a-nao-declaracao-de-inconstitucionalidade-da-ces/ 
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“O Tribunal Constitucional deve considerar-se incompetente, salvo em caso de violação 
de regras ou de desvio manifesto ao programa constitucional, para censurar as opções do 
legislador democraticamente eleito, devendo abster-se particularmente do recurso a fórmu-
las abstractas (…) que, por regra, não devem ser tomadas como parâmetros autónomos 
de controlo26”, rematando-se que “(…) o papel do juiz constitucional deve cingir-se 
à aplicação de regras e a um controlo nas questões de principio baseado na proibição do 
arbítrio27”. Salvo o devido respeito, não se subscreve um tal entendimento. Os 
princípios são tão vinculantes para o legislador como as regras, a partir do 
momento em que ambos constam da Constituição28. 

São os princípios que estabelecem elos de ligação entre o Estado e os 
seus cidadãos, sendo que é em função dos direitos fundamentais que aquele 
adopta a sua particular estruturação e vinculação ao Direito. É a sua função 
e intencionalidade garantística que justifi ca que o TC os possa e, diremos 
mesmo, deva utilizá-los como padrão de controlo das acções ou omissões dos 
poderes públicos, mormente do legislador. Ademais, muitos dos princípios 
que têm sido utilizados nas decisões do TC (principio da protecção da con-
fi ança, princípio da igualdade, entre outros), estão de há muito sedimentados 
em ordens jurídicas de idêntica matriz cultural e com um conteúdo perfei-
tamente determinado e determinável. Nessa medida, confi guram como que 
referenciais axiológicos de uma sociedade politica em determinado momento 
do seu processo histórico. Por outro lado, seria no mínimo simplista pensar-se 
que os problemas que se conexionam com direitos fundamentais têm no texto 
constitucional como que uma só leitura, de tão claro, inequívoco e isento de 
dúvidas ele se revelaria. 

Tanto quando decide com base em regras, como quando decide com 
base em princípios, o Tribunal recorre a operações de ponderação de bens, 
de compatibilização prática entre direitos constitucionalmente consagrados. 
Emite juízos de valor, ponderações que são normalmente subjectivas e, como 
é natural, em não raras vezes traz à colação os grandes princípios jurídicos 
para justifi car uma decisão num ou noutro sentido. É uma prática recorrente, 
não só em Portugal como em muitos outros sistemas jurídicos. 

26 José de Melo Alexandrino, Jurisprudência da crise, das questões prévias às perplexidades, in O Tri-
bunal Constitucional e a Crise, Coimbra, 2014, págs. 49 e ss.
27 Gonçalo de Almeida Ribeiro, O Constitucionalismo dos princípios, in O Tribunal Constitucional 
e a Crise, Coimbra, 2014, págs. 69 e ss.
28 Jorge Miranda, op. cit., pág. 9, refere expressamente que o fenómeno da inconstitucionali-
dade tem por referência a Constituição, através de qualquer dos tipos de normas, disposições e 
princípios que estejam em causa, sendo tal posição confi rmada pelos artigos 204.º, 277.º, n.º 1 e 
290.º, n.º 2, todos da CRP. “Não há garantia de constitucionalidade incongruente com os seus princípios, 
tal é a força jurídica vinculativa e prevalecente dos mesmos”, adianta-se na página 48.
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De modo não tão radical, alguns autores não defendem a pura e simples 
abolição dos princípios constitucionais como critérios de decisão por parte do 
TC, antes sustentam um principio geral de não intervenção, segundo o qual 
este apenas poderia decidir com base em regras claras e inequívocas, apenas 
excepcionalmente e em casos pontuais podendo recorrer a princípios como 
fundamento para a declaração de inconstitucionalidade de normas. Como se 
verá adiante, esta posição, na prática, corresponde a um total esvaziamento 
da justiça constitucional em sentido forte, anulando o posicionamento do Tri-
bunal enquanto guardião dos direitos fundamentais dos cidadãos, dimensão 
assaz importante, sobretudo em períodos históricos em que tais direitos se 
apresentam carecidos de guarda e vigilância. 

Aposta-se numa distinção entre “fórmulas de controlo estrito ou pleno do legis-
lador” e “fórmulas de controlo lasso”29, caracterizando as primeiras como princí-
pios aplicáveis no controlo de constitucionalidade, e as segundas como prin-
cípios inaplicáveis nesse mesmo controlo ou, pelo menos, inaplicáveis num 
patamar mínimo. Com o devido respeito, também não se subscreve esta posi-
ção. Nada na Constituição estabelece uma divisão estanque entre princípios 
que vinculam e princípios que não vinculam os poderes públicos. Bem ao 
contrário, a própria Constituição estabelece de forma clara, nos seus artigos 
3.º30 e 277.º, n.º 131, uma equiparação clara entre regras e princípios, sem fazer 
qualquer distinção entre eles. Ademais, no seu título II, parte I, a CRP elenca 
uma série de princípios gerais plenamente aplicáveis à temática dos Direitos 
Fundamentais, o que se explica pelo contexto histórico da feitura da nossa 
Constituição de 1976, subsequente ao período do Estado Novo e pela opção 
de fundo assumida na Assembleia Constituinte e posteriormente vertida no 
texto constitucional de protecção dos direitos, liberdades e garantias indivi-
duais dos cidadãos. 

Doutro passo, defende-se que o TC apenas poderia intervir como “meio 
necessário de resguardo em relação ao material tóxico, como o racismo, a homofobia, a 
misoginia, a xenofobia, o fundamentalismo e o extremismo32”. Fica evidente o carác-
ter altamente vago e indeterminado desta posição que provocaria, justamente, 

29 Luís Pereira Coutinho, Formular e prescrever, in O Tribunal Constitucional e a Crise, Coimbra, 
2014.
30 Artigo 3.º, n.º 1: “A validade das leis e dos demais actos do Estado, das regiões autónomas, 
do poder local e de quaisquer outras entidades públicas depende da sua conformidade com a 
Constituição”.
31 Artigo 277.º, n.º 1: “São inconstitucionais as normas que infrinjam o disposto na Constituição 
ou os princípios nela consignados”.
32 Gonçalo de Almeida Ribeiro, op. cit., págs. 69 e ss. 
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o resultado que tanto critica, o mesmo é dizer, um grande subjectivismo e 
insegurança nas decisões.

Uma outra crítica dirigida ao modo como o TC tem decidido sobre a 
conformidade constitucional de várias medidas de austeridade adoptadas 
desde 2011, tem que ver com o facto de este não se apoiar em regras cla-
ras, inequívocas, objectivas, que não deixassem o mínimo de dúvida sobre a 
decisão a tomar. Tal posição, a nosso ver, é irrealista tendo em conta a actual 
prática constitucional, não só a nossa como a de muitos outros países, bem 
como o modo de redacção dos preceitos constitucionais, quer os respeitantes 
a direitos, liberdades e garantias, quer os respeitantes a direitos sociais. Efecti-
vamente, em não raros casos, a redacção das normas constitucionais não con-
tém mais do que fórmulas genéricas e vagas: “Todos têm direito à segurança 
social” – artigo 63.º, n.º 1 da CRP; “Todos têm direito à protecção da saúde” 
– artigo 64.º, n.º 1 da CRP. É por essa razão que o esforço hermenêutico e a 
jurisprudência sedimentada ao longo do tempo de delimitação do âmbito de 
protecção do direito em causa e de ponderação da norma com outros bens ou 
interesses constitucionalmente protegidos, constitui a melhor prova da elas-
ticidade do texto constitucional. Por esse motivo, é uma ilusão pensar que 
um problema jurídico-constitucional, necessariamente complexo33, resulta 
de alguma norma com uma certeza e uma evidência claras que dispensariam 
todo este iter argumentativo. A realidade das coisas demonstra que não é efec-
tivamente assim. Se assim o fosse, seria totalmente supérfl ua e desnecessária a 
existência de um Tribunal Constitucional e, mais latamente, de uma justiça 
constitucional. As questões que chegam ao Palácio Ratton são necessaria-
mente questões difíceis, controversas, susceptíveis de opiniões multifacetadas. 
Se fossem evidentes bastaria a intervenção de um qualquer tribunal de pri-
meira instância.

Por último, dirige-se ao TC a crítica de que, no caso de direitos sociais, 
justamente aqueles cuja restrição mais esteve em causa pela sua eventual coli-
são com a Constituição, como o direito à pensão ou o direito à retribuição, 
terá o Tribunal revelado uma perspectiva excessivamente voluntarista e inter-
ventiva nas opções politicas do legislador democrático. De acordo com esta 
perspectiva, apenas deveriam ser invalidadas as leis que restringissem estes 
direitos em situações de manifesta inconstitucionalidade, ou seja, deveria ater-
-se a prosseguir aquilo a que se chamou “controlo de evidência”34. Esta posição, 
tal como a que defende a diferenciação de princípios consoante a sua vincula-

33 A chamada “questão difícil” em matéria de direitos fundamentais, de que fala Dworkin.
34 De resto o que o Tribunal Constitucional fez em certos casos, de forma criticável, como vere-
mos infra.
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ção para os poderes públicos, teria a mesma consequência prática: raramente 
haveria declaração de inconstitucionalidade de uma norma, o que equivaleria 
a que o TC se demitisse do seu papel de “administrar a justiça em matérias de 
natureza jurídico-constitucional” – artigo 221.º da CRP.

Precisamente pelo seu carácter jus fundamental, não faz sentido defender 
um controlo de mera evidência por parte do Tribunal. Os direitos fundamen-
tais são “trunfos contra a maioria”, na expressão de DWORKIN. Impõe ao 
Estado um dever constitucional de os respeitar, de proteger e de promover, o 
que implica necessariamente actuações positivas por parte deste35. São direitos 
fortes, uma vez que o Estado fi ca obrigado a justifi car qualquer restrição que 
sobre eles incida e fi ca ainda obrigado a observar os princípios constitucio-
nais estruturantes (igualdade, proporcionalidade, segurança jurídica). Precisa-
mente pela sua força de resistência à lei, consagrou-se a sujeição de todos os 
poderes do Estado à jurisdição constitucional e elevou-se o TC a instância, 
por excelência, de defesa dos direitos fundamentais. Ora, seria no mínimo 
paradoxal defender-se esta concepção de direitos fundamentais e, simultanea-
mente, considerar-se que, aquando da sua restrição ou afectação, o Tribunal 
nada mais pudesse fazer do que invalidar as decisões que os afectassem de 
forma evidente (o que seria uma afectação evidente?). Desta forma, os direitos 
fundamentais, de trunfos contra a maioria, passariam a ser trunfos ao dispor da 
maioria. 

Em Estado de Direito democrático, as leis restritivas de Direitos Funda-
mentais são, e devem ser, objecto de uma máxima densidade de controlo. Tra-
tando-se de uma restrição ao nível de um direito fundamental, é pelo menos 
de sinalizar que o legislador entra num domínio onde a tentação de afectação 
é grande, pelo que claro se torna que o controlo judicial a exercer já não possa 
ser de mera evidência, antes deva identifi car o direito fundamental que está em 
causa, a restrição em análise e verifi car de forma exigente a justifi cação, inda-
gando se o legislador cumpriu o ónus de justifi cação que sobre ele impende36. 

35 Jorge Reis Novais, Direitos Fundamentais e Justiça Constitucional em Estado de Direito Democrático, 
Coimbra, 1.ª ed., 2012, págs. 37 e ss. Tal concepção de direitos fundamentais radica, como não 
poderia deixar de ser, na sua consideração como possuindo uma lógica de limite ou exigência 
contra maioritária imposta aos poderes públicos pela necessária observância do princípio consti-
tucional fundante, que é o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1.º da CRP), bem 
como na decorrência da sua força normativa, que decorre da sua inserção na Constituição, hie-
rarquicamente superior à lei ordinária.
36 É certo que não deixamos de reconhecer natural liberdade de conformação ao legislador demo-
crático, havendo mesmo quem entenda, não sem razoabilidade, que devemos partir de uma pre-
sunção de constitucionalidade da lei. Não obstante, o legislador não tem “mãos livres” para inter-
ferir no domínio dos direitos fundamentais conforme lhe aprouver, pelo que nesses casos quem 
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Resulta da CRP que os direitos fundamentais, todos eles, independente-
mente da sua designação, se impõem aos poderes constituídos. Tal não sig-
nifi ca, é certo, que não possam ser objecto de restrição ou limitação mas, 
sendo-o, o controlo a essa mesma restrição deve ser feito de forma intensiva, 
tendo em conta a sua força jurídica, a sua superioridade face à lei e o seu poder 
de resistência, uma vez que se a lei o ataca, ele resiste. Não consideramos que 
haja qualquer identifi cação entre activismo judicial e controlo de constitucio-
nalidade, que nada mais representa do que o cumprimento pelos juízes das 
funções que lhe são cometidas (artigos 202.º, n.º 2, 204.º e 221.º da CRP37).

b)  O Tribunal Constitucional não levou em linha de conta o nosso estado de 
risco eminente de “default”?

O TC tem sido igualmente criticado por não ter tomado em consideração 
o grave estado de emergência económica e fi nanceira em que Portugal se 
encontrava, de verdadeiro protectorado, decidindo, afi nal, como se vivêsse-
mos num estado de pura normalidade38. Ora, para sermos justos, muitos foram 
os casos39 em que o Tribunal atendeu aos condicionamentos da crise. Logo 
em 2010, no Ac. 399/2010, chamado a pronunciar-se sobre a conformidade 
com a Constituição de uma norma que alterou o CIRS, criando um novo 
escalão que entrou em vigor a meio do ano, e que incidia não apenas sobre os 
rendimentos a auferir depois de Maio, mas ainda dos restantes rendimentos 
desse ano económico, o Tribunal não declarou a inconstitucionalidade da 
norma, justifi cando a sua decisão pela necessidade governamental de fazer 
face ao desequilíbrio das fi nanças públicas em período de crise fi nanceira. 

Em 2011, no Ac. n.º 396/11, o Tribunal “validou” cortes entre 3,5 a 10% 
nos salários da função pública iguais ou superiores a 1.500€, sendo esta uma 
medida claramente transitória, destinada a resolver difi culdades de equilí-

deve ter a última e decisiva palavra é o poder judicial independente, no nosso caso, a jurisdição 
constitucional, o TC.
37 Artigo 202, n.º 2 da CRP: “Na administração da justiça incumbe aos tribunais assegurar a defesa 
dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos (…)”; artigo 204.º da CRP: “Nos fei-
tos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o disposto na 
Constituição ou os princípios nela consignados”; artigo 221.º da CRP “O Tribunal Constitucional 
é o órgão ao qual compete administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitucional”. 
38 Ravi Afonso Pereira, Igualdade e proporcionalidade: um comentário às decisões do Tribunal Consti-
tucional de Portugal sobre cortes salariais no sector público, in RDEC, n.º 98, 2013, págs. 317 e ss. 
39 A enumeração dos Acórdãos em que tal sucedeu consta da obra de Jorge Reis Novais, op. 
cit., págs. 68 e ss.
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brio orçamental. A medida não foi declarada inconstitucional unicamente 
pela existência de um quadro de extrema vulnerabilidade fi nanceira em que 
o país se encontrava. Aliás, parece ter sido este o primeiro sinal dado pelo 
TC de interpretação das normas constitucionais de acordo com a realidade 
subjacente, num “processo negocial entre a interpretação normativa da Constituição 
e a necessidade de ceder perante as exigências das circunstâncias40”, ao sustentar no 
referido acórdão que “não pode ignorar-se que as reduções remuneratórias (…) têm 
como objectivo fi nal a diminuição do défi ce orçamental para um valor (…) respeitador 
do limite estabelecido pela União Europeia, no quadro das regras da união económica e 
monetária”41. 

Em 2013, no Ac. n.º 187/2013, o Tribunal não considerou inconstitucio-
nal a chamada contribuição extraordinária de solidariedade (CES), que atin-
gia todos os reformados e pensionistas que auferissem rendimentos de valor 
superior a 1,350€. Tal situação representou, objectivamente, uma restrição 
do direito fundamental à pensão (artigo 63.º, n.º 3 da CRP), aplicando-se a 
todas as pensões. Tratou-se, indubitavelmente, de uma medida conjuntural, 
exigida pelos constrangimentos fi nanceiros e não de uma medida de carácter 
estrutural, a vigorar permanentemente. Neste aresto, abdicou-se de um con-
trolo ao nível da protecção da confi ança legítima e da proibição do excesso, 
centrando-se no princípio da igualdade, que mais uma vez se confi gurou 
como proibição do arbítrio, ou seja, invalidação apenas de medidas que sejam 
patentemente arbitrárias, segundo o já referido “prisma de evidência”. 

Já em 2014, o Ac. n.º 413/2014, não obstante ter declarado a desconfor-
midade com a Constituição de novos cortes efectuados na retribuição dos tra-
balhadores da função pública no Orçamento para 2014, ainda assim restringiu 
os efeitos da inconstitucionalidade, permitindo que estes permanecessem em 
vigor de Janeiro a Maio, retendo o Governo esses montantes que, de outro 
modo, teria de entregar. No mesmo acórdão, não se considerou inconstitucio-
nal a suspensão do pagamento dos complementos de reforma dos trabalhado-
res das empresas públicas, que haviam sido instados a optar pela reforma ante-

40 Como bem refere Alexandre Sousa Pinheiro, A Jurisprudência da Crise: Tribunal Constitucional 
Português (2011-2013), in “Observatório de Jurisdição Constitucional”.
41 Como veremos de seguida, esta decisão é contraditória face à que foi tomada no Ac. n.º353/2012, 
uma vez que neste o TC, apesar de proclamar um “controlo de evidência”, acabou por fazer um 
controlo bastante mais apertado, para tal recorrendo ao conceito de “igualdade proporcional”, ao 
passo que em 2011 recorreu ao principio da igualdade em sentido fraco, ou seja, como proibição 
do arbítrio. Esta posição é igualmente salientada em Vitalino Canas, Constituição prima facie: 
Igualdade, proporcionalidade, confi ança (aplicados ao corte de pensões), in Revista Electrónica de Direito 
Público, n.º 1, 2014.
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cipada com a garantia de pagamento dos mesmos, que agora se retiravam42. 
Neste acórdão está naturalmente subjacente uma ideia de preocupação com a 
solvabilidade fi nanceira do Estado. 

Em conclusão, há toda uma panóplia de decisões controversas e discutí-
veis, onde o TC não declara a inconstitucionalidade de medidas de consti-
tucionalidade duvidosa, ou, então, declarando-as, restringe os efeitos dessa 
mesma declaração, produzidos ou a produzir. A todas elas está subjacente a 
ideia do peso real dos condicionamentos provocados pela crise. Todas estas 
decisões demonstram, de forma cabal, que se o TC fosse efectivamente acti-
vista, como tem sido acusado, teria declarado, porventura de forma impres-
siva, a inconstitucionalidade de todas as medidas ablativas de direitos. Não o 
fez, no entanto, pela simples razão de não ter ignorado o estado de eminente 
default fi nanceiro em que nos encontrávamos. 

A este respeito, revela-se muito interessante o debate iniciado sobre se a 
nossa Constituição é uma Constituição “de normalidade” ou “de crise”43. Não 
podemos, no âmbito deste trabalho, discorrer sobre o tema. Duas notas essen-
ciais se deixam. Desde logo, as situações, excepcionais e perfeitamente deli-
mitadas em que pode haver suspensão de direitos fundamentais encontram-se 
na própria Constituição (artigo 19.º). O seu n.º2 não menciona a situação de 
crise fi nanceira como pressuposto para a suspensão de certos direitos, pelo que 
tal situação, efectivamente, não se verifi ca na prática44. Por último, conforme 

42 Aqui, uma vez mais, o TC entrou em contradição, uma vez que no Ac. n.º 862/2013, contra-
riando a tendência de autocontenção que vinha assumindo quando a este princípio, chegou a elencar 
aquelas que deveriam ser as soluções legislativas para alcançar o propósito almejado pelo legislador.
43 A expressão é de Vitalino Canas, op. cit., considerando que tal debate não toca a questão 
essencial, uma vez que seja em situação de normalidade, seja em situação de crise, a Constituição 
tem sido sempre entendida como prima facie, ou seja, estabelecendo uma disciplina de princípio que 
é superada se houver razões que, em ponderação, justifi quem aquela superação. Contra, Maria 
Benedita Urbano, A Jurisprudência da crise no divã. Diagnóstico: Bipolaridade? in AAVV, “O Tribu-
nal Constitucional e a crise, 2014, págs. 9 e ss.
44 Como referiu Jorge Miranda em entrevista ao Diário Económico e Antena 1, disponível em 
http://www.asjp.pt/2014/10/23/jorge-miranda-fi quei-bastante-surpreendido-com-a-nao-de-
claracao-de-inconstitucionalidade-da-ces/, tal estado não está previsto e, subscrevendo o ilus-
tre professor, tendo em conta a nossa experiência recente, melhor será que não esteja. Ricardo 
Branco, Ou sofrem todos ou não há moralidade: breves notas sobre a fundamentação do Acórdão do Tri-
bunal Constitucional n.º 353/2012, de 5 de Julho”, in Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles, 
I, Coimbra, 2012, pág. 349) defende que seria o próprio Tribunal Constitucional a delimitar os 
contornos precisos de tal pretenso estado de necessidade constitucional. Só que tal delimitação, 
em nossa opinião, seria inconstitucional, por violação do princípio da separação de poderes. Não 
cabe ao Tribunal Constitucional tomar decisões que indubitavelmente pertencem à competência 
de outros órgãos de soberania.
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se pretendeu demonstrar, afi gura-se medianamente claro que as decisões do 
TC têm acompanhado o mundo dos factos, pelo que não se torna necessário 
nenhum estado de excepção constitucional para que tal situação seja levada 
em conta.

c) O Tribunal Constitucional ignorou a nossa inserção na União Europeia?

O TC tem sido alvo de ataques pelo facto de negligenciar os condiciona-
mentos que decorrem da nossa integração europeia e, sobretudo, por não levar 
em linha de conta o fenómeno de transmutação da Constituição no mundo 
globalizado em que vivemos. De acordo com esta perspectiva, o Tribunal 
aplicou e continua a aplicar uma Constituição desajustada, obsoleta, que não 
assume a necessária vinculação de Portugal aos tratados e às decisões políticas 
emanadas das instituições europeias. A este respeito e como nota importante, 
refi ra-se existir no fi nal de 2011 um razoável consenso político no sentido 
de introduzir no texto da Constituição limites ao défi ce e à divida pública, 
fi rmando-se uma plena vinculatividade dos poderes púbicos na prossecução 
desse objectivo45. 

Contudo, pese embora algumas referências à existência do Direito Inter-
nacional e, particularmente, do Direito da União Europeia, que não pode-
riam deixar de ser feitas46, o que é facto é que em nenhum dos acórdãos da 
“Jurisprudência da Crise” esteve sob análise uma norma de direito da União 
Europeia, originário ou derivado. Se tal tivesse sucedido, a questão teria que 
ser analisada no quadro do artigo 8.º, n.º 4 da CRP. Precisamente, essa norma 
estabelece, na sua parte fi nal, a vigência do Direito da União na ordem interna 
“com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de Direito Demo-
crático”. Esses mesmos princípios são aqueles que o TC tem utilizado para a 
fundamentação das suas decisões: igualdade, proporcionalidade, protecção da 
confi ança. De resto e como é sabido, a nossa Constituição já pouco corres-
ponde, em termos económicos, à versão originária de 1976, uma vez que as 

45 A 1 de Setembro de 2011, a líder parlamentar interina do PS, Maria de Belém Roseira, afi r-
mava, no fi nal de uma reunião do seu grupo parlamentar, que o PS estava disponível para discu-
tir a questão do limite constitucional ao défi ce, in http://www.tvi24.iol.pt/economia/negocios/
tecto-ao-defi ce-passos-a-espera-do-ps 
46 Como sucedeu no Ac. do TC n.º 353/2012, “Estes memorandos são vinculativos para o Estado Por-
tuguês, na medida em que se fundamentam em instrumentos jurídicos – Os tratados institutivos das entidades 
internacionais que neles participaram, e de que Portugal é parte – de Direito Internacional e de Direito da 
União Europeia, os quais são reconhecidos pela Constituição, desde logo no artigo 8.º, n.º 2”.
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sucessivas revisões constitucionais tiveram em conta a nossa integração euro-
peia. Por último, certamente não se deixará de reconhecer que no chamado 
método de ponderação, o Tribunal teve em conta os constrangimentos fi nan-
ceiros do Estado, decorrentes da mesma47.

Por outro lado, há quem tenha entendido que o TC, com as suas decisões 
“está a assumir poderes orçamentais, com todas as consequências que dai advém”48. 
É decerto uma afi rmação que deve contextualizar-se na temperatura política 
do debate então ocorrido. Não é, nem poderia ser, o objectivo de um qual-
quer Tribunal Constitucional tomar decisões de política económica e fi nan-
ceira, como a fi xação dos limites do défi ce ou outros49. Nessa matéria, o Tri-
bunal não se encontra em nenhuma situação de concorrência com o legislador 
fi scal, que detém exclusiva competência para actos que envolvam aumento ou 
diminuição de receita ou despesa50. O Tribunal Constitucional exerceu uma 
competência exclusiva, aferindo se, para a prossecução desses objectivos de 
política económico/fi nanceira, foram tomadas medidas que violam direitos 
fundamentais ou princípios constitucionais estruturantes. Coisa diferente é 
avaliar-se o impacto político e fi nanceiro das decisões do Tribunal, que o 
próprio, de resto, teve na devida consideração, tal como analisado supra.

d) Análise de algumas decisões mais polémicas 

Antes de entrarmos propriamente na análise de alguns acórdãos da cha-
mada “Jurisprudência da Crise”, que decidiram sobre medidas ablativas de direi-
tos sociais por parte do poder político, impõe-se duas notas prévias. Em pri-
meiro lugar, não é propósito deste trabalho ensaiar um panegírico ao TC, 
redigido como mera manifestação reactiva aos que duramente o criticaram. 
Certamente, casos houve em que decidiu bem e outros em que decidiu mal. 

47 Referiu-se no Ac. n.º 353/2012 “Da leitura desses memorandos (…) resulta que, na sequência de tal 
Programa, Portugal deve adoptar um conjunto de medidas e de iniciativas legislativas, inclusivamente de natu-
reza estrutural, relacionadas com as fi nanças públicas, a estabilidade fi nanceira e a competitividade, as quais 
deverão ocorrer durante um período de 3 anos”.
48 Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS in http://www.dn.pt/política/interior.
aspx?content_id=2652624&page=-1 
49 Dai entendermos dispensáveis certos raciocínios matemáticos a que o próprio TC recorreu, de 
todo desnecessários para sustentar as suas posições.
50 Artigo 161, alínea g): “Compete à Assembleia da República: aprovar (…) o orçamento do Estado, 
sob proposta do Governo”, e artigo. 165.º, n.º 1 da CRP: “Compete à Assembleia da República 
legislar sobre as seguintes matérias, salvo autorização ao Governo: alínea i) Criação de impostos e 
sistema fi scal e regime das taxas e demais contribuições fi nanceiras a favor das entidades públicas”.
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Mesmo para quem considere, como é o nosso caso, que o TC não tem sido 
activista, pelo menos no sentido depreciativo em que a palavra é utilizada, não 
podemos deixar de reconhecer que em certos casos bem poderia ter-se abstido 
de certas considerações51. Por outro lado, como de seguida se adiantará, con-
sideramos também que em algumas decisões assumiu uma postura ambígua, 
para não dizer errática52. 

Detemo-nos, muito em particular, no Ac. do TC n.º 353/2012. Esta-
vam aqui em causa dois direitos fundamentais: o direito à retribuição [artigo 
59.º, n.º 1, alínea a) da CRP]53 e o direito à pensão (artigo 63.º, n.ºs 1 e 2 da 
CRP)54. No primeiro caso, o direito ao salário dos funcionários públicos, 
no segundo, o direito fundamental à pensão. Com a Lei do Orçamento do 
Estado para 201255, ambos os grupos viram, quer a sua retribuição, quer a 
sua pensão em pagamento56 reduzir-se nominalmente. Quanto à pensão, é 
indiscutível que esta deve ser enquadrada como direito fundamental, quer à 
segurança social (artigo 63.º, n.º 1 da CRP), quer à segurança económica das 
pessoas idosas (artigo 72.º, n.º 1 da CRP)57. Trata-se de um direito funda-

51 Como impressivamente é o caso das tecidas no Ac. n.º 353/2012: “poderia confi gurar-se o recurso a 
soluções alternativas para a redução do défi ce, quer pelo lado da despesa (v.g. as medidas que constam dos refe-
ridos memorandos de entendimento), quer pelo lado da receita (v.g. através de medidas de carácter mais abran-
gente e efeito equivalente à redução de rendimentos). As referidas soluções permitiriam um desagravamento da 
situação daqueles outros contribuintes que auferem remunerações ou prestações sociais pagas por verbas públicas”.
52 Por razões de economia de espaço, é impossível neste local proceder a um comentário exaustivo 
de toda a “Jurisprudência da Crise” entre 2011 e 2014. Razão pela qual a questão de saber se o Tri-
bunal Constitucional tem ou não sido activista tem aqui a dimensão de uma mera sensibilidade.
53 “A retribuição da prestação laboral, quer na sua causa, quer na sua destinação típica, está intimamente ligada 
à pessoa do trabalhador. Ela é a contrapartida da disponibilização da sua energia laborativa, posta ao serviço da 
entidade empregadora, tendo natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias”. A citação encontra-se 
em Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição da República Portuguesa Anotada, Tomo I, 
2.ª ed., Coimbra, 2010, pág. 1150. De uma forma lapidar sobre esta matéria, vejam-se os Acs. do 
TC n.ºs 373/91, 498/03 e 620/07. 
54 Jorge Miranda/Rui Medeiros, op. cit., em anotação ao artigo, pág. 1285, “não obstante a ampla 
liberdade de conformação legislativa nesta matéria, na conformação, em cada momento histórico, do direito à 
segurança social, a liberdade constitutiva do legislador está, obviamente, limitada pelas normas e princípios 
constitucionais aplicáveis. Em especial (…) a lei deve conformar-se com as exigências que se extraem dos prin-
cípios da igualdade, da proporcionalidade e da protecção da confi ança”.
55 Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro. 
56 Em sentido amplo, de modo a abranger os 13.º e 14.º meses. 
57 Jorge Reis Novais, O direito fundamental à pensão de reforma em situação de emergência fi nanceira, 
Revista electrónica de Direito Público, n.º 1, 2014, pág. 2. O autor entende, entendimento que 
sufragamos, que a tutela constitucional do direito à pensão, expressa no artigo 63.º da CRP, é 
reforçada por um correlativo dever do Estado de assegurar às pessoas idosas uma segurança eco-
nómica orientada à preservação da sua autonomia pessoal (artigo. 72.º, n.º 1 da CRP). Noutros 
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mental em toda a sua extensão não se tratando, portanto, de um mero direito 
a um mínimo de existência social e condigna58. É, bem diferentemente, um 
direito a uma pensão já em pagamento, ou seja, um direito já reconhecido, 
subjectivizado e consolidado nas esferas jurídicas dos respectivos titulares59, 
pessoas que, por razões de idade ou de saúde, não dispõe actualmente de con-
dições de retorno ao mercado de trabalho, sendo as mais das vezes a pensão o 
único rendimento de que dispõem para a sua subsistência fi nanceira.

Vale isto para dizer que o TC tem considerado, em nossa opinião de forma 
errada, que o direito fundamental à segurança social protege o direito à pen-
são, mas não o direito a um quantum de pensão60. Idêntica posição já havia 
sido sustentada no Ac. n.º 396/2011, quanto à retribuição61. Naturalmente, 
esta concepção condiciona toda a fundamentação posterior, uma vez que, no 
acórdão n.º 353/2012, a diminuição do montante, quer da retribuição, quer 
da pensão, foi desconsiderada enquanto restrição dos respectivos direitos fun-

ordenamentos jurídicos, caso do alemão, ou, ainda, no plano da protecção internacional dos 
direitos humanos, caso do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, considera-se que a pensão 
é protegida pelo direito fundamental à propriedade privada, como foi afi rmado no recente caso 
Mateus e Januário vs Portugal, de Outubro de 2013. Precisamente, salienta Vitalino Canas, 
op. cit., pág. 40, que “corremos o risco de um paradoxo, onde o direito à pensão tem uma garantia menor 
entre nós, onde tem assento constitucional directo, do que outros ordenamentos, onde só se chega á sua jusfun-
damentalidade por vias indirectas”.
58 Jorge Reis Novais, op. cit., pág. 2, afi rmando que o direito fundamental à pensão não se limita 
a um direito “a um mínimo social ou existencial decorrente do principio da dignidade da pessoa humana.”. 
Contra, mas a nosso ver sem razão, Vitalino Canas, op. cit., pág. 40, que considera que tal 
direito tem um âmbito mínimo de protecção, decorrente da garantia de condições mínimas de 
subsistência condigna. É por demais evidente a difi culdade em determinar, com precisão, qual é 
esse âmbito mínimo de protecção.
59 Jorge Reis Novais, op. cit., pág. 3, defende uma concepção gradualista do direito à pensão. 
É certo que se trata de um direito com uma solidez e força de resistência jurídica máximas, que 
naturalmente benefi cia de uma intensidade de tutela maior que o das pessoas que iniciam agora a 
sua actividade profi ssional e começam a fazer descontos com o objectivo de, futuramente, terem 
uma pensão de reforma. 
60 Jorge Reis Novais, op. cit., pág. 4. O TC tem entendido que o que está constitucionalmente 
garantido é o direito à pensão, mas não o direito a um certo montante, a título de pensão, que 
resulta da aplicação de critérios legalmente estabelecidos, mas de valor infraconstitucional. Com 
o autor, consideramos que o direito a receber a pensão que o Estado atribuiu a um pensionista 
no quantum que foi legalmente estabelecido é a dimensão mais sólida desse direito, pelo que é no 
mínimo paradoxal desconsiderar tal dimensão. O que releva para um pensionista é o quantum que 
recebe todos os meses, e não um direito abstracto à pensão, que não lhe garante qualquer digni-
dade pessoal ou existencial.
61 “Não pode, assim, entender-se que a intocabilidade salarial é uma dimensão garantistica contida no âmbito 
de protecção do direito à retribuição do trabalho ou que uma redução do quantum remuneratório traduza uma 
afectação ou restrição desse direito”, lê-se no Ac. n.º 353/2012.
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damentais, não tendo sido tratada a questão, como se impunha, de afectação 
séria do conteúdo dos mesmos. Nessa perspectiva, certamente não se lhe pode 
assacar qualquer tipo de activismo. Bem pelo contrário, uma vez que passou 
rapidamente para a análise dos princípios constitucionais estruturantes62, sal-
tando por cima de um passo essencial: o enquadramento da questão à luz dos 
direitos fundamentais. Se a Constituição confere um direito à retribuição e 
à pensão, claro se torna que confere um direito a receber um determinado 
montante, um quantum legalmente estabelecido.

Não nos deixa dúvidas que o corte dos subsídios que integram a retribui-
ção em sentido amplo é uma medida desigualitária, que introduz uma injus-
tifi cada diferenciação em prejuízo dos trabalhadores e reformados do sector 
público que, para além da sobrecarga fi scal de que foram alvo por via do 
aumento de impostos, foram ainda sujeitos a um corte nos subsídios de férias 
e de Natal a que acresce, quanto aos primeiros, também a redução das retri-
buições entre 3,5% e 10%, que vigorava desde 2011, face aos trabalhadores do 
sector privado, que “apenas” foram penalizados com o aumento de impos-
tos. O princípio da igualdade na repartição dos encargos públicos impõe que 
todos contribuam, na medida das suas capacidades, para a solvência das contas 
públicas, não se vislumbrando fundamento bastante para somente impor aos 
primeiros o esforço de arcarem com ablações de rendimentos com o propósito 
de garantir o cumprimento do défi ce (4,5% do PIB), a que o Estado estava 
obrigado.

Não se trata de uma medida universal, mas o que impressiona é a despro-
porção entre aquilo que é exigido aos servidores públicos desde um escalão 
reconhecidamente baixo (600€), e o que (não) é exigido aos trabalhadores por 
conta de outrem no sector privado e aos trabalhadores por conta própria63. 
Constata-se claramente (sem necessidade de recurso a raciocínios matemáti-
cos), que tais medidas, face aos trabalhadores e aposentados do sector público, 
se situam muito para além dos “limites do sacrifício”64. E nem sequer o argu-

62 O itinerário que em nossa opinião deveria ter sido percorrido, impunha uma primeira fase de 
controlo, de análise da justifi cação do legislador para restringir os direitos fundamentais em ques-
tão. Só que, involuntariamente, o que acaba por acontecer é que, o facto de o próprio Tribunal 
Constitucional não considerar o carácter jusfundamental de certos direitos leva a que os poderes 
públicos não se sintam na obrigação de cumprir o ónus de justifi cação que sobre eles impende 
quando restringem direitos fundamentais.
63 Jorge Miranda, “O Tribunal Constitucional em 2012”, disponível em http://recil.grupolu-
sofona.pt/bitstream/handle/10437/5010/o_tribunal_constitucional_em_2012.pdf?sequence=1 
64 Esta expressão deve ser entendida no contexto em que a decisão foi tomada. O TC optou, 
sem justifi car porquê, pela utilização de um critério de “igualdade proporcional”, em nossa opinião 
confuso e que junta dois princípios que só ganham em ser separados, como veremos infra. Não 
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mento da diferença entre trabalhadores do sector público e trabalhadores do 
sector privado, que efectivamente existe, é fundamento bastante para “deixar 
passar” a medida, uma vez que a diferença de remunerações teria que ser 
demonstrada face a cada tipo de actividade comparável. Por que razão, sendo 
o desequilíbrio orçamental um problema nacional, deveriam ser apenas os tra-
balhadores e reformados do sector público a arcar com os respectivos custos?

No seguimento deste acórdão, surgiram várias críticas ao Tribunal Cons-
titucional, acusando-o de ser um tribunal activista, no essencial por duas 
razões. Primeiro, porque teria passado a modelar o princípio da igualdade 
de acordo com a sua própria visão, determinando qual seria a forma mais 
proporcionada de repartição de sacrifícios entre os diferentes membros da 
comunidade65. Já acima se sustentou que considerámos dispensável a referida 
passagem, pelo facto da escolha do se e do como das medidas a adoptar ser 
uma prerrogativa em primeira linha do legislador. Contudo, o facto é que 
em nenhuma passagem do Acórdão, o Tribunal formulou, nem expressa nem 
tacitamente, as medidas que deveriam ter sido adoptadas, como moldura de 
compreensão da decisão por si tomada, limitando-se (conquanto mal), a iden-
tifi cá-las num quadro hipotético, ou, pelo menos, a sugerir a avaliação da sua 
possibilidade o que, de modo algum legitima o epíteto de activista. 

Também não merece acolhimento a crítica de que não haviam sido forne-
cidas indicações quanto à política económica alternativa que a referida declara-
ção de inconstitucionalidade iria exigir, uma vez que se havia desconsiderado 
o carácter economicamente complexo da relação entre as medidas e os seus 
efeitos. Esta crítica é mais facilmente rebatível, tal é a evidência de que uma 
actuação desse tipo representaria a assunção de poderes orçamentais por parte 
dos juízes, uma vez que seriam estes a emitir directrizes económicas sobre o 
modo como as medidas deveriam ser adoptadas. Aqui sim, colocar-se-ia em 
causa o princípio da separação de poderes. Ao TC exigia-se que averiguasse se 
as normas em causa se continham dentro do limite razoável de diferenciação à 
luz do princípio da igualdade, este o exercício que efectivamente fez. 

Já não podemos deixar de acompanhar aqueles que criticaram duramente 
a limitação de efeitos66 da declaração de inconstitucionalidade, não só por 

obstante, neste acórdão parecem evidentes alusões ao princípio da proporcionalidade, mescladas 
com o princípio da igualdade, quando o Tribunal fala em “limites do sacrifício”. 
65 Gonçalo de Almeida Ribeiro, op. cit., págs. 69 e ss.
66 V. a declaração de voto da conselheira Catarina Sarmento e Castro no referido Ac. n.º 
353/2012.
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conduzir a uma “inconstitucionalidade sob pena suspensa”67, sem efeitos práticos 
no ano a que respeita, mas também por tal ser contrário à natureza da decla-
ração de inconstitucionalidade de uma norma68. Mas, ao menos, quem con-
sidere esta decisão activista, certamente não deixará de reconhecer, sob pena 
de cair em contradição, que a limitação dos efeitos da mesma, concretizada 
de forma inédita, foi declarada tendo em conta razões de interesse público de 
excepcional relevo69.

Não obstante, apesar de a justeza da decisão não nos merecer reparos 
quanto à conclusão a que chegou, da fundamentação transparecem outras 
incoerências, que importa explanar. Vejamos. É importante, para que as deci-
sões possam ser consideradas racionais do ponto de vista prático, que apre-
sentem uma estrutura dogmática e argumentativa clara, transparente e coe-
rente70. Não foi o caso deste acórdão, não só tomado de per si, mas também 
na sua relação com outros dois acórdãos (Acs. n.ºs 396/2011 e 862/2013), de 
que se dá breve nota. 

Afi rma o TC, no Ac. n.º 353/2012, que “A igualdade não é, porém, igua-
litarismo. É antes igualdade proporcional. Exige que se tratem por igual as situações 
substancialmente iguais e que, a situações substancialmente desiguais se dê tratamento 
desigual, mas proporcionado”. Ao longo de décadas, tem sido amplamente dis-
cutido se o princípio da proporcionalidade é uma decorrência do princípio 
da igualdade, se certos dos seus elementos estruturais daquele fazem ou não 
parte deste ou se, pelo contrário, se trata de dois princípios totalmente autó-
nomos71. Pela nossa parte, consideramos que são autónomos, com estruturas 
valorativas distintas, e que só ganham em ser separados, compreendidos e 
aplicados autonomamente. Quando falamos de proporcionalidade falamos de 
uma colisão entre bens, interesses ou valores, cuja resolução passa, ou pela 

67 Na expressão de Carlos Blanco de Morais, As mutações constitucionais implícitas e os seus limites 
jurídicos: autópsia de um Acórdão controverso, disponível em http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/
handle/10437/5027/as_mutacoes_constitucionais.pdf?sequence=1 
68 Existe a possibilidade de limitação de efeitos em relação ao período anterior à declaração de 
inconstitucionalidade, nunca posterior. Neste sentido, Carlos Blanco de Morais, As mutações consti-
tucionais implícitas e os seus limites jurídicos: autópsia de um Acórdão controverso, disponível em http://recil.
grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/5027/as_mutacoes_constitucionais.pdf?sequence=1 
69 Ac. 353/2012: “Encontrando-se a execução orçamental de 2012 já em curso avançado, reconhece-se que 
as consequências da declaração de inconstitucionalidade acima enunciada, sem mais, poderiam determinar, ine-
vitavelmente esse incumprimento, pondo em perigo a manutenção do fi nanciamento acordado e a consequente 
solvabilidade do Estado”. Não se deve igualmente esquecer que a limitação de efeitos da declaração 
de inconstitucionalidade, permitida pelo artigo. 282.º, n.º 4 da CRP, está sujeita a uma exigência 
de proporcionalidade.
70 Vitalino Canas, op. cit., pág. 3
71 Para um aprofundamento maior desta questão, v. por todos Vitalino Canas, op. cit., págs. 7 e ss.
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prevalência de uns sobre outros, ou por uma composição equilibrada de todos 
os interesses em presença, se tal for possível. Diferentemente, o princípio da 
igualdade tem na sua génese uma intervenção legislativa que estabelece uma 
diferenciação, que delimita um âmbito subjectivo ou objectivo de pessoas ou 
situações que passarão a ter um tratamento diferenciado face a outro âmbito 
objectivo ou subjectivo diferente. In casu, estamos perante um grupo que se 
caracteriza por uma diff erentia specifi ca em relação aos demais, os trabalhadores 
e pensionistas que auferem rendimentos por verbas públicas, tendo-lhes sido 
aplicado um tratamento diferenciado à luz de um tertium comparationis, sujeição 
ou não a cortes de subsídios de férias e de Natal. 

Ora, para essa diferenciação terá que ser encontrada uma justifi cação, que 
aliás não é nada de diferente do ónus justifi cativo que impende sobre o legis-
lador quando actua restritivamente em matéria de Direitos Fundamentais. 
Por outro lado, entre a razão justifi cativa da diferenciação e o fi m da norma 
deve haver um nexo. Neste caso falamos de um fi m externo72, ou seja, um 
fi m de natureza económica, decorrente da necessidade de corte de despesa 
pública, que tem um efeito orçamental muito mais rápido no que toca a ver-
bas públicas. Em termos do controlo da observância da igualdade, a doutrina 
distingue entre uma versão forte e uma versão fraca do princípio: em sentido 
fraco, a igualdade é vista como proibição geral do arbítrio, ou seja, como pros-
crição apenas das medidas que sejam arbitrariamente desiguais, bastando que 
haja uma motivação objectiva para a diferenciação, que não seja patentemente 
desrazoável ou desprovida de fundamento racional. Já na sua versão forte, 
entende-se que há violação do princípio da igualdade quando um grupo de 
destinatários da norma é tratado diferentemente em comparação com outro 
grupo, apesar de não haver entre os dois diferenças cuja espécie e peso pos-
sam justifi car o tratamento desigual73. Como é evidente, esta versão é muito 
mais exigente para com o legislador, uma vez que não basta que a medida em 
causa não seja arbitrariamente desigual, sendo necessário que se conclua que 
as razões que fundamentam o tratamento diferenciado, com aquela espécie e 
com aquela extensão, têm peso sufi ciente para o justifi car; em suma, o peso 
das razões da diferenciação tem de ser superior à profundidade, extensão e 
signifi cado do tratamento diferenciado. Exprimimos a nossa preferência por 
tal versão, não só porque nos parece aquela que é funcionalmente adequada a 
ser usada por uma justiça constitucional forte, mas também porque se apresenta 

72 Na classifi cação de Huster, transposta por Vitalino Canas, op. cit., pág. 9.
73 Formulação adoptada pelo Tribunal Constitucional alemão e reproduzida por Vitalino Canas, 
op. cit., pág. 15.
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com maior ligação com a concepção de direitos fundamentais que defende-
mos supra. 

Assim, não deixamos de saudar que o Tribunal tenha recorrido, em 2012, 
à versão forte do princípio da igualdade, claramente presente no modo como 
avaliou comparativamente a diferença do grau de sacrifício para aqueles que 
eram atingidos pela norma legislativa (trabalhadores e reformados do sector 
público) e aqueles que não o eram (trabalhadores do sector privado), como 
defi niu a extensão do peso ou dimensão da diferença entre uns e outros, como 
efectuou uma relação entre as razões da diferenciação (no caso, a especial e 
rápida efi cácia de medidas de contenção de despesa por parte da máquina do 
Estado) e o fi m da norma (a consolidação orçamental e o cumprimento da 
meta do défi ce de 4,5% para 2012), a avaliação do contexto de emergência 
fi nanceira e, por fi m, a avaliação critica da extensão e do peso da diferença, 
claramente inigualitária, entre os destinatários da norma e aqueles que fi ca-
riam fora do seu âmbito de aplicação. Contudo, o TC não conseguiu evitar o 
recurso a uma fundamentação confusa e ambígua, aglutinando dois princípios 
que devem manter-se separados74. Houve a junção entre dois planos norma-
tivos, porventura de forma não intencional. Certo é que fi cou prejudicada a 
clareza da fundamentação. 

Acresce que consideramos ter existido também violação do princípio 
da proporcionalidade, pela não verifi cação do princípio da exigibilidade da 
medida (que não era a exigida para alcançar os fi ns almejados pelo legislador, 
por este dispor de outras), e do princípio da proporcionalidade stricto sensu 
(adoptava-se uma medida excessiva e desproporcionada para alcançar o fi m 
pretendido)75. Parece-nos que também o Tribunal terá entendido assim, uma 
vez que ao afi rmar que as medidas em causa ultrapassavam os “limites do sacri-
fício”, fez-se apelo a uma lógica de desproporção entre as medidas tomadas e 
o resultado a alcançar. É certo que considerou a questão prejudicada e não se 
pronunciou sobre ela, mas não se tornou claro se considera, como defende-

74 “Para efeitos da aplicação do princípio da igualdade – cuja aplicação não é despoletada por uma colisão de 
bens, interesses ou valores – pesa-se o que representa a diferenciação para um dos membros do par comparativo 
e contrapesa-se a espécie, intensidade e extensão da diferenciação com as razões da diferenciação. A circunstân-
cia de haver um momento ponderativo na estrutura dogmática do princípio da igualdade, na versão forte (…) 
não implica que haja aplicação de qualquer segmento de proporcionalidade. Tudo visto, são escassos os argu-
mentos que sustentam o conceito de igualdade proporcional (…) São estas diferenças estruturais que explicam 
que uma mesma medida possa contender com o principio da proporcionalidade sem contrariar o principio da 
igualdade”, op. cit., pág. 19.
75 Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume I, 
pág. 453.
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mos, dever existir uma separação estanque entre os dois princípios ou se, pelo 
contrário, um deles contém elementos do outro.

Deve também ser sinalizada a contradição em que o TC incorreu quando, 
apenas um ano antes76 efectuou o controlo de uma medida ablativa de um 
direito fundamental à luz da versão fraca do princípio da igualdade, ou seja, 
igualdade como proibição do arbítrio. Não foi feita qualquer ponderação das 
razões da diferenciação e da intensidade e extensão da mesma, tendo o Tribu-
nal concluído que não era arbitrária a diferença de tratamento dos funcioná-
rios públicos, uma vez que “estão vinculados, é oportuno lembrá-lo, à prossecução do 
interesse público”. O que aqui nos parece criticável nem é a decisão em si, mas 
sim o modo como a ela se chegou, por comparação com 2012. De modo a que 
possa ser medianamente apreensível qual o critério e a forma de decisão teria 
sido aconselhável que se adoptasse uma postura coerente e constante de con-
trolo, e não uma fi scalização da constitucionalidade algo difusa, umas vezes 
impressivamente exigente e intensa no controlo, outras branda e condescen-
dente. Tomemos como exemplo o Ac. n.º 862/2013, relativo à convergência 
de pensões entre a Caixa Geral de Aposentações e o sistema de Segurança 
Social 77. 

A medida parece-nos, na mesma linha do juízo emitido pelo Tribunal, 
inconstitucional por violação do princípio da protecção da confi ança, uma 
vez que se colocavam em causa as legitimas expectativas de pensionistas que 
haviam feito planos de vida fundados em comportamentos do Estado. Não 
obstante, quer-nos parecer que em certos casos o TC, contrariando a sua 
própria autocontenção no que toca à utilização do principio da protecção da 
confi ança78, escrutinou de forma clara as ponderações efectuadas pelo legis-
lador, não as aceitando, chegando ao ponto de afi rmar que: “Uma medida que 
pudesse intervir de forma a reduzir o montante de pensões a pagamento teria de ser uma 
medida tal que encontrasse um forte apoio numa solução sistémica, estrutural, destinada 
efectivamente a atingir a (…) sustentabilidade do sistema público de pensões, igualdade 
proporcional e solidariedade entre gerações”. Aqui, uma vez mais, sugerem-se medi-
das, neste caso, o fi gurino das medidas a adoptar para combater o problema da 
sustentabilidade da Segurança Social.

76 Ac. do TC n.º 396/11. 
77 Através do qual se reduzia em 10% o montante das pensões em pagamento da responsabilidade 
da CGA de valor ilíquido superior a 600€, afectando os pensionistas da Função Pública inscritos 
até 1993, tendo sido ainda aprovada uma nova fórmula de cálculo das mesmas pensões atribuídas 
a partir de 2006.
78 De que nos fala Vitalino Canas, op. cit., pág. 37.
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A uma primeira leitura poderia sustentar-se estarmos confrontados com 
pura manifestação de activismo judicial79. Não é essa a nossa opinião. 

A própria justifi cação adiantada pelo Governo, apoiada em razões de 
sustentabilidade do sistema de pensões e de justiça intergeracional, só que 
apoiado numa cláusula de reversibilidade, segundo a qual o regime anterior 
seria reposto quando as condições económicas e fi nanceiras do país melho-
rassem, parece ter contribuído decisivamente para a decisão fi nal80. Por outro 
lado, assim o pensamos, tal controlo parece estar em linha com aquilo que se 
exige da justiça constitucional em tempos de crise, ou seja, uma ampliação da 
sua competência e da sua legitimidade para recorrer a instrumentos reforçados 
de controlo, como contrapartida da ampliação da competência do legisla-
dor para interferir na área dos direitos fundamentais sustentado em razões de 
necessidade económico-fi nanceira. O que está de acordo com a ideia essencial 
de que quanto mais intensa for a intervenção legislativa, tanto maior deve ser 
a exigência do juiz constitucional81. O que se lamenta é que não tenha sido 
sempre assim. 

Por último, a forma a um tempo temerária, a outro tímida como o TC 
tem decidido certas questões que lhe são colocadas, confi rma a ideia de que, 
não obstante a jurisprudência ser criticável em variados aspectos, o que é certo 
é que não tem sido activista, no sentido negativo de violação do princípio da 
separação de poderes com que a expressão tem estado em voga entre nós. De 
facto82, o Tribunal não tem violado o princípio da separação de poderes, indo 
além das suas competências funcionais ou usurpando para si faculdades per-
tencentes aos poderes legislativo ou executivo. Também não tem recorrido a 
predeterminações e predefi nições que fogem dos limites da causa, de modo 
a procurar a satisfação de orientações morais, ideológicas ou políticas que os 
juízes certamente perfi lham na concreta mundividência em que se situam.

79 Vitalino Canas, op. cit., pág. 37, refere que a “fórmula de controlo toca o limiar superior do poder 
jurisdicional do juiz constitucional”. 
80 Jorge Reis Novais, op. cit., pág. 16, considera que, apesar de não o reconhecer expressamente, 
a principal motivação do TC se encontra na “evidência da fragilidade” das razões invocadas para 
penalizar os pensionistas da Função Pública relativamente aos do sistema geral de segurança social, 
aliado a debilidade de uma alteração conjuntural e assistémica, orientada apenas para uma rápida 
redução da despesa do Estado.
81 Ideia expressa por Hess Konrad transposta por Vitalino Canas, op. cit., pág. 37.
82 Vejam-se algumas características do chamado activismo judicial disponíveis em http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322012000100002 
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e)  Que tipo de juiz constitucional é exigido como guardião dos direitos do 
cidadão?

Num país que dispõe de uma justiça constitucional forte, ou seja, de um 
sistema de fi scalização da constitucionalidade que, com todas as suas imper-
feições e incoerências, garante aos cidadãos o recurso a ela através de órgãos 
seus representantes83, para defesa dos seus direitos e interesses fundamentais, 
quando estão em causa decisões do legislador democrático que os restringem, 
todas as possibilidades e meios de controlo devem ser utilizados, não havendo 
lugar a práticas de autocontenção judicial nesta matéria84. Assim sendo, o 
controlo deve ser particularmente intensivo, tendo o legislador que observar 
todo um ónus de justifi cação e fundamentação das medidas ablativas de direi-
tos fundamentais. O crivo do TC na apreciação dessa justifi cação deve ser o 
mais fi no possível. Posteriormente, quando seja superada essa primeira fase, 
deve ainda a medida ser sujeita a um rigoroso escrutínio de compatibilidade 
com os princípios constitucionais estruturantes. 

Porém, tudo é feito de forma diferente quanto é o próprio Tribunal que, 
em certas decisões, desconsidera o carácter de jusfundamentalidade de determi-
nados direitos, antes enquadrando as questões como de prossecução de polí-
ticas públicas, face às quais o legislador dispõe de uma ampla margem de 
conformação. É certo que, como se procurou explicar, as restrições a direitos 
fundamentais são também elas decisões politicas, que exigem a intervenção 
do legislador democrático [artigo 165.º, n.º 1, alínea c) da CRP]. Contudo, 
resulta da própria CRP que as mesmas devem conter-se dentro dos limites 
defi nidos pela mesma e pela lei (artigos 3.º e 277.º, n.º 1 da CRP). 

Não obstante, o facto é que em alguns acórdãos, o TC começa por afi r-
mar que apenas vai recorrer a um “critério de evidência”, sendo que, na prática, 
efectua um controlo assaz exigente e apertado. Tem sido constante, desde 
2011, uma intenção clara de defesa dos direitos sociais. Mas o próprio Tri-
bunal acaba por cair em contradição quando, ao mesmo tempo que faz esse 
controlo, rejeita a natureza jusfundamental dos mesmos. É indiscutivelmente 
positivo que o TC desempenhe as suas funções com um intuito proactivo na 
defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, pois esse é indiscutivelmente o 
papel que lhe cabe. Porém, da sua fundamentação transparece alguma incoe-
rência, uma vez que não recorrendo a qualquer enquadramento das restrições 
legislativas enquanto restrições a direitos fundamentais, deixa sem suporte 

83 Veja-se o artigo 281.º, n.º 2 da CRP que atribui legitimidade a certos órgãos para requererem 
a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral.
84 Do mesmo modo, Jorge Reis Novais, op. cit., pág. 9.
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teórico a utilização concreta e intensiva que por vezes faz dos princípios cons-
titucionais estruturantes, acabando por lavrar um iter cognitivo no mínimo 
impreciso. Em suma, o fi m, pelo menos nas decisões que se analisaram, acaba 
por ser correcto. São os meios para lá chegar que se revelam incongruentes 
em alguns casos. 

Suscita-se, inevitavelmente, a questão: que tipo de papel deve o juiz cons-
titucional desempenhar na defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos85? 
Deve ser um juiz activista, que interfi ra no espaço reservado ao legislador, que 
crie direito, que seja voluntarista? Deve ser proactivo, especializado e empe-
nhado para decidir as questões de constitucionalidade, estando especifi ca-
mente encarregado de verifi car a observância dos direitos fundamentais pelos 
poderes públicos e pela lei? Ou deverá antes ser neutro, pelo menos contido, 
de modo a não se imiscuir nos restantes poderes do Estado, em particular o 
poder legislativo, não transformando o TC numa juristocracia violadora das 
tutelas e garantias constitucionais, como alguns parecem entender que é a 
realidade actual? 

A complexidade do tema aliado à mundividência própria dos juizes não 
se deixa facilmente aprisionar pela forma estanque como as interrogações vão 
formuladas. É natural que nos confrontemos com o mix de juízos. A crise 
sentida por Portugal no quadro da União Europeia recoloca a Constituição 
no centro do debate: nestes conturbados tempos, ela passa a ser vista, com bem 
maior nitidez, enquanto repositório dos direitos dos cidadãos. Uma nitidez 
que, hoje muito mais do que antes, investe o TC como a última ratio de pro-
tecção dos seus direitos e expectativas, como esperança derradeira de garantia 
dos princípios de justiça e de solidariedade nos anos da crise. 

Propugnamos por uma justiça constitucional forte e efectiva, mesmo que 
esta actue contra a maioria conjuntural, como foi o caso em algumas deci-
sões. É desejável que os tribunais em geral, e o TC em particular, assumam 
uma postura proactiva na defesa dos direitos fundamentais, que tenham em 
conta a realidade económica e social que se vive e os princípios fundantes do 
nosso Estado de Direito Democrático86. Não se pode olvidar que é sobretudo 
nestes tempos de austeridade que a Constituição deve ser mais fi rme, que as 
garantias constitucionais devem ter a sua mais ampla aplicação, exigindo-se 
que o TC não vacile no rigor e controlo das exigências de justifi cação que 
coloca sobre as decisões governamentais. É assim porque vivemos tempos de 

85 A mesma questão é feita por António da Ascensão Ramos, op. cit., pág. 19.
86 António da Ascensão Ramos, op. cit., pág. 22. 
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“anormalidade”87, ou seja, tempos onde direitos e garantias constitucionais que 
normalmente são respeitados pelo legislador passam a ser postos em causa ou 
ameaçados por decisão da maioria parlamentar conjunturalmente constituída. 

O juiz constitucional tem de ser o guardião da defesa dos valores essenciais 
que suportam o Estado de Direito, tem de tomar consciência do conteúdo e 
impacto social das suas decisões, e deve ser “sufi cientemente ousado no papel de 
revalorização da função jurisdicional de forma a levar a bom porto a realização da justiça 
neste contexto de crises”88. Ousado, não excessivo, uma vez que a actividade 
interpretativa da Constituição por parte dos juízes deve conter-se dentro dos 
limites impostos pela mesma e pelos princípios jurídicos fundamentais, sob 
pena de o juiz assumir uma função criativa do Direito.

f ) Conclusão 

Não deixa de ser curioso que o TC tenha sido criticado de forma ambiva-
lente: para uns, e foi esse o tema que procurámos explorar, foi excessivamente 
intrusivo no campo das opções políticas, invalidando medidas absolutamente 
necessárias para a nossa subsistência económico-fi nanceira, por ignorar esse 
quase estado de necessidade em que nos encontrávamos, e que nos levou a 
pedir ajuda externa em 2011 e por negligenciar os condicionamentos decor-
rentes da nossa integração na União Europeia e na moeda única. Para outros, 
de forma totalmente oposta, as decisões do Tribunal Constitucional são dema-
siado benevolentes com o legislador. Falam em “(…) mais um passo na jurispru-
dência complacente que o mesmo tem vindo a seguir desde o inicio da crise fi nanceira”89. 

Revelado fi ca bem o difícil papel que o TC actualmente desempenha 
no exercício das suas funções. Dúvidas não restam que umas vezes decidiu 
bem, outras decidiu mal. Mas certamente não se poderá deixar de negar que 

87 Devido aos efeitos sistémicos da globalização e da integração económica e política transnacio-
nais, de que fala impressivamente Jorge Reis Novais, Em defesa do Tribunal Constitucional – 
Resposta aos críticos, Almedina, 2014, págs. 173 e ss.
88 António da Ascensão Ramos, op. cit., pág. 22.
89 O que os leva a concluir do seguinte modo: “A Constituição vai sendo sucessivamente reescrita pelo 
Tribunal Constitucional, receando-se que em breve nada reste da protecção dos direitos fundamentais (…) 
“Desde a vigência da crise fi nanceira que os orçamentos do Estado vivem em permanente tensão constitucional, 
demonstrando que um estado falido não hesita em recorrer a todos os meios para obter receita ou cortar despesa, 
mesmo que esses meios afrontem claramente a Constituição. Lamentavelmente, no entanto, essa atitude tem 
contado com a complacência do Tribunal Constitucional” – Luís Menezes Leitão, “Anotação ao acórdão 
do Tribunal Constitucional” n.º 353/2012, disponível em https://www.oa.pt/upl/%7Bf25d9d3f-b-
b88-47c8-90f2-a7efe2701d2a%7D.pdf 
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houve nas suas decisões um certo equilíbrio, procurando por um lado garan-
tir a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, e por outro “deixar pas-
sar” algumas medidas de duvidosa conformidade constitucional em nome das 
necessidades urgentes de fi nanciamento por parte do Estado. Neste último 
grupo de decisões, é claro que reduziu de certa forma a sua margem de inter-
venção, abrindo caminho a uma maior liberdade de conformação por parte do 
legislador. Nunca se poderá esquecer que o TC decide uma questão jurídica: a 
da constitucionalidade de uma norma, constitucional ou legal. Sem embargo 
de repercussões ou conotações politicas, não lhe compete defi nir nem prosse-
guir o interesse público, como os órgãos da função politica o fazem, nem lhe 
compete fazer interpretação autêntica da CRP90

Esperemos que o papel que foi desempenhado na garantia dos direitos 
fundamentais dos cidadãos ajude a mudar a imagem altamente negativa de que 
o TC goza na sociedade portuguesa91.

V –  Activismo do Tribunal Constitucional no Direito Penal e no 
Processo Penal?

Não obstante o enfoque deste trabalho estar colocado em questões de 
índole económico-fi nanceira, a verdade é que a actuação do TC não se esgota 
nessa vertente, assumindo ainda importantes posições noutros domínios da 
vida social, como seja os direitos dos arguidos em processo penal92. 

Abordamos, pelo seu enorme interesse prático, o acórdão n.º 179/201293, 
onde se debatia a eventual inconstitucionalidade de um Decreto proveniente 
da Assembleia da República que criava, como novo tipo legal, o crime de 
enriquecimento ilícito geral94, praticado por funcionário ou praticado por 

90 Como bem refere Jorge Miranda, op. cit., págs. 46 e 47.
91 Declaração proferida pela Conselheira Maria Lúcia Amaral, no TC, numa visita realizada ao 
Tribunal Constitucional no âmbito do Mestrado em Direito Forense, no dia 18/12/2015.
92 Poderiam ser citados e referenciados inúmeros acórdãos quanto a esta temática. Razões de 
economia de espaço impedem-nos de os referir com algum pormenor. Deixamos, no entanto, 
alguns: Acs. do TC n.ºs 416/2003, 126/2013 e 174/2014, todos disponíveis em www.tribunal-
constitucional.pt 
93 Relativo ao processo n.º 182/12. 
94 Era a seguinte a formulação do tipo legal geral, constante do artigo 335.º-A do Código Penal: 
“Quem por si ou por interposta pessoa, singular ou colectiva, adquirir, possuir ou detiver patri-
mónio, sem origem licita determinada, incompatível com os seus rendimentos e bens legítimos, 
é punido com pena de prisão até três anos, se pena mais grave não lhe couber por força de outra 
disposição legal”.
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titular de cargo politico ou de alto cargo público. O Presidente da República 
requereu a fi scalização preventiva do diploma por ter dúvidas sobre a even-
tual violação dos princípios da presunção de inocência, consagrado no artigo 
32.º, n.º 2 da Constituição, nas suas dimensões de proibição de inversão do 
ónus da prova95, do direito ao silêncio do arguido em processo criminal96, do 
principio in dúbio pro reu97 e ainda dos princípios da proporcionalidade98 e da 
legalidade 99 (artigos 18.º, n.º 2 e 29.º, n.º 1 da CRP, respectivamente). 

O TC, após proceder a um enquadramento da questão em termos inter-
nacionais, efectuando uma comparação entre o sistema jurídico português e 
outros países também partes na Convenção das Nações Unidas contra a cor-
rupção100 acentuou a grande discrepância existente entre a expressão residual 
do enriquecimento ilícito no contexto do ordenamento jurídico penal inter-
nacional e a capital importância que este assume em termos fi scais, existindo 
um conjunto de instrumentos funcionalmente adequados a detectar situações 
denominadas de manifestação de fortuna e outras onde existe discrepância 
entre a capacidade contributiva revelada pelo sujeito passivo na aquisição de 
determinados bens e a que é possível extrair a partir dos rendimentos por si 
declarados. Foi sublinhada a grande importância do direito penal do bem jurídico 

95 De acordo com o Presidente da República, “Resulta da conjugação dos citados preceitos que, para o 
preenchimento do tipo legal de crime, basta que o Ministério Público alegue que o enriquecimento não possui 
origem licita determinada (…) Na circunstância de o Ministério Público não determinar a licitude da origem 
do património – por incapacidade de prova, insufi ciência de factos, ou outra razão – o tipo legal deve ter-se 
por preenchido”.
96 Na fundamentação do Presidente da República, “A única forma de o arguido garantir que a prova 
não se considera produzida é revelar, provando, a origem do património. Contudo, uma tal exigência, admi-
tindo que o arguido se encontra em condições de a provar, viola, por si só, o principio da presunção de inocência 
na sua dimensão de (…) direito ao silêncio do arguido (…) o tipo legal de crime e os respectivos elementos não 
podem ser confi gurados (…) exigindo, em consequência, a acção do arguido”. 
97 “(…) caso o Ministério Público não demonstre a origem licita do enriquecimento, cria-se a duvida sobre 
a licitude ou ilicitude desse enriquecimento. Ora, uma vez que a defi nição do tipo legal de crime se encontra 
desenhada de tal forma que a não demonstração da licitude da origem dá lugar ao seu preenchimento, a duvida 
mencionada conduzirá, inelutavelmente, à condenação do arguido o que consubstancia uma violação do prin-
cipio da presunção de inocência”.
98 Alegava o Presidente da República, “(…) podem ser encontradas outras formas de, protegendo os mes-
mos bens jurídicos, salvaguardar princípios constitucionais fundamentais, ademais quando aplicáveis a todas 
as pessoas (…) Na formulação adoptada pelo Decreto, não são claros os bens jurídicos a proteger pela norma 
e pela respectiva incriminação. Tal indeterminação coloca em crise não só o juízo de proporcionalidade como a 
própria possibilidade concreta de defi nição do tipo legal”.
99 Concluindo do seguinte modo: “Do decreto não resulta com sufi ciente precisão o momento da prática 
do facto, legitimando a interpretação segundo a qual a norma é aplicável a factos ocorridos em momento ante-
rior ao da sua entrada em vigor”.
100 Aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 47/2007, de 21 de Setembro.
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como pressuposto irrenunciável de qualquer incriminação, cuja existência é 
indispensável para a validade da mesma, por se destinar à punição de com-
portamentos produtores de grande danosidade social101. Assim, acabou por 
concluir-se que o escopo da norma assenta na incompatibilidade existente 
entre o património adquirido, detido ou possuído e os rendimentos e bens 
legítimos do agente, património esse que, não tendo origem licita determi-
nada, indicia que o acréscimo patrimonial adveio da prática anterior de crimes 
podendo assumir-se, com toda a clareza, que a incriminação em causa visa 
obstar a que os mais diversos crimes com base nos quais se deu este acrés-
cimo fi quem impunes. Ora, sendo fi nalidade desta norma a punição de crimes 
anteriormente praticados, geradores do enriquecimento ilícito, inexiste um 
bem jurídico claramente defi nido a tutelar, o que acarreta necessariamente a 
inconstitucionalidade da norma. 

Por outro lado, a censura constitucional também se fez sentir ao nível do 
princípio da legalidade, entendendo-se que o não cumprimento da exigência 
de determinação típica dos tipos penais, com base nos quais tem de ser pos-
sível identifi car quais os comportamentos, activos ou omissivos, penalmente 
proibidos, colidia com o artigo 29.º, n.º 1 da Constituição. Por último, as 
normas objecto de fi scalização também não passaram indemnes ao principio 
da presunção de inocência, entendendo o Tribunal que os tipos legais, tal 
como se encontravam construídos, consagravam uma presunção de culpa do 
arguido, fazendo decorrer a sua responsabilidade penal de forma automática, 
sem necessidade de qualquer demonstração positiva da ausência de ilicitude na 
obtenção dos rendimentos ou do património subjacentes à incriminação. De 
facto, verifi cada a incongruência entre o património e o rendimento, ela seria 
consequentemente qualifi cada como uma situação de enriquecimento ilícito, 
situação agravada pelo facto de as causas lícitas de obtenção de rendimen-
tos serem abertas e praticamente inesgotáveis. Tal norma colocava em crise 
séria o respeito pelo cotejo de direitos reconhecidos ao arguido em processo 
penal, como seja o direito ao silêncio, o direito a não participar na sua própria 
autoincriminação e o direito a que um non liquet na questão de prova seja sem-
pre valorado a seu favor, em virtude do principio in dúbio pro reu. 

Apesar de signifi cativamente maioritária, a decisão não foi unânime, 
existindo duas declarações de voto de grande importância, que merecem ser 
analisadas, pois em parte fundam a opinião que sobre este acórdão iremos 
emitir. Começando pela declaração de voto do Conselheiro Carlos Fernandes 
Cadilha, este entende que a incriminação em causa é meramente subsidiá-

101 De que fala impressivamente Figueiredo Dias, Direito Penal – Parte Geral, tomo I, 2.ª ed., 
Coimbra, 2007.
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ria, como aliás resulta da parte fi nal dos preceitos em análise “Se pena mais 
grave lhe não couber por força de outra disposição legal” e autónoma, não se 
confundindo assim com a demonstração da prática de qualquer facto ilícito já 
tipifi cado em termos de delito de natureza económica ou fi scal. Assim sendo, 
o que aqui está em causa é a responsabilização penal de situações objectivas 
de enriquecimento injustifi cado, pela evidente desproporção entre os ren-
dimentos obtidos e declarados, razão pela qual o bem jurídico que aqui se 
pretende proteger é o da transparência das fontes de rendimento, bem jurí-
dico esse socialmente relevante e valioso no combate à criminalidade eco-
nómica e fi nanceira. Exprimimos um juízo de concordância com a posição 
manifestada. Efectivamente, afi gura-se-nos claro que a previsão dos tipos em 
causa visa a protecção de um bem jurídico socialmente valioso, que consiste 
na transparência das fontes de rendimento, na igualdade e na justiça social, 
podendo inclusivamente tratar-se de um bem jurídico complexo. 

É consabida a grande difi culdade do combate a fenómenos de criminali-
dade económico-fi nanceira, que colocam em profunda crise a democracia e 
o Estado de Direito e que, pela sua própria natureza, se revestem de grandes 
difi culdades de detecção e de prova, em virtude dos métodos sofi sticados de 
actuação dos agentes, das suas conexões com cúmplices e com intermediários 
ou da ocultação de bens, situações essas que, as mais das vezes, apresentam 
carácter transnacional. As normas em causa revelam-se necessárias e adequa-
das à protecção do bem jurídico identifi cado e à repressão de tais fenómenos, 
funcionando como juízo qualifi cado de intolerabilidade social, assente na 
valoração ético-social de uma conduta102. É o próprio reforço da consciência 
jurídica da comunidade para esta temática que está em causa e que constitui, 
também ele, fi nalidade primordial do Direito Penal e da previsão das suas 
sanções. 

Por maioria de razão exprimimos a nossa total adesão à posição mani-
festada pelo Conselheiro Vítor Gomes, na parte em que distingue entre a 
incriminação geral, constante do artigo 335.º-A do Código Penal, das incri-
minações respeitantes ao crime de enriquecimento ilícito por funcionário 
(artigo 386.º do Código Penal) e por titular de cargo politico e de alto cargo 
público (artigo 27.º-A da Lei n.º 34/87). Nestes dois casos, a existência do bem 
jurídico manifesta-se ainda com maior intensidade, por força dos especiais 
deveres de rectidão, honestidade e probidade em que se encontram investidos 
os titulares de funções públicas de grande importância e de cargos políticos. 
Efectivamente, o que se visa tutelar aqui é mais uma vez a transparência das 

102 Como bem refere Manuel da Costa Andrade, A dignidade penal e a carência de tutela penal, 
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, n.º 2, 1992, pág. 184.
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fontes de rendimento, transparência ainda mais relevante na medida em que se 
refere a pessoas titulares de órgão públicos de natureza política, cujo desempe-
nho dentro dos limites da lei é condição de dignidade e prestígio do próprio 
Estado. A opacidade relativa à discrepância entre o património existente e 
declarado cria a desconfi ança nos cidadãos e mina a confi ança que estes devem 
ter no regular funcionamento das instituições democráticas. O bem jurídico 
comporta ainda a própria credibilidade do Estado, enquanto bem com indis-
cutível relevância e consagração constitucional (artigo 266.º da Constituição). 

Àqueles a quem compete funcionalmente preparar, manifestar e executar 
a vontade do Estado, bem como representá-lo, deve exigir-se ética no desem-
penho das suas funções, de modo a que esteja assegurada a confi ança dos 
cidadãos na credibilidade, imparcialidade e probidade da actuação dos órgãos 
públicos. A administração pública deve mover-se em estrita subordinação à 
lei e de acordo com o interesse público, visando a proibição reprimir compor-
tamentos de titulares de cargos políticos e de órgãos públicos que, não raras 
vezes, os desempenham sem noção de serviço público, com o único intuito 
de enriquecer ou mercandejar com o cargo. Não nos choca que se imponha 
um especial dever de transparência a tais pessoas, conquanto que superior às 
restantes. 

Assumimos, portanto, discordância face a impossibilidade de descortinar 
um bem jurídico justifi cativo da incriminação, quer em termos gerais, quer 
em termos específi cos, para as categorias apontadas. Mas já concordamos com 
o Tribunal Constitucional, discordando assim de algumas declarações de voto 
apresentadas sobre esta matéria, quanto à violação do princípio da presunção 
de inocência, constante do artigo 32.º, n.º 2 da Constituição. Com proprie-
dade, o Tribunal focou a questão da proibição de inversão do ónus da prova 
no âmbito do processo criminal, na medida em que a não demonstração da 
origem licita dos rendimentos ou patrimónios em causa faz presumir a origem 
ilícita dos mesmos. Consideramos que, ainda mais fl agrante, é o facto de a 
construção do tipo exigir ao arguido que alegue e prove a origem lícita desses 
patrimónios ou rendimentos, atribuindo-lhe uma iniciativa de todo inade-
quada à estrutura do nosso processo penal. Assim se viola o direito ao silêncio 
do arguido, que este exercerá ou não de acordo com a sua consciência e estra-
tégia processual. O ónus que compete à acusação apresenta-se, sobremaneira, 
ténue, na medida em que basta alegar a origem ilícita do enriquecimento 
patrimonial, obrigando depois o arguido a provar a origem lícita do mesmo, 
quando este não tem que ser obrigado a participar na sua própria autoincrimi-
nação (nemo tenetur se ipsum accusare). Não obstante, apesar de reconhecermos 
a existência de presunções de facto em determinados tipos legais, e tendo em 
mente que o próprio Tribunal já as considerou conformes à Constituição, 
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por não violadoras do principio da presunção de inocência, entendemos que, 
numa área tão sensível e tão fundamentalmente restritiva como é a do Direito 
Penal, tais presunções ou inferências são de limitar ao máximo, preferencial-
mente não devendo sequer ser usadas. 

Em conclusão, concordamos com o juízo de inconstitucionalidade que 
foi formulado, não com base na premissa de inexistência de um bem jurídico 
a tutelar com a incriminação (que consideramos existir, e de forma bastante 
clara), mas sim quanto à violação do princípio da presunção de inocência, nas 
suas vertentes de proibição de inversão do ónus da prova, direito ao silêncio 
do arguido e direito à não autoincriminação. Assumiu aqui o Tribunal uma 
postura activista positiva, no sentido de proactiva na defesa dos direitos dos 
arguidos, senão quanto à fundamentação, pelo menos quanto ao resultado 
fi nal.
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1. Enquadramento

O Tribunal Constitucional tem sido chamado, repetidamente, a apreciar 
a constitucionalidade da norma do artigo 52.º da Lei n.º 107/2009, de 14 de 
setembro, que estabelece um prazo único de cinco anos para a prescrição do 
procedimento por contraordenação laboral (ou de segurança social), indepen-
dentemente da gravidade da infração, do grau de culpa do infrator, da sua 
capacidade económica ou da moldura aplicável.

Numa jurisprudência uniforme e constante, sufragada pelo Ministério 
Público nos vários recursos por este apresentados sobre a temática, o Tribunal 
Constitucional tem considerado que o prazo único de cinco previsto naquela 
norma está em conformidade com a ampla liberdade atribuída ao legislador 
ordinário no que respeita, designadamente, à extinção da responsabilidade 
contraordenacional por prescrição.

Tal entendimento não está, no entanto, isento de dúvidas.
O presente trabalho não pretende esgotar o tema, amplamente debatido 

entre a jurisprudência e a doutrina. Os nossos propósitos são modestos. Que-
remos fomentar o debate e, quem sabe, contribuir, ainda que indiretamente, 
para um revisão do regime geral e dos regimes especiais do direito contraor-
denacional, e particular do regime das contraordenações laborais.

* Advogado e doutorando em ciências jurídicas privatísticas.
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2. A posição “tradicional” do Tribunal a quo

No recente acórdão de n.º 297/2016 do Tribunal Constitucional1, consta-
ta-se que o Tribunal a quo (Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Instân-
cia Central – 1.ª Secção do Trabalho – J1) recusou a aplicação do artigo 52.º 
da Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro, por violação do princípio da propor-
cionalidade ínsito no artigo 18.º, n.º 2 da Constituição” e, em consequência, 
aplicou a regra geral do artigo 27.º do Regime Geral das Contra Ordenações 
(“RGCO”), previsto no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na reda-
ção conferida pela Lei n.º 109/2001, de 24 de dezembro, e declarou a pres-
crição do procedimento com a consequente extinção da responsabilidade do 
arguido. O artigo 27.º do RGCO estabelece três prazos de prescrição do pro-
cedimento por contraordenação, de acordo com uma hierarquia de gravidade 
da infração, a saber: cinco anos, quando se trate de contraordenação a que seja 
aplicável uma coima de montante máximo igual ou superior a € 49.879,79; 
três anos, quando se trate de contraordenação a que seja aplicável uma coima 
de montante máximo igual ou superior a € 2.493,99 e inferior a € 49.879,79; 
e um ano, nos restantes casos.

Atenda a disciplina substantiva das contraordenações laborais, o Tribunal 
a quo começa por considerar que “o legislador se preocupou em estabelecer 
um quadro sancionatório proporcionado e equilibrado, procurando adequar 
as molduras das coimas quer à gravidade da infração, quer ao grau de culpa do 
infrator, quer à própria dimensão económica do infrator”, na medida em que 
estabelece diferentes molduras de coima, de acordo com critérios equilibrados 
e aceitáveis (poder económico do infrator, gravidade da infração e grau de 
culpa). 

Todavia, “no que concerne ao prazo de prescrição do respetivo proce-
dimento, o legislador já não teve a mesma preocupação”, diz o Tribunal a 
quo. Efetivamente, o legislador coloca “no mesmo patamar, quer as ninharias 
infracionais, quer as infrações muito graves violadores de direitos especial-
mente relevantes dos trabalhadores (por exemplo, no domínio da segurança 
e saúde no trabalho), praticadas por infratores com forte poder económico”. 

Este arranjo legislativo contradiz não só o regime geral das contraordena-
ções mas também as leis penais. Efetivamente, o processo penal prevê prazos 
de prescrição distintos consoante o bem jurídico em causa e o grau da culpa 
do agente, nomeadamente no artigo 118.º, n.º 1, alínea d) do Código Penal, 
onde se estabelece o prazo de dois anos para os crimes puníveis com pena de 

1 Disponível para consulta em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20160297.
html>.
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prisão inferior a um ano ou mera multa. Quer o regime geral, quer as leis 
penais, se aplicam ao regime das contraordenações laborais, por via do dis-
posto no artigo 60.º da Lei n.º 109/2001, de 24 de dezembro, e do artigo 32.º 
do RGCO. Ora, sendo certo que as normas especiais, pelo seu carácter res-
tritivo, prevalecem sobre as normas gerais, não é menos verdade que aquelas 
devem respeitar a essência da ratio do regime geral em que se integram, sob 
pena de quebra injustifi cada da coerência normativa inerente ao complexo 
normativo que regula a mesma matéria e à ideia de justiça imanente a todo 
ordenamento jurídico. 

Analisando criticamente o artigo 27.º da Lei n.º 109/2001, de 24 de 
dezembro, e o artigo 52.º da Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro, o Tribunal 
a quo entendeu que a solução prevista nesta norma “revela-se desnecessária, 
inadequada ou manifestamente excessiva para cumprir os objetivos de cen-
sura dos diversos factos ilícitos que ocorrem naqueles campos e de proteção 
dos interesses legalmente protegidos”, uma vez que prevê um prazo único de 
cinco anos para prescrição do procedimento por contraordenação laboral ou 
de segurança social, independentemente da gravidade da infração ou da mol-
dura da coima aplicável.

O Tribunal a quo sustenta que a solução adotada pelo artigo 52.º, da Lei 
107/2009, constitui um “absurdo”, pois que, além de premiar (ou potenciar) 
a inércia da administração (imobilizando os processos de contraordenação 
durante anos e anos, ainda na fase administrativa), coloca em situação de des-
favor os infratores de menor poder económico e os agentes de infrações de 
menor desvalor ético”, afrontando, dessa forma, o princípio da proporcionali-
dade ínsito no artigo 18.º n.º 2 da Constituição.

Em sequência, foi determinada a recusa de aplicação do artigo 52.º da 
Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro, aplicada a regra geral do artigo 27.º do 
RGCO.

3. A posição “tradicional” do Tribunal Constitucional

Chamado a apreciar a questão, na parte em que se refere à prescrição do 
procedimento por contraordenação laboral, o Tribunal Constitucional, no 
referido acórdão de n.º  297/2016, apoiado em diversas decisões anteriores, 
apontou um conjunto de razões de ordem processual e substantiva. Passamos 
a citar aquelas que, em síntese, nos parecem mais conclusivas:

–  “O concreto prazo de cinco anos consagrado pelo legislador na norma 
ora sindicada, para o exercício daquele poder do Estado em matéria san-
cionatória contraordenacional, não se mostra (muito menos num juízo 
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de evidência) desproporcionado em face quer das fi nalidades prosse-
guidas, em geral, pelo legislador no domínio contraordenacional – a 
advertência social relacionada com a observância de certas proibições 
ou imposições legislativas e, assim, com a promoção de determinadas 
condutas, in casu na área das relações jurídico-laborais –, quer da fi nali-
dade apontada pelo legislador de criação de condições para uma maior 
efi cácia da ação fi scalizadora do Estado e da perseguição dos ilícitos 
(contraordenacionais laborais) em causa. Com efeito, no domínio con-
traordenacional, cabe ainda na margem de conformação do legislador a 
confi guração em concreto da dimensão processual do instituto da pres-
crição do procedimento e, deste modo, a determinação do tempo neces-
sário para o adequado desenvolvimento do mesmo procedimento com 
vista à prossecução das referidas fi nalidades.”  

–  “Acresce que a neutralidade da advertência social que constitui a fi na-
lidade do direito sancionatório contraordenacional e a irrelevância da 
censura ética do autor da infração - num domínio em que no conteúdo 
do tipo contraordenacional não se integram os bens jurídicos protegi-
dos-, se afi guram ainda compagináveis com a fi xação, pelo legislador, 
de um concreto prazo de cinco anos para a prescrição do procedimento 
contraordenacional, não justifi cando ou impondo qualquer distinção 
quanto ao prazo: face à natureza contraordenacional do ilícito, a dife-
renciação do prazo de prescrição do procedimento não se mostra cons-
titucionalmente devida.”

–  “Além disso, o concreto prazo único de cinco anos fi xado pelo legisla-
dor, não sendo irrisório nem excessivamente longo em face da diversi-
dade das situações de infração que motiva a (re)ação do Estado  – nem 
sequer superior aos prazos fi xados pelo legislador em outros domínios 
do ilícito de mera ordenação social (…) –, não se revela desproporcio-
nado no quadro de um domínio das relações jurídicas, como é o caso 
das relações jurídico-laborais, que reveste considerável complexidade, 
apresenta amplas implicações sociais.”

–  “Acresce referir que, se a apontada natureza autónoma do direito san-
cionatório contraordenacional, incluindo quanto ao tipo de comina-
ção (coima) e aos fi ns e valores associados à sanção contraordenacional, 
implica uma maior margem de conformação por parte do legislador na 
determinação do ilícito e na confi guração do respetivo regime subs-
tantivo e processual, outras razões e interesses podem ainda justifi car 
a opção legislativa de consagração de um prazo prescricional único de 
cinco anos para todos os procedimentos contraordenacionais laborais, 
qualquer que seja o ilícito concretamente em causa.” 
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–  “Ao estabelecer o prazo prescricional do procedimento de contraorde-
nações em matéria laboral – que não deixa de se revelar uma instru-
mento da certeza e segurança do direito – o legislador deve compaginar 
os interesses em presença, desde logo a realização, num prazo conside-
rado adequado para o efeito, dos fi ns do direito sancionatório em causa e 
a advertência social de proibição de condutas, por um lado, e os interes-
ses dos visados pela ação do Estado, por outro. E a fi xação de um único 
prazo em concreto de cinco anos pode ainda ancorar-se na diversidade 
dos interesses envolvidos, que transcendem os meros interesses privados, 
como se assinalou no Acórdão n.º 106/2014 exatamente em matéria de 
tutela contraordenacional laboral:

 (…) não obedecem, na ordenação de comportamentos e à censura da 
infração de normas precetivas ou proibitivas, a proteção de interesses 
meramente individuais (…). No âmbito da relação de trabalho, a tutela, 
mesmo a tutela contraordenacional, transcende os interesses privados, 
materializando a proteção de interesses constitucionalmente protegidos, 
como avulta, em especial, nos campos normativos juslaborais regulados 
em termos imperativos. A específi ca infração em questão nos presentes 
autos, relativa ao intervalo mínimo de descanso entre jornadas de trabalho 
consecutivas (artigo 214.º, n.º 1 do Código do Trabalho), ilustra com niti-
dez essa dimensão objetiva, concretizadora de direito social de natureza 
fundamental, como seja o direito à organização do trabalho em termos 
de permitir a conciliação da atividade profi ssional com a vida familiar e o 
direito ao repouso, que constituem incumbências do Estado (artigo 59.º, 
n.ºs 1, alíneas b) e d) e 2, da Constituição) (…).

–  “Deste modo, e na linha da jurisprudência citada quanto à defi nição (e 
diferenciação) das molduras das coimas, não se pode concluir por um 
juízo de inconstitucionalidade por ofensa do princípio da proporciona-
lidade mesmo em face do estabelecimento pelo legislador de um prazo 
de prescrição uniforme de cinco anos para todos os procedimentos de 
contraordenação laboral em causa.”

4. Apreciação crítica

A ampla margem de decisão confi ada ao legislador em matéria con-
traordenacional tem sido apresentado pelo Tribunal Constitucional como o 
argumento maior em favor da constitucionalidade da norma em discussão. 
Seguidamente, o Tribunal Constitucional justifi ca aquela solução com outras 
razões, tais como:
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–  a efi cácia da ação fi scalizadora do Estado e da perseguição dos ilícitos 
contraordenacionais laborais;

–  a proteção de interesses constitucionalmente protegidos, em particular 
dos trabalhadores, e a sua prevalência sobre os interesses privados (das 
empresas);

–  a neutralidade da advertência social que constitui a fi nalidade do direito 
sancionatório contraordenacional e a irrelevância da censura ética do 
autor da infração no domínio contraordenacional não colidem com o 
estabelecimento de um prazo único de cinco anos.

Por fi m, o Tribunal Constitucional procurar rematar a sua posição apon-
tando diversas outras normas que preveem um prazo único para, assim, ilus-
trar a aclamada coerência e correção do seu entendimento. 

Antes de revisitar e questionar aqueles argumentos, importa reformular a 
questão que, do nosso ponto de vista, se deve colocar nos seguintes termos: ao 
estabelecer um prazo único de cinco anos para prescrição do procedimento 
por contraordenação laboral (ou de segurança social), independentemente da 
gravidade da infração ou da moldura da coima aplicável, o legislador ordi-
nário consagrou uma solução perfeitamente ajustada, equilibrada, e condi-
zente com a lógica da legislação laboral, do sistema contraordenacional, e das 
garantias de defesa do arguido? Qual o papel dos princípios constitucionais da 
igualdade, da proporcionalidade e da culpa? 

O nosso entendimento vai de encontro à posição sufragada pelo Tribu-
nal a quo. Para tal concorrem, em resumo, os argumentos que passamos a 
apresentar. 

Desde logo, importa notar que o artigo 548.º do CT diz-nos expressa-
mente que constitui contraordenação laboral “o facto típico, ilícito e censurável 
que consubstancie a violação de uma norma que consagre direitos ou imponha deveres a 
qualquer sujeito no âmbito da relação laboral e que seja punível com coima”. O artigo 
1.º do RGCO, aplicável por força do disposto no artigo 549.º do CT e artigo 
60.º da Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro), acrescenta, por sua vez, que 
“[c]onstitui contraordenação todo o facto ilícito e censurável que preencha um tipo legal 
no qual se comine uma coima”. Além disso, nos termos do RGCO (artigo 8.º, 
n.º 1), apenas são puníveis os factos praticados com dolo, fi cando a punibili-
dade dos factos praticados com negligência dependentes de expressa previsão 
legal. Ora, a punibilidade da contraordenação laboral a título de negligência 
é expressamente consagrada no artigo 550.º do CT, aqui se estabelecendo que 
“a negligência nas contraordenações laborais é sempre punível”. 

Tendo em conta a relevância dos interesses violados, a lei aponta diferen-
tes escalões de gravidade das contraordenações laborais: as contraordenações 

Book Revista O Direito II (2017).indb   446Book Revista O Direito II (2017).indb   446 12/06/17   12:0112/06/17   12:01



O Direito 149.º (2017), II, 441-456

“Novas” questões sobre a (in)constitucionalidade do prazo único de prescrição…  447

laborais classifi cam-se em leves, graves e muito graves (artigo 553.º do CT). 
Acresce que a cada escalão de gravidade das contraordenações laborais corres-
ponde uma coima variável em função do volume de negócios da empresa e do 
grau de culpa do infrator (artigo 554.º n.º 1 do CT). Daí que se estabeleçam 
diferentes molduras de coima conforme o volume de negócios da empresa, 
a gravidade da infração e o grau de culpa do infrator (artigo 554.º. n.º 2 a 4, 
CT). As molduras podem variar entre 2 UC e 5 UC (contraordenações leves 
praticadas por empresa com volume de negócios inferior a € 10.000.000,00, 
em caso de negligência), ou entre 55 UC e 95 UC (contraordenações gra-
ves praticadas por empresa com volume de negócios igual ou superior a 
€ 10.000.000,00, em caso de dolo), ou entre 300 UC e 600 UC (contraorde-
nações muito graves praticadas por empresa com volume de negócios igual ou 
superior a € 10.000.000,00, em caso de dolo).

Nessa conformidade, a lei estabelece valores menos elevados para as coi-
mas a aplicar, por exemplo, nos casos em que o agente não tenha trabalhado-
res ao serviço ou, sendo pessoa singular, não exerça uma atividade com fi ns 
lucrativos, cuja variação depende do grau de culpa do infrator (artigo 555.º do 
CT 2009), variando entre 1 UC e 2 UC (contraordenação leve negligente) e 
25 UC e 50 UC (contraordenação muito grave dolosa). Em sentido contrário, 
os valores máximos das coimas aplicáveis a contraordenações muito graves são 
elevados para o dobro em situação de violação de normas sobre o trabalho de 
menores, segurança e saúde no trabalho, direitos de estruturas de represen-
tação coletiva dos trabalhadores e direito à greve (artigo 556.º do Código do 
Trabalho). E em caso de reincidência, os limites mínimo e máximo da coima 
são elevados em um terço de valor, não podendo esta ser inferior ao valor da 
coima aplicada pela contraordenação anterior desde que o limite mínimo e 
máximo desta sejam superiores aos daquela (artigo 561.º n.º 2 do Código do 
Trabalho).

Do exposto anteriormente resulta que o legislador ordinário – o mesmo 
que elaborou do artigo 52.º da Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro – se preo-
cupou em estabelecer um quadro sancionatório proporcionado e equilibrado, 
procurando adequar as molduras das coimas quer à gravidade da infração, 
quer ao grau de culpa do infrator, quer à própria dimensão económica do 
infrator.

Sucede que no que concerne ao prazo de prescrição do respetivo procedi-
mento, o legislador – inexplicavelmente – já não teve a mesma preocupação. 

O regime processual anterior, plasmado nos artigos 630.º a 640.º do CT 
2003, seguia, nesta matéria, o RGCO o qual prevê, no seu artigo 27.º, três 
prazos de distintos de prescrição quanto ao procedimento contraordenacional 
em razão do montante da coima aplicável à contraordenação em causa: cinco 
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anos, quando se trate de contraordenação a que seja aplicável uma coima de 
montante máximo igual ou superior a (euro) 49879,79; três anos, quando se 
trate de contraordenação a que seja aplicável uma coima de montante igual ou 
superior a (euro) 2493,99 e inferior a (euro) 49879,79; um ano, nos restantes 
casos.

O desiderato que presidiu à alteração legislativa verifi cada foi a “atribuição 
de competências à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) e aos 
serviços do Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.) para qualquer um 
deles poder intervir na identifi cação de situações de dissimulação de contrato 
de trabalho, de forma a prevenir e a desincentivar o incumprimento dos deve-
res sociais e contributivos das empresas e a garantir o direito dos trabalhadores 
à protecção conferida pelo sistema de segurança social” (Exposição de Moti-
vos da Proposta de Lei n.º 282/X/4.ª)2. Por outro lado, procurou-se sim-
plifi car contraordenações laborais e de segurança social, simplifi car o regime 
processual, tornando comum a respetiva tramitação, tanto às contraordena-
ções laborais como da segurança social. 

Como se constata, nenhum dos motivos invocados tem a potencialidade 
de poder justifi car a modifi cação do regime da prescrição das contraordena-
ções laborais. O mesmo se digna relativamente aos diversos Pareceres emiti-
dos, designadamente, da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Adminis-
tração Pública3, onde igualmente não se acrescentada qualquer razão. 

Em lugares paralelos do sistema jurídico punitivo e sancionatório, desig-
nadamente nos domínios penal, contraordenacional e disciplinar, verifi ca-se 
que o instituto da prescrição está em consonância com o espirito que subjaz 
ao RGCO. 

Em matéria criminal, o artigo 118.º do Código Penal, prevê os seguintes 
prazos:

1 – O procedimento criminal extingue-se, por efeito de prescrição, logo que 
sobre a prática do crime tiverem decorrido os seguintes prazos: 

a)  Quinze anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão 
cujo limite máximo for superior a 10 anos ou dos crimes previstos nos 
artigos 335.º, 372.º, 373.º, 374.º, 374.º-A, 375.º, n.º 1, 377.º, n.º 1, 379.º, 
n.º 1, 382.º, 383.º e 384.º do Código Penal, 16.º, 17.º, 18.º e 19.º da Lei n.º 

2 Disponível para consulta em: <http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf ?path
=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e705
9585270646d467a4c316776644756346447397a4c334277624449344d6931594c6d527659773d
3d&fi ch=ppl282-X.doc&Inline=true>.
3 Disponível para consulta em: <http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/10/
04/142/2009-06-26/9?pgs=9-13&org=PLC>.
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34/87, de 16 de julho, alterada pelas Leis n.ºs 108/2001, de 28 de novem-
bro, 30/2008, de 10 de julho, 41/2010, de 3 de setembro, 4/2011, de 16 
de fevereiro, e 4/2013, de 14 de janeiro, 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 20/2008, 
de 21 de abril, e 8.º, 9.º, 10.º e 11.º da Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, e 
ainda do crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção; 

b)  Dez anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo 
limite máximo for igual ou superior a cinco anos, mas que não exceda dez 
anos; 

c)  Cinco anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo 
limite máximo for igual ou superior a um ano, mas inferior a cinco anos; 

d) Dois anos, nos casos restantes. (…).

Relativamente à responsabilidade disciplinar, designadamente no con-
texto laboral, o artigo 329.º do CT determina que “o direito de exercer o 
poder disciplinar prescreve um ano após a prática da infração, ou no prazo de 
prescrição da lei penal se o facto constituir igualmente crime” (n.º 1) e que 
“o procedimento disciplinar prescreve decorrido um ano contado da data em 
que é instaurado quando, nesse prazo, o trabalhador não seja notifi cado da 
decisão fi nal” (n.º 3).

Assim, nos casos que apontamos, o decurso do tempo é mais favorável 
ao agente que praticou uma infração leve e menos favorável ao agente que 
praticou uma grave ou muito grave. Colocar “tudo no mesmo saco”, ou seja, 
atribuir um único prazo, constitui, em si mesmo, uma solução despropor-
cional e injusta. Ou seja: estaríamos a benefi ciar excessivamente os agentes 
que praticassem infrações muito graves, caso se estabelecesse um prazo de 
prescrição muito reduzido, normalmente atribuído a contraordenações leves, 
ou estaríamos a “castigar” injustifi cadamente os agentes que tivessem prati-
cado contraordenações leves, ao atribuir-lhes o mesmo horizonte temporal de 
prescrição. 

Por outro lado, não podemos perder de vista que o montante da coima a 
aplicar é variável em função do tipo de pessoa (singular ou coletiva), do seu 
objeto de atividade (com ou sem fi ns lucrativos), da existência ou não de tra-
balhadores, do seu volume de negócios, do grau de culpa do infrator (negli-
gencia e dolo). A última variável a considerar é, como não podia deixar de ser 
o factor tempo, maxime o decurso do tempo. 

Efetivamente, o decurso do tempo não é insignifi cante. O decurso do 
tempo é responsável pela diluição da culpa do agente. Ou seja: quanto menor 
a culpa mais depressa se diluirá a culpa; e quanto mais grave for a culpa do 
agente, mais tempo perdurará. Da mesma forma, quanto maior o prazo de 
prescrição, mais tempo disporá a administração para levar a cabo a investiga-

Book Revista O Direito II (2017).indb   449Book Revista O Direito II (2017).indb   449 12/06/17   12:0112/06/17   12:01



O Direito 149.º (2017), II, 441-456

450  José M. Gonçalves Machado

ção e instrução do processo e maior será a probabilidade de o agente infração 
ser condenado. Inversamente, quanto menor o prazo de prescrição, menos 
tempo disporá a administração para levar a cabo a investigação e instrução do 
processo, e maiores serão as chances de o processo prescrever. Seguindo essa 
ordem de ideias, quanto menor for a culpa do agente, menos tempo haverá 
para a administração condenar o infrator. Na falta de recursos humanos e 
meios adequados ao tratamento e acompanhamento adequado de todas as 
infrações registadas, é natural que a administração dê preferência às contraor-
denações muito graves, e só depois as graves e coloque em último as leves. 
É que, não ocorrendo as previstas causas de suspensão ou de interrupção da 
prescrição ou cessados os respetivos períodos de suspensão ou interrupção, o 
decurso do tempo, efetivamente, determinará a impossibilidade de exercício, 
pelo Estado, do poder punitivo e sancionatório que lhe é conferido, com ine-
gáveis refl exos na vida comunitária e na esfera do visado pelo procedimento 
em causa.

Destarte, a proporcionalidade e adequação da aplicação e cobrança da 
coima no caso concreto não se mede apenas em função do grau da culpa, do 
tipo de pessoa, do objeto de atividade, e do volume de negócios, mas igual-
mente em resultado do decurso do tempo. O tempo que decorre sobre a prá-
tica da contraordenação é pois um elemento que vem acrescentar equilíbrio, 
proporcionalidade, adequação e justiça. O equilíbrio resulta da homogenei-
dade e coerência relativamente ao regime geral, aos demais regimes específi -
cos de contraordenação que preveem prazos distintos, e àquele que era o ante-
rior regime de prescrição das contraordenações laborais. A proporcionalidade 
resulta da razoabilidade inerente à atenção que é dada ao grau de culpa do 
agente e à diferenciação de soluções e consequências em virtude do decurso 
do tempo. A adequação é aqui vista como ponderação entre o esforço desen-
volvido ou a desenvolver pela administração que conduz o processo de con-
traordenação (ou seja, os meios utilizados) e o proveito que a mesma obtém 
ou pode vir a obter (ou seja, os fi ns visados). 

Assim sendo, constata-se que o instituto da prescrição não se cinge ao 
plano estritamente adjetivo, mas reporta-se também ao plano substantivo e 
material. Quanto a este último, destaca-se, por um lado, a diluição da censura 
pública relativamente ao grau de culpabilidade do agente e da gravidade da 
infração pelo decurso do tempo; e, por outro lado, o correr do tempo sobre a 
prática do facto tem ainda um efeito dissuasor de prevenção geral que é mais 
intenso nas situações em que o prazo de prescrição é mais extenso e menos 
intenso na situação inversa. 

Não se pode olvidar, além do referido, que o RGCO serve, em princí-
pio, de bitola e termo de comparação para os diversos regimes especiais con-
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traordenacionais (ambiental, valores mobiliários, jogo ilícito, concorrência, 
transportes, infrações tributárias, entre outros). Se há regimes que, não esta-
belecendo prazos específi cos de prescrição, têm por aplicáveis as regras gerais 
contidas no RGCO4, certo é que os regimes especiais de contraordenações 
atualmente vigentes são muito diversos – uns, no sentido da diferenciação de 
prazos de prescrição do procedimento, nomeadamente em razão da gravidade 
da contraordenação; outros no sentido da consagração de um prazo único de 
prescrição do procedimento5. A crítica que apontamos estende-se, por isso, 
a todas as situações em que se prevê um único prazo, como é o caso da norma 
em análise.

O artigo 52.º da Lei 107/2009, de 14 de setembro, como temos vindo a 
referir, prevê um prazo único de cinco anos para a prescrição dos procedi-
mentos de contraordenação. Está solução conduziu ao alargamento do prazo 
de prescrição aplicável aos procedimentos de contraordenação para cinco anos 
– quando os prazos anteriores eram, como se disse, de um, três e cinco anos.

De facto, à luz da regime vigente, quer esteja em causa uma contraorde-
nação leve negligente praticada por pessoa singular que não exerce atividade 
com fi ns lucrativos, em que a moldura varia apenas entre 1 UC e 2 UC (artigo 
555.º n.º 2 do Código do Trabalho), quer esteja em causa uma contraordena-
ção muito grave dolosa, praticada por empresa com volume de negócios supe-
rior a € 10.000.000,00, em situação de violação de normas sobre trabalho de 

4 É o caso das contraordenações urbanísticas (Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que 
aprova o Regime Jurídico da Urbanização e Edifi cação, alterado em último lugar pelo Decreto-
-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro).
5 São vários os exemplos de regimes especiais vigentes que adotam um único prazo prescricional 
para os procedimentos contraordenacionais, como, aliás, assinalado nas Alegações do Ministé-
rio Público representado neste Tribunal: o artigo 33.º do Regime Geral das Infrações Tributá-
rias (aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de junho, com a última redação conferida pela Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de março), que estabelece um prazo de cinco anos (n.º 1) o qual é reduzido ao 
prazo de caducidade do direito à liquidação da prestação tributária quando a infração depender 
daquela liquidação (n.º 2); no domínio das contraordenações rodoviárias, o artigo 188.º, n.º 1, do 
Código da Estrada (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, com a última redação 
conferida pela Lei n.º 116/2015, de 28 de agosto) que prevê um prazo de dois anos; o artigo 209.º, 
n.º 1, do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, e sucessivas alterações) ou o artigo 418.º, n.º 1, do Código 
dos Valores Mobiliários (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, e sucessivas 
alterações) que preveem um prazo de cinco anos. Como exemplos de regimes que consagram 
prazos de prescrição diferenciados, de três e cinco anos, mencionem-se o novo Regime Jurídico 
da Concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 de maio (artigo 74.º) ou a Lei-Quadro das 
Contraordenações Ambientais aprovada pela Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, e sucessivas alte-
rações (artigo 40.º, n.ºs 1 e 2).
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menores, segurança e saúde no trabalho, direitos de estruturas de representa-
ção coletiva dos trabalhadores e direito à greve, em que a moldura varia entre 
300 UC e 1.200 UC (artigos 554.º n.º 4 al. e) e 556.º n.º 1 do CT), a resposta 
do artigo 52.º da Lei 107/2009, de 14 de setembro, é única: a prescrição do 
procedimento ocorre em ambos os casos em cinco anos.

Pois bem, a opção do legislador pode e deve ser questionada: estabelece 
diferentes molduras de coima de acordo com critérios equilibrados e aceitáveis 
(poder económico do infrator, gravidade da infração e grau de culpa), por um 
lado, mas no que respeita ao prazo de prescrição do procedimento por con-
traordenação, coloca no mesmo grau as infrações “quase insignifi cantes” e as 
infrações “muito graves” violadores de direitos especialmente relevantes dos 
trabalhadores (por exemplo, no domínio da segurança e saúde no trabalho), 
praticadas por infratores com forte poder económico, por outro.

Como ensina o saudoso Professor Doutor João Baptista Machado6, 
“[p]or vezes, embora raramente, será preciso ir mais além e sacrifi car, em 
obediência ainda ao pensamento legislativo, parte de uma formula normativa, 
ou até a totalidade da norma”. Não iriamos tão longe no caso da norma em 
apreço, embora a tentação seja grande! Mas são sugestivas as palavras do autor. 
Quando se pretende e deveria ter um sistema jurídico coerente e lógico não 
se pode consagrar soluções normativas especiais ou excecionais se não hou-
ver por detrás razões sufi cientemente fortes e claras, percetíveis e passiveis de 
compreensão à luz do homem médio. 

Numa jurisprudência uniforme e constante, o Tribunal Constitucional 
tem entendido que o legislador ordinário goza de uma ampla liberdade de 
conformação, na defi nição de crimes e fi xação de penas, sendo de considerar 
violado o princípio de proporcionalidade (artigo 18.º, n.º 2, da Constitui-
ção), apenas quando a sanção se apresente como manifesta e ostensivamente 
excessiva.

Passando para o direito sancionatório, diz-se que essa ampla liberdade de 
legislador ordinário é ainda maior, quando exercida fora do âmbito criminal, 
como é o caso do direito de mera ordenação social.

Por essa razão, sustenta-se que, à luz dessa liberdade reforçada (quer no 
que respeita à tipifi cação como contraordenação de certas condutas, quer 
à fi xação da respetiva coima, quer na modelação de aspetos específi cos do 
regime, como o da extinção da responsabilidade, por prescrição), a única exi-
gência que, eventualmente, se poderá retirar da Constituição é a da proibição 
da imprescritibilidade.   

6 Introdução ao Direito e ao discurso legitimador, Almedina, Coimbra. 2007, pág. 186.
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Diga-se a este propósito que os princípios gerais do direito (i) não são 
absolutos e podem entrar em oposição ou contradição entre si; (ii) nem têm 
pretensão de exclusividade; (iii) e, além disso, os princípios têm um sen-
tido próprio apenas numa combinação de complementaridade e restrição 
recíprocas7.

Ora, e invocada “liberdade” merece ser confrontada com os princí-
pios da proporcionalidade e da igualdade e mesmo com o princípio da 
culpa, pois também estes vinculem o legislador na confi guração dos ilícitos 
contravencionais8. 

Tal como se refere no Acórdão n.º 355/98 do Tribunal Constitucional 
“[é] sabido que o princípio constitucional da igual dade, entendido como 
limite objetivo da discricionariedade legislativa, não veda à lei a realização 
de distinções. Proíbe-lhe, antes, a adoção de medidas que estabeleçam dis-
tinções discriminatórias - desde logo, diferenciações de tratamento fun dadas 
em categorias meramente subjetivas, como são as indicadas, exemplifi cativa-
mente, no n.º 2 do artigo 13.º da Lei Fundamental (diferenciações baseadas 
na ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções 
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social),ou 
seja, desigualdades de tratamento materialmente infundadas, sem qualquer 
fundamento razoável (vernünftiger Grund) ou sem qualquer justifi cação obje-
tiva e racional. Numa expressão sintética, o princípio da igualdade, enquanto 
princípio vinculativo da lei, traduz-se na ideia geral de proibição do arbítrio 
(Willkürverbot)”.

Ora, o artigo 52.º da Lei 107/2009, de 14 de setembro, ao estabelecer 
um prazo prescricional único para as contraordenações laborais, quer sejam 
leves, graves ou muito graves, encerra uma desigualdade de tratamento arbi-
trária, sem fundamento material razoável e claro. Na verdade, de acordo com 
o princípio nulla poena sine culpa, consagrado nos referidos artigos 8.º n.º 1 
do RGCO e 13.º do Código Penal, “(…) toda a pena tem de ter como suporte 
axiológico-normativo uma culpa concreta” (n.º 2 do preâmbulo ao Código Penal). 
Com efeito, para que se conclua pela prática de uma contraordenação e para 
que seja ponderado o caso concreto, necessário se torna fazer um juízo sobre 
a atitude subjetiva do agente a fi m de apurar se existe algum grau de culpa na 
sua atuação. Na verdade, não faria qualquer sentido o legislador distinguir os 
comportamentos dolosos dos negligentes, punindo-os de forma diferente se 
não se impusesse à autoridade administrativa que ponderasse o grau de culpa 

7 Canaris, Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 3.ª ed., Lisboa, 200, págs. 88 e 96-99.
8 Cfr. Acórdão n.º 344/2007, do Tribunal Constitucional.
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do agente no caso concreto e isso não tivesse qualquer refl exo na diluição 
temporal da censurabilidade da conduta. Por que motivo a apreciação dos fac-
tos relativos ao seu grau culpa tem refl exo no grau de culpa, no montante da 
coima aplicável, exceto no prazo de prescrição? É que, sendo a culpabilidade o 
elemento subjetivo do delito – o qual corresponde à relação que se estabelece 
entre o facto e a conduta do agente – é essencial retirar as devidas consequên-
cias dos factos que conduzem à verifi cação desse elemento subjetivo, sob pena 
de chegarmos ao ponto de termos uma censurabilidade cega e indiferente ao 
grau de culpa do agente (cfr. artigo 1.º do RGCO). De facto, a censurabili-
dade não poderá deixar de sustentar-se em factos concretos, os quais serão 
suscetíveis de estabelecer a relação de intencionalidade existente entre o facto 
praticado, a conduta do agente, e o grau punição ou censurabilidade deste. 
E quanto a este aspeto não se vislumbra qualquer motivo válido e justo para se 
tratar da mesma forma, quanto ao prazo de prescrição, contraordenações leves 
e contraordenações muitos graves ou graves. 

Além de atingir os princípios da igualdade e da culpa do infrator, nos ter-
mos em que sumariamente expusemos, atinge ainda e forma evidente o prin-
cípio da proporcionalidade, conforme sustentado pelo Tribunal a quo. Deve-
mos, por isso, avaliar o mérito da solução legislativa, no sentido de perceber se 
a mesma é necessária, adequada e proporcional, tal como impõe o artigo 18.º, 
n.º 2, da Constituição. 

Além dos argumentos já adiantados, importa acrescentar que o domínio 
laboral reveste especial cuidado e atenção. Em causa não está apenas o respeito 
por normas de segurança e saúde no trabalho, ou regras meramente proces-
suais ou procedimentais, mas também matérias fundamentais, intimamente 
ligadas aos direitos fundamentais dos trabalhadores, tais como: confi dencia-
lidade de mensagens e de acesso a informação (artigo 22.º do CT), utilização 
de meios de vigilância (artigo 21.º do CT), meios de vigilância à distância 
(artigo 20.º), igualdade e não discriminação (artigo 23.º do CT), proibição do 
assédio (artigo 29.º, do CT), parental idade e proteção da segurança e saúde de 
trabalhadora grávida, puérpera ou lactante (artigos 33.º e ss do CT), trabalho 
de menores (artigos 66.º e ss do CT), entre outas. 

Consequentemente, quando comparadas aquelas matérias com os crimes 
simples contra o património (por exemplo, a tentativa de furto simples, o 
dano, a alteração de marcos, entre outros), é, desde logo, estéril e inócuo 
o argumento muitas vezes invocado de que os bens jurídicos tutelados em 
matéria de procedimento de contraordenações é substancialmente inferior aos 
bens jurídicos tutelados no domínio penal, e que, por isso, legislador ordiná-
rio goza de uma maior liberdade de conformação, na defi nição das infrações 
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do que nos crimes. Ademais, em nossa modesta opinião, é falso o argumento 
de que as sanções não têm a mesma carga de desvalor ético que as penas cri-
minais privativas da liberdade, sobretudo se pensarmos que o valor das multas 
aplicadas em substituição das penas são, em regra, substancialmente inferiores 
ao valor das coimas e que, por outro lado, muitas são as situações em que a 
execução de medidas privativas de liberdade fi ca suspensa (cfr. artigo 60.º do 
Código Penal).

O único argumento que poderia ser invocado em favor do prazo único, 
no sentido do alargamento do prazo de prescrição das contraordenações mais 
leves ao nível das infrações muito graves ou graves, reside, em exclusivo, na 
tentativa de favorecimento dos cofres do Estado. A este nível, pouco importa 
a culpa do agente. Muitas contraordenações leves podem signifi car mais pro-
veito do que poucas contraordenações muito graves.  

A este respeito questiona-se: quanto a custa à administração instaurar, 
instruir, e decidir condenar o agente? Tal custo será compensado pelo valor da 
coima a cobrar? Os fi ns de dissuasão e punição não se cumpririam, nas situa-
ções mais leves, pela mera repreensão verbal ou comunicação da infracção? 
A resposta parece-nos é óbvia: nas situações “quase insignifi cantes” não se 
justifi ca que a administração empregue o mesmo esforço que seria aplicado 
numa infração muito grave ou grave. Da ponderação dos interesses confl i-
tuantes, de natureza pública e privada, não pode resultar um sacrifício injus-
tifi cado quer para a administração – que “perde tempo” com “bagatelas”, 
em detrimento, por vezes, das infrações de maior relevância, sem que daí se 
retire qualquer vantagem –, quer para os privados, que muitas vezes se vêm 
obrigados a despender “tempo e dinheiro” para se defender, quer o Estado, 
representado por uma administração que não pesa nem pondera os custos da 
sua atuação pois quem os suporta, a fi nal, são os contribuintes, infratores e 
não infratores.

Visto por outro ponto de vista, tal situação, além de gerar um confl ito 
administração-infrator (Estado vs. Cidadão), em si mesmo estéril e pouco 
pedagógico, potencia o tempo de inércia da administração relativamente aos 
processos “menores” de contraordenação, colocando em situação de desfavor 
e desequilíbrio injustifi cado os agentes de infrações de menor valor ético, 
os quais são confrontados como uma incerteza que se prolonga pelo mesmo 
tempo que é conferido aos agentes de infrações de gravidade superior no 
âmbito das contraordenações laborais, e por um tempo superior àquele que 
é conferido ao mesmo tipo de infrações noutros ramos especiais do direito 
contraordenacional.
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4. Conclusão

Cremos, pois, que a solução adotada pelo artigo 52.º da Lei 107/2009, não 
se tem por justifi cada à luz de uma pertença “liberdade de conformação”, pois 
que, quando confrontada com os princípios da igualdade, proporcionalidade 
e da culpa do agente, nos termos em que resumidamente apresentamos, reve-
la-se discricionária, desnecessária, inadequada, manifestamente excessiva, e 
indiferente ao grau de culpa do agente.

Face àquela que tem sido a posição do Tribunal Constitucional recla-
ma-se, urgentemente, que no direito a constituir, seja adotada uma solução 
que trate diferentemente as infrações leves, graves e muito graves em todos 
os ramos especiais do direito contraordenacional, tal como se extrai do con-
fronto do artigo 52.º da Lei 107/2009 com o RGCO e com o CT. 

Leiria, 21 de maio de 2016.
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Cartas de conforto: estado das questões numa perspectiva 
luso-brasileira

DR. ARNALDO DE LIMA BORGES NETO

“E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do 
que nesta terra vi. E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, 
pois o desejo que tinha de tudo vos dizer, mo fez pôr assim pelo 
miúdo.

E pois que, Senhor, é certo que, assim neste cargo que levo, 
como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, Vossa 
Alteza há-de ser de mim muito bem servida, a Ela peço que, por 
me fazer graça especial, mande vir da ilha de S. Tomé a Jorge de 
Osório meu genro – o que d’Ela receberei em muita mercê.

Beijo as mãos de Vossa Alteza.
Deste Porto Seguro, da vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-

-feira, primeiro dia de Maio de 1500. Pêro Vaz de Caminha.”

Jaime Cortesão, A Carta de Pêro Vaz de Caminha. Obras 7. Lisboa: 
Imprensa Nacionalda Moeda S.A., 2010, p. 174

“O pai é de Mato Grosso; mandou-o para aqui com uma carta 
em que o recomendava como incorrigível, pedindo severidade. 
O correspondente envia de tempos a tempos um caixeiro que faz os 
pagamentos e deixa lembranças.” 

Raul Pompeia, O Ateneu. 16.ª ed. São Paulo: Ática, 1996, p. 14

 Sumário: 1. Introdução. 2. Algumas notas propedêuticas sobre patrimônio e classifi cação 
das garantias: 2.1. Garantias: funcionalização de um vocábulo polissêmico. 3. Primórdios 
das cartas de conforto e razão(ões) de ser(em): dinamicidade dos sistemas fi nanceiro e eco-
nômico e a necessidade de evolução das garantias. 4. Terminologia e realidade descritiva: 
inexistência de (verdadeiro) conceito jurídico. noção sufi ciente. 5. Juridicidade, tipo social e 
contratação mitigada: 5.1. Estado das questões e uma tentativa de solucionar o dilema da 
juridicidade; 5.2. Tipo social e contratação mitigada: preâmbulo à investigação da natureza 
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jurídica das lettere di patronage; 5.3. Natureza jurídica: contrato unilateral. 6. Distin-
ção de fi guras afi ns: 6.1. Fiança; 6.2. Solidariedade passiva; 6.3. Títulos de crédito e aval; 
6.4. Garantia (bancária) autônoma; 6.5. Promessa de fato de terceiro. 7. Classifi cação 
sistemática proposta: introdução e razão de ordem: 7.1. Tipologias relativas ao grau de efi -
cácia do conteúdo declarativo clausulado: fraca, média e forte; 7.2. Conteúdos declarativos 
clausulados: exemplos. 8. Incumprimento e conseqüências: 8.1. Incumprimento das cartas 
de conforto fraco, médio e forte; 8.2. Incumprimento das cartas de conforto forte: uma outra 
possibilidade à brasileira? 9. Considerações fi nais. 10. Julgados e enunciados de súmulas de 
jurisprudência dominante dos tribunais consultados.

1. Introdução1-2

“(...) O Direito Civil avança, sempre, aos ombros da História”3.

“[...] as cartas de conforto são defi nidas como documentos de 
conteúdo e efeitos jurídicos heterogéneos através dos quais uma 
entidade (patrocinante), que possui uma infl uência ou interesses 

1 Evitou-se incorrer no erro de confundir “Direito Comparado” com “conhecimento de Direi-
tos estrangeiros” – equívoco comumente encontrado em doutrina – que decorre da mera repro-
dução de textos legais, precedentes jurisprudenciais ou citações doutrinárias, em todos os casos 
desconexos do contexto do método comparativo e de sínteses conclusivas inerentes ao estudo do 
Direito. Assim, toma-se o ordenamento jurídico português como referência: por ser o estado da 
arte acerca das cartas de conforto no espaço jurídico lusófono; pela semelhança entre os orde-
namentos jurídicos brasileiro e português; por se tratar de um trabalho sobre uma fi gura pouco 
estudada no Direito brasileiro cuja transferência se pretende realizar, calcada na experiência dou-
trinária e prática jurisprudencial portuguesas, com os devidos e pertinentes cuidados de adaptação 
jurídico-normativa, histórico-jurídica, jurídico-axiológica, etc. Em face da internacionalização 
das lettere, serão referidas lições doutrinárias de outros países, sobretudo para demonstrar posicio-
namentos acolhidos em Portugal e que podem infl uencair e servir de paradigma ao ordenamento 
jurídico brasileiro. Adotou-se a concepção de Direito comparado como “a disciplina que tem por 
objeto estabelecer sistematicamente semelhanças e diferenças entre sistemas jurídicos considera-
dos em sua globalidade (macrocomparação) e entre institutos jurídicos afi ns em ordens jurídicas 
diferentes (microcomparação)”, sendo a “comparação de direitos (...) a atividade que consiste em 
estabelecer sistematicamente semelhanças e diferenças, isto é, pesquisar e relacionar semelhanças 
e diferenças segundo um método adequado a um objetivo. “‘Direitos’ tem, nessa expressão, sen-
tido equivalente a sistemas jurídicos”, visando-se proceder de acordo com os métodos de “macro-
comparação (comparação entre sistemas jurídicos considerados em sua totalidade) e microcomparação 
(consistente na comparação entre institutos afi ns em ordens jurídicas diversas)”. Almeida, Carlos 
Ferreira de; Carvalho, Jorge Morais. Introdução ao direito comparado. 3.ª ed. 3.ª reimpressão. 
Coimbra: Almedina, 2014, p. 14 e 11.
2 Na esteia da advertência da nota supra, e no que pese o ordenamento jurídico brasileiro pertencer 
ao espaço lusófono, deve-se reter o que se pretende por recepção das cartas de conforto no Brasil,
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signifi cativos numa outra entidade devedora (patrocinada), visa 
reiterar ao banco credor a segurança de determinada operação de 
crédito ou fi nanciamento3”4.

“In commercial lending a comfort letter is defi ned as a letter 
written by a parent company (or a holding company) and given to 
a potential lender for the purpose of inducing the lender to advance 
a loan to a subsidiary of the parent company. There may be some 
variations to that defi nition, but the key force of the comfort let-
ter is to induce or encourage a lender to provide a loan to a third 
party”5.

A circulação (e criação) de riquezas sempre foi o móvel e o objetivo precí-
puo do comércio, desde sua origem na prática do escambo6 de mercadorias 
(troca direta) entre as “rudimentares” sociedades (em razão da ausência do 
caráter monetário) até o surgimento das primeiras moedas – ou do conceito 
de papel moeda – às quais os homens atribuíram preço/valor (o chamado valor 
monetário7; a troca indireta), permitindo ao longo do porvir um processo 

à luz das lições lusitanas, na esteia de Menezes Cordeiro, na Introdução da obra de Canaris: “Na 
recepção verifi ca-se que uma comunidade independente de qualquer dominação política, econó-
mica ou social, adopta elementos jurídicos signifi cativos próprios de outra, presente ou passada. 
A essência da recepção (...) repousa numa difusão cultural de certos elementos, ou se se quiser, na 
aprendizagem de uma determinada Ciência. (...) Uma Ciência é obra de seus cultores. O Direito 
não constitui excepção. A recepção prende-se, pois, sempre com o nível de aprendizagem dos 
juristas.” (destacou-se) Canaris, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático de sistema na ciência 
do direito. 3.ª ed. Introdução e tradução de A. Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2012, p. LXXI-LXXIII. 
3 Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garan-
tias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 527.
4 José A. Engrácia Antunes, in Direito dos Contratos Comerciais, Almedina, Coimbra, 2009, 
pág. 534, in Ac. TR Guimarães, n.° 3798/13.2TBBRG.G1, Relator António Sobrinho, 1.ª Seção 
Cível, J. 04/04/2014).
5 Thai, Lang. Comfort letters: a fresh look? (2006). Journal of Banking and Finance Law and 
Practice. Vol. 17, p. 15 (2006).
6 “Tudo que se situa fora do mercado apenas tem valor de uso; tudo o que cruza o seu estreito 
limiar adquire valor de troca”. Braudel, Fernand. A dinâmica do capitalismo. trad. Carlos da 
Veiga Ferreira. Lisboa: Editorial Teorema, 1985, p. 24.
7 Vulgarmente se utilizam como sinônimos preço e valor, mas, tecnicamente, em Economia, são 
conceitos distintos. Preço refere-se à comparação de um bem com outro e representa uma deter-
minada quantidade expressa em moeda (daí porque a variação da moeda implica na variação do 
preço). Valor, contudo, é a importância que se atribui a alguma coisa (ou, para alguns economistas 
(i) valor de uso é a utilidade particular que tem para um indivíduo qualquer uso de um bem ou 
(ii) valor de troca é a quantidade de trabalho nele incorporado). Para fi ns deste ensaio, eventual 
sinonímia não afetará a compreensão do texto.
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de agilização, segurança e facilitação de transporte de “valores” (representados 
por moedas ou papéis) aptos a fomentar o intercâmbio e movimentação de 
bens entre povos, cidades e nações8, culminando com o desenvolvimento dos 
títulos de crédito e a criação dos primeiros bancos.

O comércio sempre foi, para além de elemento propulsor da economia 
e móvel disseminador da pluralidade de aspectos sócio-culturais próprios e 
diveros entre povos e sociedades diferentes, uma fonte de desenvolvimento9 e 
aproximação de nações e meio de suprir necessidades recíprocas para permitir 
o progesso das civilizações. 

Foi, e ainda é, instrumento responsável pelo assentamento e aperfeiçoa-
mento de cidades ou clusters: o comércio é, em última instância, uma atividade 
gregária.

Desdes os primórdios do comércio, a sua essência, em certo sentido, reside 
na relação de confi ança entre as partes negociantes, as quais, no demais das vezes, 
são desconhecidas e, assim, atraem àquela relação a desconfi ança, a incerteza 
e o receio. Numa palavra: insegurança.

Inerente ao impulso de qualquer atividade econômica e à circulação do 
crédito (riqueza), ou seja, à disponibilização de “valor” por uma pessoa a 
outra, jazem subjacentes as relações de risco vs. segurança e oportunidade vs. 
lucro. 

À estabilização deste movimento pendular por vezes brusco e alheio à 
esfera de controle humano (intempéries, guerras, etc.), os homens criaram 
a (noção de) garantia, cuja função primordial e plural é minimizar os riscos 
do investimento e assegurar a expectativa de o credor ver adimplida a pres-
tação obrigacional assumida pelo devedor, que pode incumpri-la, inclusive, 
por motivos alheios aos seus esforços e vontade. Nesta seara, desenvolvou-se 
a teoria dos seguros. 

Em outra esfera, porém conexa, e a que aqui importa, surgiu a idéia de 
reforçar objetivamente o cumprimento de uma obrigação: meios, métodos e 
instrumentos [ jurídicos] (típicos ou não) de assegurar o recebimento da pres-
tação devida, ou seu equivalente, atinentes ao estado de civilização e desen-
volvimento de cada sociedade.

8 “(...) o dinheiro e o crédito afl uem (...) cada vez mais livremente, de uma praça a outra”. Brau-
del, Fernand. A dinâmica do capitalismo. trad. Carlos da Veiga Ferreira. Lisboa: Editorial Teo-
rema, 1985, p. 33.
9 “Por outro lado, porque em geral, o grande comerciante não utiliza apenas os seus capitais: 
recorre ao crédito, ao dinheiro dos outros”. Braudel, Fernand. A dinâmica do capitalismo. trad. 
Carlos da Veiga Ferreira. Lisboa: Editorial Teorema, 1985, p. 63.
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Para além do fator psicológico, ou de pressão10, a garantia consubstan-
cia-se em diversos instrumentos jurídicos postos a favor daquele que crê no 
cumprimento da obrigação: o credor11. Porquanto: pensar em crédito é, antes 
de tudo, conjugar os fatores riscos e segurança. 

Ademais, nem todas as operações ou negócios podem, de plano, afastar 
o risco mediante a simultaneidade das prestações, circunstância que denota a 
necessidade da existência, ou prestação, de garantias.

O amadurecimento e a reiteração das práticas comerciais, aliados à segu-
rança proporcionada pelas garantias, para além do patrimônio próprio do 
devedor, culminaram com a tipifi cação de determinadas fi guras de proteção 
do crédito. 

A garantia sempre esteve presente no Direito, desde priscas eras. Trata-se 
de uma noção que, por estar atrelada ao dinâmico mundo comercial [hoje 
empresarial], precisa apresentar respostas rápidas, concretas e efi cazes a solu-
ções e situações encontradiças no cotidiano e que carecem, frequentemente, 
de proteção pelo Direito estrito. 

É natural que a evolução das garantias acompanhe a velocidade do comér-
cio, especialmente em tempos de globalização, formação e multiplicação 
de blocos econômicos e do crescimento exponencial de sociedades multi e 
transnacionais. 

O Direito positivo-legalista, ao seu passo, evolui muito mais lentamente – e 
serodiamente apresenta soluções legais (e apropriadas) – numa característica 
típica de uma Ciência que depende de práticas consolidadas, seguras e de 
conhecimentos científi cos testados e aprovados e, ainda, de processos legisla-
tivos demorados, como acontece, em regra, nos países de matiz latino-germâ-
nica, onde, por sinal, ainda se confundem a lei e o Direito. 

Flutua e intersecciona-se, ainda, a Ciência Jurídica com a História e a cul-
tura próprias de cada povo – lições aprendidas com o tempo, com as práticas, 
usos e costumes, valores, os quais vão depor sua importância após “reprodu-
zidos” em leis – num processo longo e moroso que, por vezes, não atende às 
reais e imediatas necessidades e expectativas da sociedade e de sua contínua e 
rápida evolução.

“Sem amarras” – para além das legais –, o comércio amplia-se tanto no 
espaço coberto pelo Direito, adotando as “práticas legais”, quanto se ampli-
fi ca no vácuo normativo, suprindo lacunas com a criatividade, a inovação e 

10 Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garan-
tias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 169.
11 Credor deriva do latim credere, crer, acreditar. Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito 
civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garantias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 34.
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engenhosidade típicas de um ramo em que a “única constante é a mudança”, 
aproveitando-se da autonomia da vontade.

Tão logo os agentes do comércio ressentiram-se de formas mais fl exíveis 
e adequadas para conferir segurança a novas práticas comerciais e empresa-
riais, também celeremente criaram e inovaram em termos de instrumentos de 
proteção do crédito: surgiram, então, as garantias atípicas: ou por retomada 
de antigas formas de garantias que estavam em desuso ou pela (des)construção 
delas sob novas roupagens, formatos e fi nalidades e aplicabilidades. 

Este tipo de viragem guarda relação com a própria essencial social do 
Direito.

Assim, as garantias atípicas, por oposição às denominadas típicas ou legais, 
possuem contornos próprios, peculiares, maleáveis e adaptáveis às necessida-
des de cada situação concreta e específi ca, sobretudo em circunstâncias em 
que os modelos tradicionais de garantias se mostram(vam) inadequados ou 
obsoletos às operações específi cas; caros e vultosos ao devedor; burocráticos 
para ambas as partes; ou, simplesmente, inefi cazes e morosos em decorrência 
de seu próprio regime jurídico em caso de incumprimento.

Deste e neste contexto geral de busca de garantias alternativas, surgiram 
as cartas de conforto como garantias ao lado de outras fi guras. 

Desta forma, pôde-se conciliar interesses antagônicos: a garantia do cre-
dor no tocante ao recebimento do crédito e um menor sacrifício ao devedor.

No que pese o Direito ser uma Ciência de casos concretos12-13, voltada à 
solução de litígios práticos e resoluções de problemas postos aos tribunais para 
serem dirimidos, na busca pela pacifi cação social, distribuição de justiça14 e 

12 Cordeiro, António Menezes. Tratado de Direito Civil Português. Vol. I. Introdução: fontes 
do direito, interpretação da lei, aplicação das leis no tempo e doutrina geral. Coimbra: Almedina, 
2012, p. 963. Ainda, assevera o autor na Introdução da obra de Canaris: “O Direito é uma ciên-
cia que se constitui na resolução de casos concretos. Porquanto Ciência, o Direito surge sistemá-
tico por natureza. O sistema deve, porém, ser entendido em termos integrados – portanto com 
um núcleo de princípios e uma periferia actuante, ambos interligados por vias de sentido duplo 
– e com uma série de limitações originadas, entre outros aspectos, por lacunas e por quebras ou 
contradições no seu seio.” “O Direito é um modo de resolver casos concretos. Assim sendo, ele 
sempre teve uma particular aptidão para aderir à realidade: mesmo quando desamparado pela 
refl exão dos juristas, o Direito foi, ao longo da História, procurando soluções possíveis.” Cana-
ris, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático de sistema na ciência do direito. 3.ª ed. Introdução e 
tradução de A. Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. XXIV e XX.
13 “O Direito não existe para ser objeto de refl exões e discussões académicas, mas para ser aplicado. 
A aplicação é o cento de gravidade de qualquer sistema jurídico e a sua pedra de toque”. Latorre, 
Angel. Introdução ao Direito. trad. Manuel de Alarcão. Coimbra: Almedina, 1978, p. 95.
14 Latorre, Angel. Introdução ao Direito. trad. Manuel de Alarcão. Coimbra: Almedina, 1978, 
p. 43-65.
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estabilização das relações sociais (segurança jurídica), não se ressente, por isto 
mesmo, do conhecimento e apreensão de práticas consuetudinárias, dos usos 
e costumes, e do aproveitamente teórico (doutrina) de construções abstratas15 
hábeis a promover, em certo grau, respostas adequadas a problemas empíricos. 

Dir-se-ia, inclusive, que por ser o Direito uma Ciência aprendida16, e 
pela doutrina ser-lhe tanto fonte de [transmissão de] conhecimento quanto meio 
auxiliar para determinação e compreensão do Direito, de seu estudo e desen-
volvimento17, que deve a doutrina incorporar, adaptar e desenvolver adequa-
damente, mediante construções dogmáticas, determinadas situações fáticas, 
visando a permitir a utilização de institutos com regras ou modelos juridica-
mente coerentes com o sistema em sua globalidade: o que não signifi ca pregar 
um positivismo-formalista-legalista. 

Antes: tudo visto, dentro de um sistema aberto, móvel, heterogêneo e 
cibernético. Eventualmente, uma recondução dogmática não é necessaria-
mente uma má ou equivocada metodologia, desde que seja feita num moderno 
pensar jurídico, livre de quadrantes e quadros fi xos, formais e pré-determi-
nados: pode-se reconduzir e simultaneamente adaptar fi guras respeitando-se, 
para tanto, o conteúdo, as características e as tipologias delas.

Entretanto, ainda é comum que se trabalhe não apenas o tema das cartas 
de conforto, mas diversos outros, sob a ótica de problemas práticos calcados na 
experiência jurisprudencial nacional e alienígena em tentativas de enquadra-
mento jurídico-positivo-legalista, extremamente formal, e sem atentar para as 
concepções do sistema jurídico aberto. 

Por este prisma, tem a doutrina adotado uma posição passiva, esperando 
que a jurisprudência não apenas resolva casos concretos, mas doutrine e pense 
o Direito.

Esta situação é comprovada pela ausência de um acurado estudo das cartas 
de conforto – especialmente relativos ao regime e à total distinção de outras 
fi guras –, relegando-se, quase exclusivamente, à jurisprudência, esse mister, 

15 O que não implica dizer – jamais – que o Direito é uma Ciência teorética ou diletante. Apenas 
se quis, na passagem acima, destacar a importância da doutrina especializada.
16 Acrescente-se o parcialmente exposto na nota 2, supra: “Uma ciência é obra dos seus cultores. 
O direito não constitui uma excepção. A recepção prende-se, pois, sempre com o nível de apren-
dizagem dos juristas. Há largos séculos que a Ciência do Direito tem uma prerrogativa única: é 
concretizada e aplicada, praticamente, apenas por especialistas formados em universidades”, con-
forme aduz Menezes Cordeiro, na Introdução da obra de Canaris. Canaris, Claus-Wilhem. Pen-
samento sistemático de sistema na ciência do direito. 3.ª ed. Introdução e tradução de A. Menezes 
Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. LXXIII. 
17 Latorre, Angel. Introdução ao Direito. trad. Manuel de Alarcão. Coimbra: Almedina, 1978, 
p. 91.
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salvo algumas exceções, cujos autores dedicaram-se a obras monográfi cas 
específi cas.

Em uma frase: o Direito é uma Ciência de casos concretos que depende, 
para a solução deles, dos estudos de seus cultores. Imperioso, pois, que dou-
trina e jurisprudência caminhem juntas no pensar o Direito.

Acerca das cartas de conforto, no Brasil, por inexistirem precedentes juris-
prudenciais18 de que se tenha conhecimento, aliado ao fato de que se pretende 
investigar as cartas de conforto – e não apenas algum(ns) de seu(s) tipo(s) – e 
porque, em regra, os escritos de referência sempre partem de julgados para a 
investigação doutrinária, este ensaio seguirá um método diverso e inverso, 
mas extremamente útil aos fi ns a que se pretende: partirá duma abordagem 
histórico-jurídica e doutrinária e caminhará ora paralelamente à jurisprudên-
cia ora interseccionando-a em pertinentes pontos da investigação. 

Afi nal, pretende-se realizar uma transferência de um instituto jurídico19 
bastante conhecido em Portugal – e no direito estrangeiro, em geral – com as 

18 Em pesquisas realizadas nos sites de tribunais brasileiros, somente foi detectada uma única refe-
rência às cartas de conforto (Apelação Cível n.º 9100707-42.2008.8.26.0000, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação do Tribunal, Des. Rel. Lino Machado, j. 26/07/2011), em que fi gura-
ram como apelantes P. S. Serviços Médicos Ltda., atual denominação de Pró-Saúde Assistência 
Médica Ltda. e apelados Procid Invest Participações e Negócios S/A., Santospar Investimentos, 
Participações e Negócios S/A. e Banco Santos S/A., cuja ementa é: “Declaratório de débito e 
crédito resultantes de contrato de conta garantida celebrado com o banco falido, e aquisição de 
debêntures de empresa coligada com garantia de carta de conforto emitida por terceira empresa, 
todas falidas. Não tendo sido demonstrado vício de vontade na realização de contrato de mútuo 
e na aplicação da quantia mutuada em debêntures de empresa, ao menos de fato, pertencente ao 
mesmo grupo econômico da mutuante, devem ser mantidos e cumpridos, mesmo porque ainda 
que houvesse simulação, as partes envolvidas responderiam, nos termos do artigo 167, § 2.º, do 
CC [Código Civil], perante terceiros de boa-fé, entre os quais os credores das falidas. Apelação 
desprovida.” Em apertada síntese, o caso trata de operações bancárias havidas num grupo socie-
tário para cuja garantia do adimplemento das obrigações foram emitidas cartas de conforto em 
adição às demais garantias típicas ao banco.
19 Por institutos jurídicos entenda-se “um conjunto de normas, princípios, instituições e organi-
zações de natureza jurídica que, numa dada ordem jurídica, possam ser tomados unitariamente 
sob certa perspectiva ou critério”. Almeida, Carlos Ferreira de; Carvalho, Jorge Morais. Intro-
dução ao direito comparado. 3.ª ed. 3.ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2014, p. 13. Portanto, 
para “delimitar e compreender, na respectiva ordem jurídica, cada um dos institutos jurídicos em 
comparação é quase sempre indispensável analisar também outros institutos que com eles estão 
em relação de inclusão (por serem mais amplos) ou de intersecção (por haver coincidência parcial 
de seus campos de aplicação). Sucede ainda que a aplicação dos critérios de comparabilidade possa 
conduzir à análise, total ou parcial, num dado sistema jurídico, de mais do que um instituto, por 
ser esse conjunto o adequado termo de comparação com um só instituto em outro sistema jurí-
dico”, na precisa lição de Almeida, Carlos Ferreira de; Carvalho, Jorge Morais. Introdução ao 
direito comparado. 3.ª ed. 3.ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2014, p. 29.
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devidas e necessárias ponderações e adequações à conformação do (no) orde-
namento jurídico receptor: o brasileiro.

Neste, as cartas de conforto são pouco difundidas e escassamente estuda-
das, razão pela qual não se poderia, ainda que a título de exercício comparatís-
tico limitar-se a uma abordagem carente de fortes approaches doutrinários ou 
se cingir a alguns tipos de cartas, nem se limitar a investigar somente alguns 
precedentes, os quais também não dariam a noção de completude de um insti-
tuto por demais não-unitário.

Eventual corte metodológico-investigativo seria abrupto ao objeto da pes-
quisa: limitaria o estudo a um único tipo-modalidade de lettere, circunstân-
cia que não favoreceria o entendimento amplo das cartas de conforto como 
garantias. Estudar-se-ia o todo pela parte...

Dito isto, aduza-se que a abordagem judicial aproveitará especialmente 
julgados da lavra dos tribunais portugueses, tanto pela semelhança entre os 
ordenamentos jurídicos quanto pelo atual estado da arte do tema em terras 
lusitanas, cujas doutrina e jurisprudências servem como elemento comparatís-
tico à transposição das cartas de conforto ao sistema jurídico brasileiro. 

A literatura brasileira sobre o tema é incipiente20, mesmo envolvida pelo 
espaço jurídico lusófono21-22. 

20 Conferir: Borges Neto, Arnaldo de Lima. Apontamentos sobre a carta de conforto (lettere di 
patronage). In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 96, jan 2012. Disponível em: http://www.
ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11044. Aces-
sado: 25 de agosto de 2015; _____. Apontamentos sobre a carta de conforto. Revista do Instituto 
Brasileiro de Direito – RIDB (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa). Ano 3 (2014), n.º 
10, ed. 39, p. 7635-7656; Leiria, Cláudio da Silva. Lettres de patronage. Jus Navigan-di, Teresina, 
ano 5, n. 40, 1 mar. 2000. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/607>. Acesso em: 24 
agosto de 2015; Moreira Alves, José Carlos. Notas sobre a carta de conforto. In: Von Adamek, 
Marcelo Vieira (Org.). Temas de direito societário e empresarial contemporâneos – Liber Ami-
corum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França. 1.ª. ed. São Paulo: Malheiros Edi-
tores, 2011. p. 709-712; e Basso, Maristela. Contratos internacionais do comércio: negociações, 
conclusão e prática. 3.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.
21 Cordeiro, António Menezes. O Sistema Lusófono de Direito. Revista da Ordem dos Advo-
gados Portugueses, ano 70, Vol. I/IV, dez. 2010. 
22 No sentido da advertência acerca de peculiaridade e diferenças entre os ordenamentos lusófo-
nos português e brasileiro: “Aliás, dentro do próprio sistema lusófono há, no campo das garan-
tias, uma diferenciação do Direito brasileiro que não se encontra noutros ramos jurídico-civis.” 
Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garantias. 
Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 125. Para detalhes sobre o sistema lusófono, sua autonomia 
e características próprias, ver, na mesma obra, as p. 123-152 (em especial as p. 123-125), além do 
trabalho, do mesmo autor, O Sistema Lusófono de Direito. Revista da Ordem dos Advogados 
Portugueses, ano 70, Vol. I/IV, dez. 2010.
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Com efeito, a fi nalidade precípua das cartas de conforto é proporcionar 
ao credor, dentro de uma lógica sócio-econômica, a funcionalização de uma 
garantia ao cumprimento de obrigações assumidas por um terceiro (devedor), 
diversa das garantias legalmente típicas e clássicas.

Se for verdadeiro que no hay nada nuevo bajo el sol23 “europeu”, o presente 
ensaio pretende: (i) trazer novos olhares ao instituto e alguns de seus aspectos 
mais polêmicos e controvertidos em doutrina e jurisprudência; (ii) apresentar 
novas perspectivas e contributos às cartas de conforto no cenário português; e 
(iii) difundi-lo no Brasil precedendo à transferência jurídica as devidas adap-
tações necessárias para que as cartas de conforto possam galgar um lugar de 
destaque no cenário das garantias brasileiras.

Talvez, antes de hipóteses, este ensaio trabalhe com objetivos. Apesar das 
diferenças de conceitos e de métodos de trabalho, de certo, que, de uma 
forma ou de outra, a investigação será acurada e científi ca, e, ao fi nal, serão 
reportadas as considerações derradeiras, não se vislumbrando qualquer óbice à 
maneira de desenvolver este esquadrinhamento.

Importa, pois, afastar-se da mera reprodução estéril da communis opinio 
sobre o tema objeto da investigação e enfrentar aspectos espinhosos e carentes 
de consenso, buscando solucionar e apontar novos caminhos à (re)construção 
das cartas de conforto e construir uma teoria sobre elas à luz do ordenamento 
jurídico brasileiro. 

É valente prestar algum contributo: eis o precípuo propósito deste ensaio. 
Para tanto, permita-se (e perdoe-se) o trocadilho: é preciso sair da zona de 
conforto!

2.  Algumas notas propedêuticas sobre patrimônio e responsabili-
dade patrimonial e classifi cação das garantias

“Artigo 591. O devedor responde, para o cumprimento de suas 
obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as 
restrições estabelecidas em lei”.

“Artigo 648. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei 
considera impenhoráveis ou inalienáveis”24.

23 Alvárez, Manuel María Sánchez. Las cartas de patrocinio. in La contratación bancaria 
(Sequeira, Adolfo. Gadea, Enrique, Sacristán, Fernando) (Dirección). Marid: Editorial Dykin-
son, S.L, 2007, p. 1.159.
24 Capítulo IV (“Da responsabilidade patrimonial”) do Livro II (“Do processo de execução”) do 
Código de Processo Civil brasileiro (Lei n.° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Institui o Código 
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“Artigo 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem 
todos os bens do devedor”25.

À noção de garantia, importa a concepção prévia de patrimônio, pois, 
este, communis opinio, é a garantia geral dos credores26. Há muito se concebe 
a idéia de patrimônio como uma universalidade jurídica, uma relação entre 
ativo e passivo, de forma que aquele responde por este27. 

Por outras palavras, patrimônio é o conjunto ou complexo de direitos e 
deveres de uma pessoa. À teoria clássica do patrimônio, não se nega, opõem-
-se algunas objeções28, mas, ao ponto em tela, a noção apresentada basta para 
compreendê-lo.

Entende-se, assim, que o patrimônio – grosso modo – é o complexo de rela-
ções jurídicas ativas e passivas (com cariz pecuniário ou potencialmente pecu-
niário – e.g., direitos da personalidade29) de determinada pessoa.

de Processo Civil). Percebe-se que, no ponto, o Código de Processo Civil brasileiro sofreu forte 
infl uência da doutrina italiana (artigo 2.740 do Codice Civile), distanciando-se do sistema lusófono 
e do romano-germânico. Preferível a fórmula utilizada em Portugal, por denotar precisamente 
os limites da responsabilidade patrimonial (“pelo cumprimento da obrigação respondem todos os 
bens do devedor susceptíveis de penhora, sem prejuízo dos regimes especialmente estabelecidos em 
consequência da separação de patrimônios”, artigo 601). Neste sentido, vide Varela, João de Matos 
Antunes. Das obrigações em geral. Vol. II. 7.ª ed. 10.ª reimpressão da 7.ª ed. de 1997. Coimbra: 
Almedina, 2014, p. 419 e Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito 
das obrigações: garantias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 231, donde se extrai: “O típico da 
garantia patrimonial não seria tanto o abranger bens presentes e futuros, mas antes o compreender 
todos os bens penhoráveis que, no momento da execução, integram o património do devedor.”
25 Capítulo I (“Disposições gerais”) do Título IV (“Do inadimplemento das obrigações”) do Livro 
I (“Do direito das obrigações”) da Parte Especial do Código Civil brasileiro (Lei n.°10.406, de 10 
de janeiro de 2002, Institui o Código Civil).
26 “(...) o património do devedor (o conjunto de bens do devedor susceptíveis de penhora) é a 
garantia geral das obrigações, para signifi car que é o património (e não a pessoa ou a liberdade) do 
devedor que assegura a realização coactiva da prestação ou da indemnização, no caso de a obri-
gação não ser voluntariamente cumprida.” (itálicos no original) Varela, João de Matos Antunes. 
Das obrigações em geral. Vol. II. 7.ª ed. 10.ª reimpressão da 7.ª ed. de 1997. Coimbra: Almedina, 
2014, p. 429.
27 Paulo Cunha, apud Menezes Cordeiro, assevera: “património traduz o conjunto de bens ou de 
relações jurídicas, com caráter pecuniário, tendo entre si qualquer coisa de comum que dê, a essa 
pluralidade, uma coesão”. Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito 
das obrigações: garantias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 62-67.
28 Conferir as críticas em Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito 
das obrigações: garantias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 62-64
29 Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garan-
tias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 62-63: “Os próprios direitos da personalidade – em 
terminologia atual – deveriam ser integrados; porém, perante os esquemas legais, o património 
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Desta defi nição, extrai-se que a responsabilidade patrimonial, que com aquele 
não se confunde, traduz o instituto pelo qual o patrimônio do devedor res-
ponde pelas suas dívidas30-31 (a garantia geral, portanto, designa a situação dos 
bens do devedor da obrigação).

É assim que Menezes Cordeiro acentua ser garantia geral “o objeto da per-
missão genérica da atuação das regras da responsabilidade patrimonial”32-33-34, 
para além, ou ao lado, da afi rmação comum de que “o património do devedor 
constitui a garantia geral das obrigações”35-36-37-38. 

limita-se às posições pecuniárias, ativas e passivas, como compete a uma universalidade de direito.” 
Ou seja, os direitos da personalidade somente integram o conceito de patrimônio no momento 
em que passam a ter valor pecuniário (cessão do uso do nome, direito de imagem, etc., arts. 18, 
19 e 20 do Código Civil brasileiro, v.g., além de legislação especial, e.g., Lei de Direitos Autorais 
– Lei n.° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).
30 Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garan-
tias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 233-235: “A responsabilidade patrimonial (...) exprime 
a regra pela qual os bens do obrigado respondem pelo cumprimento das suas adstrições.”
31 No sentido de a responsabilidade patrimonial não ser garantia: “La responsabilidad patrimonial 
universal tampoco puede ser considerada una garantía en sentido propio, porque ‘es algo inhe-
rente al crédito mismo, al que nada añade’”. Hernandéz, Alfredo Morles. Nuevos desarrollos 
del régimen de las garantias de las obligaciones mercantiles. Boletín de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales/Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, n.º. 143 (2005), p. 213.
32 Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garan-
tias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 235.
33 Assim também parece a Menezes Leitão, ao se referir, contudo, ao conceito amplo de garantia: 
“o conceito de garantia não aparece defi nido em qualquer texto legislativo (...) por não constituir 
verdadeiramente um conceito técnico-jurídico, mas antes uma expressão da prática jurídica, que 
expressa o resultado ou o fi m específi co de assegurar a realização dos direitos do credor, indicando a lei apenas 
formas específi cas de obtenção desse objectivo.” (itálicos acrescidos) Leitão, Luís Manuel Teles de Mene-
zes. Garantias das obrigações. 4.ª ed. Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 2012, p. 14.
34 “A responsabilidade patrimonial traduz o instituto pelo qual o património do devedor responde 
pelas suas dívidas. A garantia geral designa a situação em que, perante as dívidas, se encontram 
os bens do devedor.” Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das 
obrigações: garantias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 233-234.
35 Varela, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. Vol. II. 7.ª ed. 10.ª reimpressão da 
7.ª ed. de 1997. Coimbra: Almedina, 2014, p. 419.
36 Se dúvidas houver acerca de os bens impenhoráveis comporem o patrimônio do devedor, certo 
é, contudo, que eles não se submetem, salvo exceções previstas também em lei, à excussão patri-
monial. Vide, por exemplo, os arts. 648 e 649 do Código de Processo Civil, bem como o conceito 
de bem de família legal e as exceções à sua impenhorabilidade (arts. 1° e 3° da Lei n.° 8.009/90). 
37 “O património funciona aqui como universalidade, no sentido de que respondem pelas dívidas 
todos os bens e apenas os bens (penhoráveis) (...).” Telles, Inocêncio Galvão. Garantia bancária 
autônoma: estudo e parecer. [s.n.], 1988. Separata da Revista “O Direito”, ano 120, 1988, III-
-IV, p. 276.
38 No Brasil, é comum a seguinte defi nição: “O patrimônio, como universalidade de direito, cons-
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A teoria clássica ainda hoje é a base para desenvolvimentos, com certas 
adequações, das noções jurídicas de patrimônio, de responsabilidade patrimo-
nial e, em última instância, de garantia geral. 

O objeto deste ensaio, todavia, não são as análises investigativas acerca 
das noções de patrimônio, responsabilidade patrimonial ou classifi cação das 
garantias, temas bastante controversos na doutrina especializada39 de diversos 
ordenamentos jurídicos, razão pela qual, é sufi ciente acentuar rapidamente 
uma breve classifi cação, sem intuito de esgotar a matéria, no escopo de esque-
matizar (i) um breve conceito de garantia e (ii) uma classifi cação de cunho 
puramente referencial, ambas aptas a servir de base ao desenvolvimento do 
ponto nevrálgico do estudo: as cartas de conforto.

Adota-se, no ponto, a “clássica” divisão de garantias em geral e especial, e 
dentro dessas, as pessoais, reais e os títulos legais de privilégios, especialmente 
porque se pretende realizar a transferência do estudo das lettere ao ordena-
mento jurídico brasileiro, sendo esta a classifi cação standard40. 

tituído por um conjunto de bens, direitos e obrigações, pode ser conceituado como o complexto de 
relações jurídicas apreciáveis economicamente de uma pessoa, corporifi cados no ativo e no passivo 
de uma pessoa”. Rosenvald, Nelson. Do bem de família aos bens existenciais da pessoa humana. 
In. Teixeira, Ana Carolina Brochado; Ribeiro, Gustavo Pereira Leite; Oliveira, Alexandre 
Miranda. Manual de direito das famílias e das sucessões. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 403.
39 Por exemplo, Menezes de Cordeiro considera as cláusulas pari passu, negative pledge e cross default 
como “acordos de defesa da garantia geral”, ao passo que Pedro Romano Martinez considera-
-as “garantias aparentes”. A divergência não é puramente terminológica. Remete-se, para mais 
informações, respectivamente, Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. 
Direito das obrigações: garantias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 272-278 e Martinez, 
Pedro Romano; Ponte, Pedro Fuzeta da. Garantias de cumprimento: estudo teórico-prático. 
Coimbra: Almedina, 1994, p. 19-20.
40 Em Portugal, observa-se um louvável esforço científi co de alguns autores procurarem cons-
truir uma teoria geral das garantias (civis, comerciais, processuais, etc.), codifi cadas ou espalhadas 
por legislações esparsas, cujo escopo é permitir uma melhor compreensão do(s) instituto(s) e suas 
diversas funções, além de sistematizá-las, na medida do possível, estudando-as de forma dogmá-
tica, propondo classifi cações mais modernas e adequadas aos tempos atuais, identifi cando princí-
pios, tipologias e regimes próprios, não se contentando com a mera dualidade de regimes gerais 
e referenciais da “fi ança” às garantias pessoais e da “hipoteca” às gerais, para regrar e explicar 
outras garantias tão diversas, sejam típicas ou atípicas (ou acordos de defesa de garantia, etc.), de 
forma a pôr fi m à crise do estudo das garantias, onde há “um confl ito negativo de competências”, 
no dizer de Menezes Leitão, eis que nem se estudam as garantias no Direito das Obrigações nem 
nos Direitos Reais, sob a justifi cação de que as garantias devem ser ou tema de um dos ramos ou 
de outro. Para um estudo do Direito das garantias – apesar de ainda faltar consenso sobre alguns 
institutos e classifi cações, mas com méritos de propor uma dogmática própria e, por que não, 
criar um ramo específi co do Direito –, veja-se: Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito 
civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garantias. Coimbra: Edições Almedina, 2015; Leitão, 
Luís Manuel Teles de Menezes. Garantias das obrigações. 4.ª ed. Coimbra, Edições Almeidina, 
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Por geral (ou comum), pode-se afi rmar que seja o objeto da permissão de 
atuação da responsabilidade patrimonial ou, ainda, caso se prefi ra mais simples-
mente, o patrimônio do devedor passível de penhora e excussão no momento 
da execução (num sentido muito próximo da responsabilidade patrimonial). 

Especiais são as que consistem num reforço objetivo da garantia geral, seja 
qualitativo (permitem ao credor ser pago com preferência sobre os demais, rela-
tivamente a determinados bens ou rendimentos destes e de forma antecipada) 
ou quantitativamente (disposição de novo patrimônio ao credor para fazer atuar 
a responsabilidade patrimonial, para além do patrimônio do devedor)41-42-43. 

Por outras palavras: acrescem à garantia geral, ao menos, uma outra massa 
patrimonial diversa apta a ser excutida em caso de inadimplemento (multi-
plicam o número de pessoas e patrimônios responsáveis44), sem prejuízo de 
também gozarem da segurança proporcionada pela garantia geral.

As garantias especiais subdividem-se em (i) pessoais (por implicarem a vin-
culação de um terceiro ao cumprimento da prestação objeto da obrigação); 
e (ii) reais45, aquelas que ao recaírem “sobre determinada coisa corpórea, a 

S.A., 2012; e Vasconcelos, Miguel Pestana de. Direito das Garantias. 2.ª ed. Coimbra: Edições 
Almedina, S.A, 2013.
41 Vasconcelos, Miguel Pestana de. Direito das Garantias. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 
S.A, 2013, p. 62-71; e Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações. Vol. II. 9.ª 
ed. Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 2014, p. 303.
42 Manuel Januário da Costa Gomes também adota a qualifi cação das garantias em quantita-
tiva e qualitativa, mas localiza as cartas de conforto como paragarantias, ou seja, “situações (sic) 
que não constituindo verdadeiras garantias no sentido de reforço quantitativo ou qualitativo (...) 
têm, em concreto, funções de garantia”. Gomes, Manuel Januário da Costa. Contratos Comer-
ciais; I – Contratos Comerciais em geral. II – Contratos Bancários. Coimbra, Almedina, S.A, 
2012, p. 391-393. No mesmo sentido: A fi ança no quadro das garantias pessoais. Aspectos gerais. 
Comemorações dos 35 anos do Código Civil e dos 25 anos da reforma de 1997. Vol. III; Direito 
das Obrigações. Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 80-81. Contudo, ao referir a classifi cação de 
Menezes Cordeiro, o autor afi rma que as cartas de conforto forte devem ser encaradas como verda-
deiras garantias (no primeiro texto). Ver-se-á, contudo, que as lettere produzem, sim, um reforço 
objetivo quantitativo (nova massa patrimonial) à disposição do credor à satisfação de seu crédito.
43 (...) signifi cado qualitativo, na medida em que se conferem aos respectivos titulares uma posição 
de vantagem em relação a determinados bens; (...) signifi cado quantitativo quando recaem sobre 
bens de terceiros, porque então avoluma-se o número de bens responsáveis”. Telles, Inocên-
cio Galvão. Garantia bancária autônoma: estudo e parecer. [s.n.], 1988. Separata da Revista “O 
Direito”, ano 120, 1988, III-IV, p. 277.
44 Telles, Inocêncio Galvão. Garantia bancária autônoma: estudo e parecer. [s.n.], 1988. Separata 
da Revista “O Direito”, ano 120, 1988, III-IV, p. 277.
45 “Garantias reais implicam a afectação de uma coisa do devedor ou de terceiro à garantia do 
direito do credor, com preferência sobre outros créditos”. Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes. 
Garantias das obrigações. 4.ª ed. Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 2012, p. 14.
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vincula ao cumprimento de uma obrigação”46 – conceito que merece com-
plemento, em face de a lei brasileira equiparar a caução de títulos da dívida 
pública e de títulos de crédito ao penhor47 – permitem tanto o direito de sequela quanto 
o de preferência.

Além destas, há a classifi cação em títulos legais de preferências48-49 que, ao 
seu turno, dividem-se em (i) gerais ou especiais e (ii) direito real, na dicção do 
Direito Civil brasileiro (artigos 957 a 965 do Código Civil). 

As preferências conferem ao credor o direito de se pagar antecipadamente 
aos demais, numa ruptura da par condicio [ou conditio] creditorum50.

Ademais, importa frisar que a legislação extravagante positiva outros típos 
de garantia e títulos legais de preferências, além dos constantes do Código 
Civil brasileiro – especialmente nos campos do Direito bancário, acionário/
bursátil e imobiliário –, bem como, a depender do caso concreto e da natu-
reza da obrigação, há regulamentação específi ca acerca da preferência, ou da 

46 Beviláqua, Clóvis. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Sociedade Cultural, 1976, p. 411.
47 Negrão, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. Vol. 3. 5.ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 569.
48 Note-se que ora há recondução de uma classifi cação para outra, ora há certa incompatibili-
dade ou incongruência na sistematização clássica (por estanque) das garantias. Além: existem os 
meios de conservação de garantia, processuais ou materiais. Sobre estas questões, veja-se Leitão, 
Luís Manuel Teles de Menezes. Garantias das obrigações. 4.ª ed. Coimbra, Edições Almeidina, 
S.A., 2012, p. 14-15 e 18-20; e Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. 
Direito das obrigações: garantias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 46-48: “(...) o Direito 
das garantias soçobra em regras formais. Origina um construcionismo que leva a esquecer a fun-
cionalização dos esquemas em jogo e a necessidade de interpretar e aplicar os diversos institutos, 
de acordo com o jogo económico subjetivo. (...) Nesse circunstancialismo verifi cam-se, entre elas 
[garantias], saltos dogmáticos. Além disso, deparamos com áreas de sobreposição e com zonas em 
aberto. A doutrina não consegue, por isso, encontrar classifi cações que tudo agrupem, em ter-
mos de plena racionalidade: a não ser num plano de abstração que em pouco contribuirá para a 
efetiva interpretação e aplicação dos institutos em jogo. (...) A ordenação das garantias não pode, 
pelo exposto, ser realisticamente lógica. Temos de trabalhar com classifi cações e com tipologias.”
49 Como em Portugal, as preferências somente decorrem de lei, razão pela qual se dizem “títulos 
legais de preferência”. Em Portugal, ver Varela, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 
Vol. II. 7.ª ed. 10.ª reimpressão da 7.ª ed. de 1997. Coimbra: Almedina, 2014, p. 571.
50 No mesmo sentido, Varela, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. Vol. II. 7.ª ed. 
10.ª reimpressão da 7.ª ed. de 1997. Coimbra: Almedina, 2014, p. 430-431 e 571: “(...) os credores 
que não gozem de qualquer direito de preferência sobre os demais, são pagos em pé de plena 
igualdade (ou da plena proporcionalidade) uns com os outros. Esta é a famosa regra da par condicio credi-
torum, que cava um abismo entre os direitos reais e os direitos de crédito.” (itálicos no original)
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inversão das ordens legais de pagamento, e quebra da regra da par condicio 
creditorum51.

Outro aspecto da funcionalização diz respeito a outros dois importantes 
fatores: (i) meio de realização do interesse do credor, como aludido; e (ii) pré-
-reserva de valores afetos à satisfação de um crédito52. 

Retenha-se estas noções, pois a elas se voltará oportunamente: após a 
apresentação da natureza jurídica das cartas de conforto e, ainda, no tópico 
das considerações fi nais deste ensaio.

2.1. Garantias: funcionalização de um vocábulo polissêmico

“Elas [as garantias] agrupam fi guras díspares, aproximáveis, 
simplesmente por, em comum, terem o escopo de reforçar a expec-
tativa do credor à obtenção de um bem representado por uma 
obrigação.”53

Vocábulo polissêmico54, garantia denota diversos signifi cados (assegurar, 
tutelar, proteger, “direito”, prerrogativa, etc.) e, ainda, um signifi cante: aponta 
para uma funcionalização na forma de lidar com o risco (risk management)55. 

51 Vide, ad exemplum, o artigo 186 a 190 do Código Tributário Nacional (Lei n.° 5.172, de 25 
de outubro de 1966) e os arts. 83, 84, 86, 149 e 150 da Lei n.° 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 
(Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empre-
sária). Por todos, Negrão, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. Vol. 3. 5.ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 555-588.
52 “Independentemente da efetiva consecução do que se espera, o direito do credor assume um 
recorte patrimonial diverso: mais ou menos pronunciado, consoante a natureza pessoal ou real 
da garantia e, naturalmente, em função da sua consistência patrimonial”. Cordeiro, António 
Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garantias. Coimbra: Edições 
Almedina, 2015, p. 167.
53 Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garan-
tias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 35.
54 “A evolução terminológica multifacetada de garantias prenuncia um alcance signifi cativo amplo”. 
Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garantias. 
Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 37. Nas legislações do sistema lusófono, o vocábulo “garan-
tia” aparece com múltiplos sentidos e signifi cados, ora referindo “garantia patrimonial”, ora “a 
garantia como situação ou direito especial, incluindo seu efeito, o seu valor e a correspondente 
posição subjetiva”, ora como “assunção de uma obrigação de resultado”, conforme levantamento 
de fôlego realizado por Menezes Cordeiro, na mesma obra, às p. 37-44. Perceba-se que, inclusive 
entre ordenamentos jurídicos membro de um mesmo tronco comum (Continental-Europeu/
Latino-Germânico ou Common Law), a terminologia e os vocábulos, além dos conceitos, por 
vezes modifi cam-se substancialmente.
55 Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garan-
tias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 30-34.
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Assim como as obrigações não são fi ns em si mesmas (são um meio, um ins-
trumento técnico-jurídico para satisfação de interesses56), também não o são 
as garantias (a materialidade subjacente delas reside no lidar com os riscos57).

Com efeito, dada a função da garantia, pode-se afi rmar, com Menezes 
Cordeiro, que elas são instrumentos para “controlar, minimizar ou, no limite, 
suprimir o risco” do inadimplemento, sendo, portanto, verdadeiro “esquema 
destinados a lidar com o risco, assegurando o cumprimento da obrigação”, 
cujo escopo é reforçar a expectativa do credor à obtenção do bem represen-
tado por uma obrigação”58, haja vista que na obrigação o bem juridicamente 
atribuído consiste na prestação.

É dizer da expectativa do credor: há num comportamento futuro do deve-
dor, que desencadeia duas ordens de incertezas: (i) a vontade de o devedor 
adimplir o objeto da obrigação ao credor, na forma, modo e lugar ajustados; 
e (ii) a capacidade econômica do devedor, seja para cumprir com a prestação 
extrajudicialmente, ou para se sujeitar à excussão patrimonial judicial59.

Portanto, os mais diversos tipos e modalidades de garantias60 têm por 
função precípua e comum enfrentar o risco, a incerteza e a insegurança. Espe-
cialmente, o risco envolve: (i) supressão ou diminuição de uma vantagem; (ii) 
não-surgimento de uma vantagem; (iii) aumento de uma desvantagem; (iv) 

56 Varela, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. Vol. I. 10.ª ed. revista e actualizada. 
12.ª reimpressão da 10.ª ed. de 2000. Coimbra: Almedina, 2015, p 158. 
57 Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garan-
tias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 44-45.
58 Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garan-
tias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 35.
59 Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garantias. 
Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 33. No mesmo sentido: Varela, João de Matos Antunes. 
Das obrigações em geral. Vol. I. 10.ª ed. revista e actualizada. 12.ª reimpressão da 10.ª ed. de 2000. 
Coimbra: Almedina, 2015, p. 64 e 129.
60 “(...) pueden consistir en obtener que respondan de la obligación no sólo el deudor, sino tam-
bién otras personas, con lo cual aumenta el número de patrimonios afectados al cumplimiento 
de la obligación; o en obtener la ventaja de adquirir para seguridad de su crédito un derecho real 
accesorio sobre un bien o varios bienes determinados (del deudor o de un tercero), que al darle el 
derecho de preferencia y de persecución, lo aseguren contra el riesgo de tener que concurrir con 
otros acreedores o de que a consecuencia de actos de enajenación no pueda ejecutar el bien por 
haber salido del patrimonio del deudor. En el primer caso se habla de garantías personales y en el 
segundo de garantías reales”. Hernandéz, Alfredo Morles. Nuevos desarrollos del régimen de las 
garantias de las obligaciones mercantiles. Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales/
Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, n.º. 143 (2005), p. 218-219.

Book Revista O Direito II (2017).indb   473Book Revista O Direito II (2017).indb   473 12/06/17   12:0112/06/17   12:01



O Direito 149.º (2017), II, 457-528

474  Arnaldo de Lima Borges Neto

não desaparecimento de uma desvantagem; e (v) desaparecimento menor de 
uma desvantagem61.

Por fi m, acrescente-se uma outra função inerente às garantias, sob a ótica 
sócio-econômica, eis que elas não são fi ns em si mesmas nem se acastelam por 
trás das muralhas do Direito e à revelia do mercado: fomentar a geração de 
riquezas e facilitar a livre circulação de créditos.

3.  Primórdios das cartas de conforto e razão(ões) de ser(em): dina-
micidade dos sistemas fi nanceiro e econômico e a necessidade de 
evolução das garantias 

“I. As cartas de conforto são missivas dirigidas a uma institui-
ção de crédito, por uma entidade que detém interesses dominantes 
ou signiticativos numa terceira entidade; nelas, a subscritora afi rma 
ou pressupõe conhecer um compromisso assumido ou a assumir 
pela terceira entidade, perante a destinatária, e conforta ou tran-
quiliza a instituição de crédito quanto à seriedade da recomendada 
ou quanto ao cumprimento dos deveres por ela assumidos ou a 
assumir. II. Trata-se de garantias atípicas, não reais, que em regra 
não são acessórias nem funcionam on fi rst demand. III. Consoante o 
teor das cartas, elas serão de conforto fraco, médio ou forte, assim 
se graduando seus efeitos. IV. As cartas de conforto forte dao luga-
res a deveres de prestar, constituindo uma simples garantia pessoal 
atípica, distinta da fi ança.” (Ac. RL., de 7.6.2005; CJ, 2005, 3°-92)

Fonte histórica segura, aceita pacifi camente pela doutrina especializada, 
remonta a (longínqua) origem das cartas de conforto às relações havidas, ou 
por haver, entre um membro de uma família e um estabelecimento comer-
cial62 qualquer: missivas que pais, ou familiares, escreviam a terceiros (ban-
cos, instituições fi nanceiras e de ensino, e.g.) para recomendarem seus fi lhos 

61 Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garan-
tias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 30-34 e 44-46.
62 Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições 
Jurídicas, 1993, p. 15. A literatura é rica em exemplos: “Seu pai era um nobre de boa estirpe e 
nenhuma fortuna, sendo toda a sua riqueza a reconhecida honradez e a inquebrantável coragem. 
(...) D’Artagnan partiu, levando apenas duas mudas de roupa e um ou outro objeto de uso pes-
soal. No bolso junto ao peito, levava uma carta escrita por seu pai e destinada ao Sr. De Tréville, 
ofi cial comandante do Regimento dos Mosqueteiros, velho amigo e companheiro de armas de 
seu pai. Nela havia o pedido de incorporar o jovem fi galdo aos valentes mosqueteiros.” Dumas, 
Alexandre. Os três mosqueteiros. São Paulo: Zahar, 2011, p. 1.
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e tranquilizarem os destinatários acerca do fi el cumprimento das obrigações 
assumidas por aqueles63.

Nestes primórdios, a práxis corrente não nominava as missivas, nem havia 
lugar para fortes preocupações sobre o adimplemento dos débitos: a palavra 
empenhada era sufi ciente para o cumprimento das obrigações. O pater familias 
ou o padrinho honrava o pagamento das dívidas. Havia um quê de gentlemen’s 
agreement64: um compromisso meramente moral adicionado de uma recomen-
dação pura a favor de outrem. 

Não poderia ser diferente: nas relações intersubjetivas, quer entre presen-
tes ou ausentes, ou entre conhecidos e desconhecidos, sempre prevaleceu o 
primado da boa-fé [objetiva]: a (vertente) da confi ança65-66 é vetor fundamen-
tal às relações humanas; assim, ao fm e ao cabo, às relações jurídicas.

63 Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições 
Jurídicas, 1993, p. 15; Manual de Direito Bancário. 4.ª ed. Reimpressão. rev. actualiz. Coimbra, 
Edições Almeidina, S.A., 2012, p. 772; Manual de Direito Bancário. 5.ª ed. rev. actualiz. Coim-
bra, Edições Almeidina, S.A., 2014, p. 843.
64 “A gentlemen’s agreement is an agreement which is not an agreement, made between two per-
sons, neither of whom is a gentleman, whereby each expects the other to be strictly bound without 
himself being bound at all”, in Bernstein, Herbert; Zekoll, Joachim. “Gentleman’s Agreement 
in Legal Theory and in Modern Practice: United States, The.” Am. J. Comp. L. Sup. 46 (1998), p. 
87. Essa sarcástica e irônica quotation refl ete bem a difi culdade entre identifi car o que é um acordo 
de cavalheiros e suas possíveis implicações perante institutos jurídicos e, especialmente, contratos, 
bem como dá a nota da “ambiguidade” e “frouxidão” que, por vezes, também estão presentes em 
gentlemen’s agreements e não apenas em situações de contratação mitigada.
65 Acerca dos vetores do Direito Bancário, oriundos dos princípios daquele ramo jurídico, Menezes 
Cordeiro destaca, entre outros, dois que são de especial serventia para o tema em apreço: (i) preva-
lência da realidade consistente de informação, como preparação de certos negócios mais complexos, 
o banqueiro não vai atender à regularidade formal dos actos: ele descerá à substância econômica da 
situação; e (ii) primeiro entendimento perante os actos jurídicos correntes. No Direito Bancário dá-se 
a primazia ao primeiro entendimento que deles resulte; há como que uma tutela da aparência, em 
moldes particulares. Estes princípios corroboram o regramento da boa-fé objetiva (tanto nas ver-
tentes da materialidade do direito subjacente quanto na tutela da confi ança) aplicável ao Direito 
Bancário e, pois, às cartas de conforto e, ainda, proporcionam subsídios à constatação inequívoca 
da juridicidade das missivas. Cordeiro, António Menezes. O direito bancário privado. Direito 
Bancário: Actas do Congresso Comemorativo do 150.º aniversário do Banco de Portugal (22-
25 de outubro de 1996), Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1997, p. 31. Pode-se dizer, inclusive, que o Direito (incluídos os ramos Civil e 
Comercial) é perpassado pelos vetores da materialidade subjacente e da tutela da confi ança, ver-
tentes da boa-fé objetiva. Tal traço – para além de outros – de per se já explicaria a juridicidade 
das cartas de conforto, um dos (falsos) problemas que cercam estas fi guras.
66 Sobre a primazia da materialidade subjacente e a tutela da confi ança, conferir, por todos, Cor-
deiro, António Menezes. Do Abuso do Direito: estado das questões e perspectivas. In: ARS 
Ivdicandi: estudos em homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves. Coimbra, 2008, 
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Naqueles tempos idos, o desabrochar das cartas de conforto atinha-se ou 
a uma mera missiva de recomendação ou a um gentlemen’s agreement67-68-69, 
ambos desprovidos de juridicidade. Não havia, portanto, sequer uma relação 
profi ssional ou habitual entre todos os agentes participantes da relação: o pai, 
o fi lho e o estabelecimento comercial. Tratava-se de relação esporádica las-
treada na pura confi ança.

Posteriormente, houve uma signifi cativa viragem acerca da fi gura e de 
sua utilização, fruto de uma nova concepção evolutiva e criativa inerente às 
práticas comerciais – atinente ao Direito Bancário e aos grupos de sociedades 
empresárias, sobretudo – que lhes conferiu novos contornos e aplicações mais 
largas, numa tentativa (exitosa!) de pavimentar com segurança [ jurídica] o 
caminho (iter) das relações obrigacionais. 

Vol. 2, p. 125-176; A boa fé nos fi nais do século XX. Sep. da Revista da Ordem dos Advogados. 
A. 56, n. 3, dezembro de 1996, Lisboa [s.n.], 1996, p. 887-912; Litigância de má-fé, Abuso do 
Direito de Acção e Culpa “In Agendo”. Coimbra: Almedina, 2005; Da Boa Fé no Direito Civil. 
Coimbra: Almedina, 2007; e Tratado de Direito Civil. reimp. Vol. V. Parte geral: legitimidade, 
representação, prescrição, abuso do direito, colisão de direitos, tutela privada e provas. Coimbra: 
Almedina, 2011.
67 Adiante, ver-se-á que a majoritária doutrina portuguesa, e de outros países, afi rma existir 
juridicidade nas cartas de conforto, mas há espaço para discussão, por motivos diversos, a serem 
descortinados a seguir, de modo a reduzi-las a meros acordos de cavalheiros. Conferir, em espe-
cial: Almeida, Carlos Ferreira de. Contratos III; Contratos de liberalidade, de cooperação e de 
risco. 2.ª ed. 3.º vol. Coimbra, Edições Almedina, S.A., 2013, p. 228; Vasconcelos, Miguel Pes-
tana de. Direito das Garantias. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2013, 148; Cordeiro, 
António Menezes. Das Cartas de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 
1993, p. 63; Manual de Direito Bancário. 4.ª ed. Reimpressão. rev. actualiz. Coimbra, Edições 
Almeidina, S.A., 2012, p. 776; Manual de Direito Bancário. 5.ª ed. rev. actualiz. Coimbra, Edições 
Almeidina, S.A., 2014, p. 846
68 “Não falta quem veja nas cartas de conforto meros ‘gentlemen’s agreements’, acordos de cavalhei-
ros que originam relações de carácter exclusivamente social no plano de cortesia, enformados por 
princípios de honra e lealdade. Originariamente e historicamente terá sido mesmo essa a matriz 
das cartas”. Silva, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coimbra, Edições 
Almeidina, S.A., 1999, p. 375.
69 Vasco Soares da Veiga aduz que apenas alguns tipos de cartas de conforto possuem juridicidade 
e contém obrigações jurídicas. Para o autor, a depender dos termos das cartas e consoante as cláu-
sulas estipuladas, pode-se classifi car as obrigações que delas emanam em: só morais, jurídicas ou 
de ambas as naturezas.Veiga, Vasco Soares da. Direito Bancário. Coimbra: Edições Almedina, 
1994, p. 280-281. Todavia, o autor atribui às cartas “só morais” a possibilidade de gerarem danos 
a serem reparados pela responsabilidade civil delitual. Considera-se uma contradição: se somente 
há obrigação moral, de qualquer obrigação moral não decorrerá juridicidade ou efeitos jurídicos 
relevantes; logo, não haverá que responsabilizar alguém por obrigação moral. Apesar da classifi -
cação de Vasco da Veiga, vê-se que, subjaz às cartas, a juridiciade. 
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As cartas de conforto adentraram o mundo profi ssional dos negócios 
societários e bancários como (formas de) garantias70: reforço da obrigação do 
devedor sem necessidade de se recorrer aos diversas tipos legais e formais, 
especialmente a fi ança e a hipoteca.

Todavia, por vezes, num movimento pendular não estranho à Ciência 
do Direito, há involuções categóricas, interpretativas ou (as)sistemáticas que 
negam relevância jurídica a determinadas fi guras ou institutos71: ainda exis-

70 “Garantia é tudo aquilo que se destine a assegurar obrigações (...). Natural é, pois, que surjam 
como garantias realidades intrinsecamente muito diferentes, unidas, apenas, através da sua fi nali-
dade.” Cordeiro, António Menezes. Tratado de Direito Civil Português. reimp. Vol. II. Direito 
das obrigações; Tomo IV: cumprimento e não cumprimento, transmissão, modifi cação e extin-
ção, garantias. Coimbra: Almedina, 2010, p.504.
71 Aparentemente, Fillipo Chiomenti nega juridicidade às cartas de conforto. De fato, as palavras 
daquele autor levam à conclusão da falta de juridicidade nas duas cartas por ele especifi camente 
analisadas em seu artigo. Entretanto, analisado o texto dele, há aparente contradição, eis que, se 
aquele autor lhes nega juridicidade, tanto pelo conteúdo quanto por não admitir nas cartas de 
conforto [fraco] a existência de relação obrigacional ou de garantia, aduz haver a possibilidade de 
indenização. Com relação à juridicidade (“impegni giuridici”), o autor afi rma que há, sim, relevân-
cia jurídica nas comfort letters (lettere di conforto, porquanto o autor adota tradução da terminologia 
americana). Veja-se as seguintes passagens da obra de Fillipo Chiomenti: “Si tratta di atti creativi 
di impegni giuridici? E, in caso positivo de quali? In particolari, possono tali lettere considerarsi 
obbligazioni di garanzia (fi deiussoria)? L’ultima ipotesi mi sembra sicuramente di escludere. (...) 
Sembra evidente la assoluta mancanza de qualsiasi obbligazioni di garanzia e tanto più di uma 
fi deiussione. (...) Nella lettera mancano tutti gli elementi essenziali di un’obbligazioni e di un’ob-
bligazioni di garanzia in particolare.” Daí, o autor conclui, ao longo do texto, que as lettere di con-
forto não são nem garantias (fi ança ou fi dejussória) nem estabelecem relação obrigacional contratual, mas 
admite a responsabilidade extracontratual, o que é dizer, reconhece juridicidade às cartas, ainda 
que não o tenha feito explicita e conscientemente: “A tutto concedere i termini di questa clausola 
permettebbero di profi lare una responsabilità della scrivente soltanto se venisse provato che essa 
non ha adoperato il grado di infl uenza promessa e legitima e che per questa causa si è verifi cato 
l’inadempimento della controlata. (...) Il riferimento ai rapporti fra la destinataria della lettera e la 
controllata, sebbene più esplicito di quello contenuto nell’altro tipo di lettera, à fatto in termini 
signifi cativi del carattere agiuridico della lettera. (...) Segno evidente del valore soltanto limitata-
mente giuridico attributo dalla prassi a qualunche tipo de queste lettere”. Portato, juridicidade, no 
sentido de relevância jurídica, há; apenas bastante limitado nas cartas [fracas] – objetos da análise 
do autor – e que, em seu sentir, não criam relação obrigacional nem garantia formal, devendo-se 
adicionar, ainda, que para Fillipo Chiomenti, a difi culdade está na produção da prova, pois admite 
a responsabilização da patrocinante. Se há possibilidade de responsabilização [aquiliana], há juri-
dicidade, no sentido que se adota: relevância jurídica a desencadear os mecanismos inerentes ao 
Direito. A bem da verdade, o autor pretende negar juridicidade por comparar as cartas à fi ança, 
no direito italiano. Conferir, Chiomenti, Fillipo. Le “lettere di conforto”. Rivista del Diritto 
Commerciale e del Diritto generale delle obligazioni. Parte Prima. Novembre-Dicembre 1974, 
n. 11-12. Padova: 1974, p. 346-348 e 351-352. No sentido de Fillipo Chiomenti pregar a ausência 
de juridicidade, ver Antunes, Rita Granado. Natureza Jurídica das Cartas de Conforto Forte. 
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tem doutrinadores que vêem nas cartas de conforto meros acordos de cava-
lheiros, desprovidos de juridicidade ou, ainda, de efi cácia jurídica apta a gerar 
a exigibilidade do cumprimento da prestação (no que concerne a algumas de 
suas modalidades).

No que pese esse fenômeno pendular (atualmente residual e mais intenso 
no sentido da juridicidade das missivas), as cartas de conforto evoluíram fran-
camente, num primeiro momento, no seio do sistema fi nanceiro norte-ameri-
cano72 e no âmbito das relações intrasocietárias (grupos societários de fato ou 
de direito), no fi nal da década de sessenta do século passado73-74, tendo o seu 
uso sido disseminado, especialmente, num segundo momento, após a crise do 
Petróleo de 1973, alastrando-se rapidamente à Europa75, sobretudo na Alema-
nha, França e Itália76 e, posteriormente, em Portugal, como forma de garantia 

Lisboa: [s.n.], 2006. 71p. Relatório de estágio de mestrado, Ciências Jurídicas (Direito Civil IV), 
Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, 2006, p. 7.
72 No estágio inicial, as cartas de conforto, ou comfort letters para os estadounidenses (letter of awa-
reness, para os britânicos), possuíam forte valor moral e de confi ança: para além, prepondera nos 
Estados Unidos da América uma peculiar – no sentido de diferente do sistema Continental-Euro-
peu – forma de interpretar os negócios jurídicos: se por um lado evita-se a interpretação imprecisa 
– traço característico do conteúdo das cartas – de outro, valoriza-se bastante a confi ança (ainda 
que aparente), em especial no mundo das fi nanças, para conferir séria imputabilidade a atuações 
espontâneas, de forma que, caso necessário, tais imputações podem ser judicialmente acionadas. 
Advirta-se, ainda, que no Direito Norte-Americano se há dúvidas quanto à juridicidade, o sis-
tema jurídico resolve a questão no caso concreto – função precípua do Direito – nas torts (que 
podem ser traduzidas como “responsabilidades civis” ou, ainda, “indenizações”). Destas lições de 
Menezes Cordeiro, pode-se concluir: “perante estas especifi cidades há, pois, que usar da maior 
cautela, na transferência, para os espaços continentais, de elementos anglo-saxônicos”. Cordeiro, 
António Menezes. Das Cartas de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 
1993, p. 15-16.
73 Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições 
Jurídicas, 1993, p. 15.
74 Vasconcelos, Miguel Pestana de. Direito das Garantias. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 
S.A, 2013, p 146; Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantias das obrigações. 4.ª ed. Coim-
bra, Edições Almeidina, S.A., 2012, p. 134 e Silva, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial 
(Pareceres). Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 1999, p. 371.
75 Veja-se, por exemplo, a datação dos escritos de Fillipo Chiomenti, de 1974, e de vários auto-
res franceses, alemães, espanhóis, além de outros italianos, reportados por Luís Manuel Teles de 
Menezes Leitão, cujos trabalhos iniciais datam da metade da década de 70 ao fi m dos anos 90 
do século passado. Posteriormente, desde os anos 2000, inúmeros são os trabalhos dedicados ao 
tema, aliado ou não, a outras questões: garantia autônoma bancária on fi rst demand, mandato de 
crédito, fi ança omnibus, etc. Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantias das obrigações. 4.ª 
ed. Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 2012, p. 132-133.
76 Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantias das obrigações. 4.ª ed. Coimbra, Edições 
Almeidina, S.A., 2012, p. 134 e Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto no Direito 
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imprópria a serviço de operações fi nanceiras, dadas as vantagens que possuem 
em detrimento das garantias “clássicas” ou “típicas” (legais).

O mundo paulatinamente se tornava globalizado77 e apareciam, ou se 
fortaleciam, grandes blocos econômicos, sociedades multi e transnacionais, 
ao lado da massifi cação do intercâmbio e migração de pessoas (fi sicas, natu-
rais; jurídicas, coletivas, estas por fi liais, sucursais, etc.), num processo de cir-
culação de riquezas sem precedentes (mercadorias, valores, etc.) na história, 
circunstâncias que desencadearam uma busca maior pelo crédito ofertado 
por instituições fi nanceiras para além de suas circunscrições territoriais, tudo 
impulsionado pela internacionalização78-79 do Direito Comercial.

Nesse contexto de expansão econômico-fi nanceira, as sociedades, na pro-
cura de crédito em praças comerciais [mercado] onde não eram conhecidas, 
ou recém chegadas, buscaram alternativas à prestação de garantias formais 
(“clássicas”) como forma de assegurar o crédito tomado em empréstimo sem 
a necessária imobilização de capital ou comprometimento com graus de sol-
vabilidade ou endividamento:

“Com efeito, surge muitas vezes, como devedor ou potencial devedor 
[cliente bancário] uma entidade nova, recém-criada ou recém-chegada ao mer-
cado e cuja credibilidade decorre unicamente da sua pertença a um grupo consi-

Bancário. Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 1993, p. 13-16.
77 Menezes Cordeiro afi rma que o impulso das cartas de conforto deve-se à globalização dos negó-
cios, por via bancária (Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito 
das obrigações: garantias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 576). Na mesma página, o autor 
aponta o surgimento das cartas de conforto nos Estados Unidos da América, na década de 60 do 
século passado, com refl exos posteriores na Alemanha. Entretanto, em outra obra (Das Cartas 
de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 1993, p. 27-29), o autor traz 
julgados sobre cartas de conforto ocorridos em 1908 e 1967 na Alemanha. Entende-se que não 
há contradição nessas afi rmações, pois, na Alemanha, as cartas de conforto, no início do século 
XX, ainda não possuíam contornos mais precisos, como hoje ocorre, e ligavam-se às garantias 
autônomas, propostas por Stammler (Garantievertrag).
78 Assinalando a internacionalização do Direito Comercial como causa de expansão das cartas de 
conforto para o continente Europeu, em especial Alemanha, França e Itália. Leitão, Luís Manuel 
Teles de Menezes. Garantias das obrigações. 4.ª ed. Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 2012, p. 134
79 “Como é conhecido, a época de esplendor do desenvolvimento económico rápido dos anos 60 
e 70 [do século XX] foi acompanhada de importantes movimentos de concentração e integração 
industrial, em nome das economias de escala e da diversifi cação de riscos empresariais. A que se 
seguiu uma acelerada expansão internacional dos grupos industriais, investindo fortemente além 
fronteiras – fenómeno este, o dos grupos de sociedades, o que continua”. Silva, João Calvão 
da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 1999, p. 371.
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derável, normalmente encabeçado por uma entidade tipo holding, de reconhecida 
solvabilidade”80.

Em condições normais de praxe comercial, a instituição fi nanceira exi-
giria, da recém-chegada (caso tivesse patrimônio) ou da holding, a prestação 
de garantias típicas (legais): fi ança, aval, hipoteca, ou até mesmo alienação 
fi duciária81-82. 

80 Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições 
Jurídicas, 1993, p. 18.
81 No caso brasileiro, ao revés do que ocorre em Portugal, hoje a alienação fi duciária é a forma 
de garantia mais comumente utilizada no mercado fi nanceiro e bancário e entre particulares, 
vide lei federal n.° 9.514, de 20 de novembro de 1997 (“Dispõe sobre o Sistema de Financiamento 
Imobiliário, institui a alienação fi duciária de coisa imóvel e dá outras providências”). No Brasil, 
também é expressamente proibido o pacto comissório (e.g., arts. 1.365 e 1.428 do Código Civil, 
que versam, respectivamente, sobre alienação fi duciária e hipoteca, penhor e anticrese; e artigo 
26, parágrafo 8.º e artigo 27 da Lei n.° 9.514/97), tal qual o é em Portugal: o que nao impede a 
larga utilização da alienação fi duciária em garantia, ao lado da fi ança [civil ou bancária] e do aval 
nos títulos de crédito, para além de outras garantias típicas. Em Portugal, Menezes Cordeiro é 
um forte defensor da proibição do alargamento da alienação fi duciária em garantia, para além das 
restritas hipóteses hoje permitidas: “Como aludido várias vezes, a lei portuguesa não permite, 
em geral, a alienação fi duciária em garantia. Recordamos os seus três grandes óbices: permite 
defraudar a proibição dos pactos comissórios; não pode ter natureza real, por violação ao artigo 
1306/1, do Código Civil, deixando o devedor fi duciante no desamparo; é muito violenta para o 
devedor, privado da titularidade da coisa e à mercê dos riscos que possam atingir a coisa, o credor 
e o patrimônio deste”. Em outra passagem, afi rma o professor da FDUL: “Tão-pouco o Direito 
das garantias pode servir de catalizador de obrigações, multiplicando a espiral do endividamento, 
para proveito de resto fugaz, dos credores e do sistema de crédito. As fugas em frente dão azo a 
novos amparos. Pense-se no caso do Brasil: tão liberal ao permitir a alienação fi duciária em garan-
tia, ele foi (e é) pioneiro em invalidar a excessiva multiplicação das garantias.” Cordeiro, António 
Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garantias. Coimbra: Edições 
Almedina, 2015, p. 851 e 855 e 757-773. No Brasil, a prevalência da lei de alienação fi duciária 
em garantia, ao lado de outras (para coisas móveis, Dec.-Lei n.° 911, de 1° de outrubo de 1969 
(“Altera a redação do artigo 66, da Lei n.º 4.728, de 14 de julho de 1965, estabelece normas de 
processo sôbre alienação fi duciária e dá outras providências”), é a forma mais utilizada pelo mer-
cado (com a anuência dos clientes/consumidores), em face da legislação poder contornar todos os 
problemas aventados por Menezes Cordeiro, quando analisada em conjunto com a moderna Lei 
n.° 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 
do empresário e da sociedade empresária). De outra banda, assiste razão ao autor, ao afi rmar que 
o Brasil ainda reluta em aceitar, ou “incorporar”, novas formas de garantias atípicas (garantias 
autônomas, cartas de conforto, etc.), ou invalidar judicialmente a aplicação, em casos concretos 
de uso desvirtuado, da alienação fi duciária. 
82 A nota antecedente tem o condão de demonstrar que, apesar de Brasil e Portugal inserirem-se 
no espaço lusófono, como dito na introdução deste ensaio, há sensíveis diferenças entre institu-
tos e regimes que forçam a abordagem campear, na medida do possível, o Direito Comparado 
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Surgiu, então, a peculiar contraposição de interesses em toda e qual-
quer negociação: de um lado, o banco, ou instituição fi nanceira, ávido por 
emprestar capitais e ter segurança na realização da operação e maximizar seus 
lucros; de outro, o tomador do empréstimo e o prestador da garantia, dese-
josos de obter fi nanciamento célere, sem burocracia, a juros baixos e sem 
comprometimento (exacerbado) de sua capacidade de pagamento ou grau de 
endividamento.

O comércio, tanto como fenômeno histórico quanto atividade humana, 
sempre foi o principal vetor de intercâmbio cultural e econômico, seja entre 
nações – no plano externo – seja entre entidades distintas – no plano interno 
– graças à imensa capacidade criativa83 e à inventividade de seus agentes de 
buscarem, rapidamente, soluções adequadas a questões de ordem prática den-
tro da esquadrinhadura estanque do ordenamento jurídico.

Do aparente confl ito de interesses inconciliáveis (fornecimento de crédito 
ou fi nanciamento – que sempre traz riscos – com prestação de garantias de 

[ou a técnica de Direito Comparado] e expor situações e propor soluções que, a primeira vista, 
poderiam parecer desarrazoadas ou equivocadas, se analisadas tão somente à luz do ordenamento 
jurídico português.
83 O Direito Comercial, na sua prática (usos e costumes) entre povos, sempre foi responsável, 
ao longo da evolução da humanidade, pela criação ou inovação de institutos aptos a resolverem 
dilemas práticos, além de servir de instrumento de estreitamente de relações sociais, econômicas 
e culturais. Pode-se mesmo afi rmar que a criatividade e inovação são características intrínsecas 
ao comércio, ao lado de transferências culturais. Veja-se, por exemplo, o surgimento das letras 
de câmbio, atreladas à necessidade de circulação de crédito (períodos italiano, até 1650, em que 
a letra de câmbio constituía meio de troca, de escambo, de moedas; francês, de 1650 a 1848, em 
que consistia em meio de pagamento atrelado a um contrato; e germânico, de 1848 até os dias 
atuais, como obrigação literal e abstrata, verdadeiro título de crédito; e, antes, com referências 
históricas, a China, onde havia, mil anos antes de Cristo, a Fei k’iuan, espécie de título). A criati-
vidade também está presente na criação do cheque e, no caso brasileiro, em especial, na duplicata 
(título de crétito unicamente existente no Brasil, fruto do engenho de seus agentes comerciais). 
Para a visão histórica dos títulos de crédito e cambiariformes, vide, Requião, Rubens. Curso de 
Direito Comercial. 2° volume. 25.ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 390-391 e 485-
489 e 557-564. Acerca da moeda chinesa Fei k’iuan ou feiqian, sua importância na criação do papel 
moeda e na circulação de riquezas, veja-se Macgregor, Neil. A History of the world in 100 
objects. The British Museum. London: Penguin Group, 2010, p. 465-469. Também a criação 
das sociedades, especialmente na época das Grandes Navegações, foi fruto do gênio dos comer-
ciantes. Para uma excelente visão histórico-jurídica, com informações relevantes sobre o Direito 
brasileiro, vide, Cordeiro, António Menezes. Direito das Sociedades. Parte Geral. Vol. I. 3.ª ed. 
ampl. e actualiz. Coimbra: Almedina, 2011, p. 45-64 e 109-116. Portanto, não é de se estranhar 
– aliás é típico – que o Direito Comercial, por seus agentes, esteja sempre um passo à frente da 
legislação, evoluindo, dentro das balizas de licitude do ordenamento jurídico, com grande rapidez 
e proporcionando respostas adequadas a problemas concretos da vida negocial.
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solvabilidade vs. tomada de crédito ou fi nanciamento em condições razoáveis 
sem prestação de garantias típicas), convergiu-se a um termo comum, que 
pode, em última instância, ser dito como: repartição dos riscos da operação 
entre os envolvidos.

Repartição de riscos porque, de um lado, o confortado/banco/instituição 
fi nanceira aceita a prestação de uma garantia com conteúdos (cláusulas) mais 
frouxa, lassa, ambíguas e de natureza atípica; de outro, o garante/confortante 
presta uma garantia que não lhe compromete os níveis de endividamento ou 
solvabilidade e é mais fraca, no sentido de exigibilidade, do que as clássicas 
garantias.

Eis, hodiernamente, a razão de ser das cartas de conforto84: um instru-
mento que permite conciliar interesses antagônicos, porém interligados, de 
repartição de riscos, que nem invializa a operação fi nanceira em seu nasce-
douro nem retira totalmente do agente fi nanciador um grau mínimo satisfa-
tório de reforço de segurança quanto à solvabilidade do tomador do emprés-
timo ou do garante, servindo como uma garantia atípica85:

“O fenómeno das cartas de conforto (...) tem um contexto económico e 
fi nanceiro que explica o seu nascimento e desenvolvimento na praxis negocial 
como alternativa deliberada às garantias (reais e pessoais) codifi cadas, especial-
mente à do tipo fi dejussório”86.

84 Calvão da Silva apresente “as verdadeiras razões por que se recorre ou recorreu” às cartas de 
conforto como alternativa às garantias típicas: (i) razões de balanço: a carta de conforto não precisa 
constar do balanço da sociedade; (ii) razões fi scais: sobre a carta de conforto, em regra, não inci-
dem tributos; (iii) razões de prestígio: a capogruppo não deseja exteriorizar a prestação de garantias 
fi dejussórias prestadas a fi liais, coligadas, etc., para não lesar a imagem externa de solvabilidade e 
fi abilidade do grupo. Silva, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coimbra, 
Edições Almeidina, S.A., 1999, p. 372-373. Alguns exemplos tem apenas valor histórico e somente 
podem ser confrontados ou inquinados analisando-se cada ordenamento jurídico individualmente, 
pois algumas vantagens, e.g., as tributárias, já foram contornadas pelas legislações mais modernas. 
Assim, atualmente na Alemanha e em Portugal, além de outros países, já há incidência de tribu-
tação sobre garantias atípicas. SILVA, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). 
Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 1999, p. 373-374. Menezes Cordeiro refere, ainda, que algu-
mas cartas de conforto passaram a ser levadas ao balanço das sociedades. A nota que importa, para 
além da histórica e dos motivos não nucleares à adoção das cartas como garantias, é “a função de 
fl exibilização do sistema” das garantias. Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto 
no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 1993, p. 19.
85 Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições 
Jurídicas, 1993, p. 18.
86 Silva, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coimbra, Edições Almeidina, 
S.A., 1999, p. 371.
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O cerne dessa garantia atípica reside no desejo de ladear regras de garan-
tias típicas, com o patrocinante a declarar uma vontade menos precisa:

“(...) mais ‘esfumaçada’ e mais frouxa ou menos vinculativa do que na fi ança. No 
fundo, trata-se de fazer valer junto dos Bancos o peso negocial dos grupos, que 
destarte se servem das cartas de conforto para potenciarem as sinergias na obten-
ção de crédito (nas relações externas) sem prestação de garantias ordinárias”87.

De um lado, a entidade [a ser] fi nanciada (devedor/garantido) pretende – ou 
necessita – obter fi nanciamento ou empréstimo; ao seu lado, o garante (confor-
tante) não deseja obrigar-se fortemente pela prestação de uma garantia típica, 
por questões diversas: (i) aumento do grau de endividamento; (ii) diminuição 
da solvabilidade da sociedade; (iii) pagamento de tributos sobre a garantia 
típica prestada; (iv) impossibilidade legal ou contratual88 de prestar garantias 
para terceiros (mesmo que sejam integrantes de um mesmo grupo econômico 
de direito ou de fato); (v) impossibilidade por política institucional em prestar 
garantias; (vi) necessidade de menção da garantia no balanço da sociedade e 
provisionamento de capital89; (vii) dentre outros motivos (similares em vários 
ordenamentos jurídicos ou justifi cadores da adoção por um ordenamento ape-
nas por força do elemento comparatístico de outro)90.

87 Silva, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coimbra, Edições Almeidina, 
S.A., 1999, p. 372.
88 Vedação prevista, e.g., no estatuto social das Companhias (sociedades anônimas) ou no contrato 
social, no caso das sociedades empresárias ou simples, no Brasil.
89 “Tale procedura contrattuale consente alla società controllante, di evitare di iscrivere in bilancio 
le obbligazioni fi dejussorie che renderebbero piú gravoso il bilancio stesso”. Bausilio, Giovanni. 
Contratti Atipici: disciplina civilistica e trattamento fi scale. Seconda edizione. Padova: Cedam, 
2006, p. 189.
90 Menezes Cordeiro elenca as seguintes vantagens das garantias atípicas: (i) do ponto de vista da 
entidade fi nanciadora – normalmente um banco: as garantias autônomas não dependem da acessorie-
dade típica da fi ança, o que pode levar o pagamento a ser protelado no tempo longamente caso 
haja discussão sobre o débito principal; o aval requer obrigações cartulares; (ii) do ponto de vista do 
garante: conseguir a liberação do empréstimo sem comprometer-se (assumir) garantias formais, as 
quais, em regra, devem constar do balanço da sociedade e, eventualmente, podem exigir auto-
rização especial dos órgãos societários; evitar a incidência eventual de alguns tributos sobre as 
garantias prestadas; manutenção dos patamares de endividamento e solvabilidade; (iii) do ponto de 
vista de ambos: manutenção de boas relações comerciais, identifi cando-se fórmulas que, pela sua 
ambiguidade, agradem a todo os envolvidos. Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Con-
forto no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 1993, p. 18-19.
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Desse conjunto, tudo impele à prestação de algo distinto das garantias 
típicas, legais ou clássicas (pessoais ou reais): é preciso fornecer um meio alter-
nativo de assegurar (reforçar) o cumprimento da obrigação.

De outra banda, o agente de crédito necessita assegurar-se de meios que 
minimizem riscos e proporcionem-lhe o ressarcimento do capital emprestado 
e das demais verbas acessórias (multas, juros, cláusulas penais, etc.). 

Independentemente das posições externadas e adotadas pelo garante, o 
interesse oculto é, de fato, à recusa em prestar garantias típicas, ou subtrair-se 
aos efeitos das garantias legais, especialmente as pessoais fi dejussória (fi ança) e 
autônoma (garantia autônoma on fi rst demand). 

Do lado do banco importa minizar riscos de eventual inadimplemento 
pelo devedor do empréstimo tomado, atraindo um terceiro – garante – à sua 
esfera de sujeição para futura (e eventual) excussão patrimonial, num reforço 
de garantia geral (patrimônio do devedor).

Resultante desse jogo de “gato e rato”91 e de “esconde-esconde”92, ver-
dadeiro “empurra-empurra” de posições claras e interesses recônditos, surgem 
as cartas de conforto, em forma de missiva escrita, subscritas pelo garante 
(empresa-mãe) e endereçadas ao destinatário confortado banco (ou institui-
ção fi nanceira) para tranquilizá-lo (confortá-lo) e fazê-lo acreditar no bom 
êxito do fi nanciamento93 concedido (ou a conceder) à empresa-fi lha, cujos 
conteúdos são vastos e variadíssimos, onde são esculpidas cláusulas imprecisas, 
frouxas, lassas e coloridas por “maravilhosas ambiguidades”94 em que: 

 “a ‘dúvida benefi cia’ cada uma das partes (no seu espírito) e espalha ‘um perfume 
de aventura jurídica’, dada a elasticidade de fronteiras e incertezas de alcance das 
cartas de conforto [razão pela qual] residirá um dos segredos senão o segredo do 
sucesso do fenómeno ‘fantasma’ em contínua evolução”95.

91 Silva, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coimbra, Edições Almeid-
ina, S.A., 1999, p. 373 e, do mesmo autor, Mandato de crédito e carta de conforto. Estudos em 
homenagem ao Prof. Doutor Inocêncio Galvão Telles. Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 2002. 
Vol. II.: Direito Bancário, p. 247.
92 Silva, João Calvão da. Ob. cit., loc. cit.
93 “(...) fi nalizzato a rendere Il fi nanziatore tranquilo sul buon del fi nanziamento.” Bausilio, 
Giovanni. Contratti Atipici: disciplina civilistica e trattamento fi scale. Seconda edizione. Padova: 
Cedam, 2006, p. 189.
94 Silva, João Calvão da. Ob. cit., p. 374.
95 Silva, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coimbra, Edições Almeidina, 
S.A., 1999, p. 374. Antes de pretenso jogo de palavras a desqualifi car ou menosprezar a fi gura, as 
imagens de jogo de “gato e rato” e de “esconde-esconde”, ao lado da constatação de “fenômeno 
fantasma”, tão largamente repetidas e utilizadas pelos mais diversos autores (portugueses, italianos, 
espanhóis, americanos, australianos, venezuelanos, etc.), retrata a impressiva fl uidez, a vaguidade, 
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Alternativas às garantias formais típicas (legais), as cartas de conforto tra-
zem, em seu âmago, a característica ímpar da vaguidade e ambiguidade das 
cláusulas constantes da epístola, atreladas a um proposital conteúdo declara-
cional múltiplo96 aduzido pelo garante e aceito pelo banco (confortado), o 
qual, por siginifi cativas vezes – para não dizer todas! –, é o responsável por 
solicitar97-98-99 e aprovar o texto das cartas, ainda por ocasião das negociações 
preliminares.

4.  Terminologia e realidade descritiva: inexistência de (verdadeiro) 
conceito jurídico. noção sufi ciente 

“El estudio de las Cartas de Patrocinio (CP) ofrece la oportuni-
dad de ocuparse de una fi gura com cierta presencia en el tráfi co eco-

a dubiedade concernentes ao conteúdo proposital das diversas cláusulas das variadíssimas cartas 
de conforto, cujas modalidades serão adiante descortinadas.
96 Silva, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coimbra, Edições Almeidina, 
S.A., 1999, p. 370.
97 “Porém, com sua notável difusão, os Bancos foram solicitando cláusulas mais precisas, com 
conteúdo obrigacional mais forte [comparado aos conteúdos dos gentlemen’s agreement, donde 
advém a origem delas]”. SILVA, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coim-
bra, Edições Almeidina, S.A., 1999, p. 374. Passa despercebido, por vezes, que na atualidade são 
os bancos que solicitam e pré-aprovam as cláusulas (conteúdo) das cartas de conforto. Este fato 
tem marcante importância à (i) juridicidade das cartas e (ii) ao regime de responsabilização em 
caso de incumprimento. Acerca do ajuste prévio e combinado entre banco e garante, colhe-se 
esta passagem bastante explicativa: “Pero, y este es muy importante tenerlo presente, esa ambig-
üedad de contenido no es fruto del descuido del emissor sino que, por el contrario, es buscada 
deliberadamente por el patrocinador y es aceptada plenamente por el tercero destinatario de la 
declaración”. Alvárez, Manuel María Sánchez. Las cartas de patrocinio. in La contratación ban-
caria (Sequeira, Adolfo. Gadea, Enrique, Sacristán, Fernando) (Dirección). Marid: Editorial 
Dykinson, S.L, 2007, p. 1.154. 
98 No mesmo sentido, apontando o garante como responsável por iniciar as tratativas e acrescen-
tando que o banco pode, ou não, concordar com as cláusulas (conteúdo) das cartas: “Em la práctica, 
la carta no se emite por impulso unilateral del patrocinador, sino como consecuencia del acuerdo 
entre este y el destinatário, de manera tal que si este último no está conforme con el uso de la CP 
[Carta de Patrocinio, em espanhol] o, estándolo, no le satisface su contenido, la declaración no se 
emitirá, por la sencilla razón de que será inútil: no surtirá el efecto buscado”. Alvárez, Manuel 
María Sánchez. Las cartas de patrocinio. in La contratación bancaria (Sequeira, Adolfo. Gadea, 
Enrique, Sacristán, Fernando) (Dirección). Marid: Editorial Dykinson, S.L, 2007, p. 1.155.
99 “Na prática, este documento não é subscrito e ‘oferecido’ à instituição de crédito por iniciativa 
exclusiva da entidade que o subscreve, mas antes é exigido, pedido, pela instituição de crédito para 
que aquele o emita.” Noronha, André Navarro de. As cartas de conforto. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2005, p. 13. Conferir, ainda, a nota 6, na mesma página.
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nómico, y de analizar las possibilidades y límites que ofrece la crea-
ción, aplicación e interpretación de fi guras negociales atípicas.”100

“A carta de conforto, conforme resulta da prática bancária, 
corresponde a um documento escrito, normalmente sob forma 
de carta, contendo declarações de conteúdo muito variado, pelo 
qual uma sociedade que detém o controlo de uma outra se dirige a 
uma instituição de crédito a fi m de que esta conceda, mantenha ou 
renove um crédito à sociedade por si controlada.”101-102

No Direito bancário, a carta de conforto é uma missiva dirigida a uma ins-
tituição de crédito por uma entidade – a entidade-mãe – que detém interesses 
dominantes ou signifi cativos num terceira entidade – a entidade-fi lha103, em 
cujo conteúdo, em regra, a entidade-mãe presta declarações de conhecimento 

100 Alvárez, Manuel María Sánchez. Las cartas de patrocinio. in La contratación bancaria 
(Sequeira, Adolfo. Gadea, Enrique, Sacristán, Fernando) (Dirección). Marid: Editorial Dykin-
son, S.L, 2007, p. 1.153.
101 Noronha, André Navarro de. As cartas de conforto. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, 
p. 11-12.
102 Como será visto, o conceito de carta de conforto é apenas descritivo: resulta não de uma redu-
ção dogmática – o que se afi gura impossível, no momento – mas da aplicação de um “pensamento 
científi co formalmente ordenado, ou seja, pensamento sistemático”. (Cordeiro, António Mene-
zes. Direito das Sociedades. Parte Geral. Vol. I. 3 d. ampl. e actualiz. Coimbra: Almedina, 2011, 
p. 56). Desta forma, com Menezes Cordeiro, na Introdução à obra de Canaris, pode-se afi rmar: 
“As exigências renovadas de uma Ciência Jurídica clara e precisa, capaz de responder a uma rea-
lidade em evolução pernamente e que tenha em conta os actuais conhecimentos hermenêuticos e 
as exigências da maleabilidade deles decorrentes apontam para um novo pensamento sistemático. 
Tal pensamento pode ser comodamente indicado através de quatro requisitos presentes no sis-
tema por ele postulado: trata-se de um sistema aberto, móvel, heterogéneo e cibernético. Aberto 
no duplo sentido de extensivo e intensivo; extensivo por oposição a pleno: admite questões a ele 
exteriores, que terão de encontrar saídas; intensivo por oposição a contínuo: compatibiliza-se, 
no seu interior, com elementos materiais a ele estranhos. Móvel por, no seu seio, nao postular 
proposições hierarquizadas, antes surgindo intermutáveis. Heterogéneo por apresentar, no seu 
corpo, áreas de densidade diversa: desde coberturas integrais por proposições rígidas até às que-
bras intra-sistemáticas e às lacunas rebeldes à analogia. Cibernético por atentar nas consequências 
de decisões que legitime, modifi cando-se e adaptando-se em função desses elementos periféri-
cos.” Canaris, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático de sistema na ciência do direito. 3.ª ed. 
Introdução e tradução de A. Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, 
p. CXII-CXIII. Para maiores detalhes sobre o conceito de sistema aberto, móvel, cibernético e 
heterogêneo e de duplo sentido, periferia centro e centro periferia, conferir Canaris, Claus-Wi-
lhem. Pensamento sistemático de sistema na ciência do direito. 3.ª ed. Introdução e tradução de 
A. Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012.
103 Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, Lex 
Edições Jurídicas, 1993, p. 18-19.
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de um compromisso assumido pela entidade-fi lha (ou por assumir ou reno-
var104) perante a instituição bancária-fi nanceira destinatária e depois a con-
forta e tranquiliza com relação ao fi el cumprimento das obrigações creditícias 
assumidas ou quanto à seriedade da reputação da recomendada.

De conceito jurídico em sentido estrito não se trata; antes, o enunciado 
postula uma noção: noção sufi ciente para retratar e destacar uma realidade 
fática, sem consagração legal expressa nos ordenamentos jurídicos.

Em diversos ordenamentos jurídicos encontram-se a mesma “defi ni-
ção”105-106 atenta ao Direito bancário ou aos grupos societários, e a mesma 
ressalva: do ponto de vista técnico-dogmático, de “defi nição” não se trata; 
antes de ser um conceito jurídico, há tão somente uma descrição107 de reali-
dades cujos conteúdos declarativo e volitivo abarcam um sortimento de casos, 
sendo, essencialmente, plurais, vastíssimos e caminhando ao infi nito108, dada 
a multiplicidade de combinações de declarações e possibilidade de cumula-
ções delas, mesmo no caso das conhecidas cartas com conteúdo standard.

104 “[São] missivas dirigidas a um Banco para o motivar e determinar a conceder, manter ou 
renovar um crédito a terceiro, em geral uma entidade controlada (sociedade-fi lha) pelo subscritor 
(entidade controlante ou sociedade-mãe).” SILVA, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial 
(Pareceres). Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 1999, p. 369. 
105 “(...) lettera di patronage o di gradimento [è] considerata una forma anômala di garanzia perso-
nale, che – in estrema sintei e tralasciando le varie calssifi cazioni e fi gure, forti o deboli – ha per 
soggetti uma società (c.d. holgind), collegiata ad altre, del cui pacchetto azionario è in tutto o in 
parte proprietária e una banca. Nella lettera la società c.d. madre dichiara di conoscere ed appro-
vare Il contratto tra la banca e la società c.d. fi glia, e si impegna a non cedere le azioni di quest’ul-
tima senza tempestivamente informare la banca, ed a prestare in caso di cessione le garanzie più 
idonee, o addirittura ad adempiere Il debito della società fi glia, od anche ad esercitare la própria 
infl uenza affi  nché i debiti siano tempestivamente assolti”. (destaques no original) Giorgiani, Fran-
cesco, Tardivo, Carlo-Maria. Manuele di Diritto Bancario. Seconda edizione. Milano, Dott. A. 
Diuff rè Editore, 2009, p. 380.
106 “Trattasi di una dichiarazione con la quale una società Capogruppo si rivolge ad un istituto 
di credito affi  nché questo conceda, mantenga o rinovi un credito ad una società controllata della 
stessa Capogruppo o holding”. Outro enunciado puramente descritivo, mas omisso com relação 
aos agentes envolvidos: “Il patronage è dunque, un contratto bancario di garanzia, di natura ati-
pica, fi nalizzato alla criazione di forme di garanzia diverse da quelle tradizionali e proposte dal 
codice civile ad es. la fi dejussione”. Bausilio, Giovanni. Contratti Atipici: disciplina civilistica e 
trattamento fi scale. Seconda edizione. Padova: Cedam, 2006, p. 187.
107 “(...) A partir del estudio de la variada casuística de las CP [Cartas de Patrocinio] podemos con-
cluir que, de ordinario, y desde un ponto de vista estrictamente descriptivo (...).”Alvárez, Manuel 
María Sánchez. Las cartas de patrocinio. in La contratación bancaria (Sequeira, Adolfo. Gadea, 
Enrique, Sacristán, Fernando) (Dirección). Marid: Editorial Dykinson, S.L, 2007, p. 1.154.
108 Noronha, André Navarro de. As cartas de conforto. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 
10 e 29.
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São, na verdade, as cartas109 de conforto, como dito, realidades fáticas sem 
consagração legal expressa em nenhum ordenamento jurídico, cujos aspectos 
conteudísticos manifestam-se em variadas fórmulas que impossibilitam sua 
institucionalização110 e, ainda hoje, distinguem-se de outros institutos jurídi-
cos não por uma redução dogmática ou por uma perfeita sistematização, mas, 
antes, por uma análise descritiva de seus termos:

“Esta noção de carta de conforto corresponde apenas à descrição factual da 
aparência dos documentos a que, na prática, é atribuída aquela designação, sem 
qualquer pretensão qualifi cativa. Assim, e por força da referida utilização gene-
ralizada deste tipo de instrumentos a nível internacional, é também este o dado 
factual de que, noutros países, a doutrina parte para o estudo deste fenómeno”111.

Distintas são as terminologias utilizadas em diveros países112-113: na Ale-
manha, prevalece o termo Patronaterklärung114; em França há várias expressões 
(lettre de confort (esta prevalece na jurisprudência), lettre de patronage115, lettre de 

109 Não à toa, dado que a expressão “carta de conforto” envolve uma concepção ampla, que cobre 
ou acolhe “uma multipliciade de declarações de natureza e conteúdo os mais diversos”, Calvão 
da Silva prefere a elas se referir sempre no plural (“cartas de conforto”), visando a “transparentar a 
pluralidade aberta e proteiforme do fenómeno e rejeitar a aparência, sequer, do seu carácter mono-
lítico, unitário e homogéneo.” SILVA, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). 
Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 1999, p. 370.
110 Noronha, André Navarro de. As cartas de conforto. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 10.
111 Noronha, André Navarro de. As cartas de conforto. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 12.
112 Todas as nomenclaturas, quando não mencionada outra fonte, foram recolhidas de Menezes 
Cordeiro. Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, 
Lex Edições Jurídicas, 1993, p. 13 e 27-42.
113 Manuel Januário Gomes da Costa prefere a expressão carta de patrocínio à carta de conforto, 
por ser mais expressiva, mas reconhece que a doutrina portuguesa vale-se mais de segunda. É a 
mesma preferência de Sinde Monteiro. Afi rma ainda o autor: “A doutrina nacional tem oscilado 
entre adoptar a expressão carta de conforto – traduzida do inglês letter of comfort  – ou carta de patrocínio 
– mais de acordo com a lettre de pattronage (sic) francesa, a lettera di pattronage (sic) italiana ou a 
Patronatserklärung alemã, mas a preferência pende claramente para a consagração da expressão de 
origem anglo-americana”. GOMES, Manuel Januário da Costa. Assunção fi dejussória de dívida: 
sobre o sentido e o âmbito da vinculação como fi ador. Coimbra, Almedina, S.A, 2000, p. 405.
114 Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, Lex 
Edições Jurídicas, 1993, p. 13. Grafando a expressão da mesma forma: GoMes, Manuel Januário 
da Costa. Assunção fi dejussória de dívida: sobre o sentido e o âmbito da vinculação como fi ador. 
Coimbra, Almedina, S.A, 2000, p. 405. Carlos Ferreira de Almeida assinala “Patronaterklärungen”. 
Almeida, Carlos Ferreira de. Contratos III; Contratos de liberalidade, de cooperação e de risco. 
2.ª ed. 3.º vol., Coimbra, Edições Almedina, S.A., 2013, p. 227.
115 Almeida, Carlos Ferreira de. Contratos III; Contratos de liberalidade, de cooperação e de 
risco. 2.ª ed. 3.º vol. Coimbra, Edições Almedina, S.A., 2013, p. 227.
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parrainage, lettre d’apaisement ou lettre d’intention (prevalecendo esta em dou-
trina); na Itália, encontram-se as expressões lettere di conforto116, lettere di patro-
cinio, lettere di patronage e lettera di gradimento117; na Inglaterra predomina o uso 
da locução letter of awareness; nos Estados Unidos da América, usa-se comfort 
letter118-119-120-121.

116 Fillipo Chiomenti prefere a tradução do inglês comfort letter: lettere di conforto. Veja-se: “Nella 
prassi italiana ne manca a quanto mi consta, un nome autoctono. Traduco perciò alla lettera la 
denominazione americana sembrandomi essa, per le ragioni che cercherò di chiarire, la più per-
tinente al carattere di queste lettere.” Chiomenti, Fillipo. Le “lettere di conforto”. Rivista del 
Diritto Commerciale e del Diritto generale delle obligazioni. Parte Prima. Novembre-Dicembre 
1974, n. 11-12. Padova: 1974, p. 346 e seguintes.
117 Giorgiani, Francesco, Tardivo, Carlo-Maria. Manuele di Diritto Bancario. Seconda edizione. 
Milano, Dott. A. Diuff rè Editore, 2009, p. 380.
118 Luís Manuel Teles de Menezes Leitão não distingue, por país, a nomenclatura utilizada: apa-
rentemente aponta uma bipartição com relação à nomenclatura, caso seja aposta ao lado da carta o 
vocábulo conforto ou patrocínio: cartas de conforto e comfort letter; cartas de patrocínio, lettre de patro-
nage, lettere di patronage e Patronastserklärungen. Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantias 
das obrigações. 4.ª ed. Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 2012, p. 132-133. Nas mesmas páginas 
o autor traz imensa referência bibliográfi ca sobre o tema, abrangendo os ordenamentos jurídicos 
português, alemão, espanhol e italiano.
119 Em interessante artigo, Herbert Bernstein e Joachim Zekoll traçam um paralelo entre a concep-
ção negativa da expressão “gentlemen’s agreement” utilizada em julgamentos judiciais e a legalidade 
das cláusulas “no-law” e “no-law-yet”, e que vêm sendo maculadas pela injuriosa qualifi cação de 
“acordo de cavalheiros”: “(...) ‘no-law’ agreement is understood to be permanent, i.e., the parties do 
not at all intend to eventually enter into a legally binding contract. In other instances their agree-
ment is only temporarily a ‘gentleman’s agreement’, in the sense that, while they do not wish to 
be legally bound now, they leave open the possibility to become so bound later”. Após discorrem 
longamente sobre várias espécies de contratos, cláusulas e o quê seriam verdadeiramente os acordo 
de cavalheiros, tudo sob a ótica contratual e do direito concorrencial, os autores apontam que a 
atual doutrina estadounidense parece repudiar as comfort letters e os tribunais não lhes têm dado a 
importância devida, nem lhe atribuído juridicidade: “Generically speaking, a comfort letter is an 
instrument written by a third party and is designed to encourage the creation of an agreement 
between two other parties. (...) Comfort letters are often drafted by a parent company and are 
aimed at encouraging a lending institution to issue credit to a subsidiary. The drafter of the instru-
ment wants to avoid incurring liability on the parent company’s part for the non-performance 
of the potential debtor, the subsidiary. Yet, at the same time, the parent wishes to encourage the 
potential creditor, the fi nancial institution, to enter into a legally binding transaction. In other 
words, a comfort letter of this type is aimed at being something more than a letter of introduction, 
but something less than a guaranty or suretyship commitment. Some commentators have found that 
such instruments ‘contain language that could induce reliance while they attempt to disclaim any liability as a 
guaranty’; and this has led them to describe such comfort letters as ‘inconsistent’ and ‘internally repugnant’”. 
Bernstein, Herbert; Zekoll, Zekoll. “Gentleman’s Agreement in Legal Theory and in Modern 
Practice: United States, The.” Am. J. Comp. L. Sup. 46 (1998), p. 98-101.
120 Assim também, na doutrina espanhola: Diago, María del Pilar, Gentlemen’s Agreements Y
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121 Percebe-se da descrição fenomênica das cartas de conforto que três são 
seus personagens obrigatórios: (i) uma instituição fi nanceira ou banco, res-
ponsável por conceder o crédito, que é chamada de benefi ciário/destinatário/
confortado122; (ii) um garante ou confortante, que subscreve a carta de con-
forto e a endereça ao destinatário/benefi ciário, tranquilizando-o com relação 
à paragem do crédito concedido; e (iii) o garantido, a pessoa cuja obrigação 
foi reforçada pela garantia prestada pelo confortante.

Contratos De Financiación Internacional (Gentlemen’s Agreements and Contracts of Interna-
tional Funding) (March 1, 2012). Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2012), Vol. 4, 
N°. 1, p. 124-125.
121 Da América Latina, em Venezuela, verifi ca-se que pairam dúvidas e divergências desde a 
nomenclatura até o regime jurídico das cartas de conforme, passando por sua natureza e distin-
ção de (e/ou subsunção a) outras fi guras típicas ou atípicas. Conferir, por todos, Hernandéz, 
Alfredo Morles. Nuevos desarrollos del régimen de las garantias de las obligaciones mercantiles. 
Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales/Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 
Caracas, n.º. 143 (2005), p. 209-238. Do texto, colhe-se esta passagem, à p. 15: “Capítulo aparte 
ocupan en el grupo de las garantías atípicas desde la década de los años sesenta del siglo XX las 
llamadas cartas de patrocinio, que también reciben los nombres de cartas de confort, cartas de recomen-
dación, cartas de sostenimiento o apoyo y otros más.” (itálicos no original). Aliás, o sistema lusófono, a 
par de infl uências latino-germâncias, deveria aproximar-se mais dos países de língua castelhana, 
tanto por estarem insertos no tronco continental-europeu, quanto pela proximidade da língua, 
institutos jurídicos, etc. No Brasil, ainda é escasso o intercâmbio jurídico-cultural entre países de 
língua castelhana que constituem a imensa maioria dos países da América Latina, havendo, dos 
10 países fronteiriços ao Brasil, 7 que falam o espanhol/castelhano como língua ofi cial, sendo que 
nos restantes também se falam, com certa fl uência, o espanhol e o português (Guiana e Suriname).
122 A nomenclatura sugerida de confortante, confortado e garantido foi por nós utilizada em trabalho 
publicado em 2011 e, depois, em 2014, por, naquela altura, não se vislumbrar termos mais ade-
quados à nomenclatura dos agentes, na literatura brasileira, que reproduzia os nomes usados em 
Portugal ou na Itália. Tratava-se de mera sugestão conceitual, porquanto em doutrina somente 
eram encontradas referências à “empresa-mãe”, “empresa-fi lha ou coligada” e “banco”, classi-
fi cando-se equivocadamente o gênero pela espécie, como se somente relações bancárias fossem 
alvo de carta de conforto”. Externávamos nossa preocupação em melhor conceituar os agentes 
envolvidos na operação, pois sempre pensamos que as cartas de conforto não devem ser utilizadas 
somente no espaço do Direito bancário ou dos grupos societários. Preferimos falar em “cartas de 
conforto” e, quando elas forem conexas à atividade bancária, “cartas de conforto bancária(o)”. 
Foi com satisfação que verifi camos a coincidência de o prof. Menezes Cordeiro, na obra Tratado 
de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garantias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 
575 e ss., ter adotado parcialmente a mesma nomenclatura (confortante e confortado), em apar-
ente substituição à empregada em seu trabalho anterior (Cordeiro, António Menezes. Das Car-
tas de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 1993), sem que para tanto 
tenhámos contribuído. Neste ensaio, utilizar-se-á indistintamente a nomenclatura consagrada, 
sem mais distinções; apenas se regitra (e registrou) que podem as cartas se utilizadas em outros 
espaços, conforme, inclusive, já decidido por tribunal português.
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Pensa-se, entretanto, que as cartas de conforto não devem ser limitadas, 
nos dias atuais, às relações societárias ou exclusivamente bancárias123. 

Ainda que o liame fundamental à utilização das lettere seja a existência de uma 
vínculo de ingerência ou infl uência do confortante sobre o confortado apto a 
desencadear a confi ança do cumprimento de obrigações deste último perante 
o banco (credor/benefi ciário) na obtenção e liberação de um fi nanciamento 
qualquer, não se pode deixar de notar que outras situações apresentam-se, 
atualmente, em que vínculos de infl uência há, para além das relações societá-
rias e bancárias124-125-126. 

123 Alguns elementos se fazem presentes com freqüência (entidade-mãe, entidade-fi lha, banco, 
missiva, etc.). Mas, dentro de uma visão sistemática, exposta em nota acima, comunga-se da 
opinião de Manuel María Sánchez Álvarez (ainda que dissertando sobre o Direito espanhol), 
para quem não ha motivos para limitar a utilização das cartas de conforto aos grupos societários: 
“Entendemos que tales requisitos debieran ser objeto de reconsideración, pues no tiene sentido 
reducir el ámbito de las CP a las relaciones intragrupo (¿Por qué no entre empresas vinculadas? 
¿Por qué no el socio mayoritario?), ni que, dentro del grupo, la patrocinada deba ser, necessaria-
mente, la matriz del grupo (¿Por qué no una fi lial respecto a la matriz o a otra fi lial?).” Alvárez, 
Manuel María Sánchez. Las cartas de patrocinio. in La contratación bancaria (Sequeira, Adolfo. 
Gadea, Enrique, Sacristán, Fernando) (Dirección). Marid: Editorial Dykinson, S.L, 2007, p. 
1.156. Poder-sei-a acrescentar, ainda, que as cartas de conforto podem tomar lugar no espaço não 
societário [o que é possível ocorrer, apesar de não ser comum]. Desta forma, seriam requisitos à sua 
confi guração: (i) a existência de três agentes, sendo um, necessariamente, um banco ou instituição 
de crédito; (ii) conteúdos declarativos clausulados na missiva; (iii) interesse de alguém patrocinar 
outrem e, para tanto, subscrever a carta ao destinatário (banco ou instituição de crédito). Assim, 
ainda que a hipótese seja acadêmica, nada impediria que uma pessoa física (natural) subscrevesse 
uma carta de conforto a um banco em favor de outra pessoa física, com a qual possui ou relação 
de parentesco ou amizade. A questão da infl uência, ou controlo(e), na relação entre uma sociedade 
e outra, pode ser substituída pela mesma infl uência entre pessoas físicas, como se demonstrará ao 
analisar o regime das cartas. Frise-se: com este exemplo e com o que segue na próxima nota de 
rodapé, apenas se pretende elucubrar a possibilidade de novas utilizações de cartas de conforto, eis 
que, do ponto de vista doutrinário e jurídico-positivo, não há proibições ou vedações. Infelizmente, 
sem apreciação de casos concretos prévios, torna-se difícil ir além e fazer quaisquer prognósticos.
124 Grosso modo, e apenas para ilustrar a possibilidade de utilização das cartas de conforto fora dos 
grupos societários ou bancários, pense-se na situação envolvendo três pessoas físicas (naturais): 
A apresenta a B uma carta de conforto como garantia ao contrato de mútuo havido entre B e C 
(devedor). Respeitados os limites legais acerca da cobrança de juros, e outras normas imperativas, 
vislumbra-se possível a utilização das cartas de conforto em situações diversas daquelas (mandato-
riamente) havidas na presença de bancos/instituições fi nanceiras ou grupos societários. Nesse sen-
tido, veja-se, por exemplo, que alguns autores portugueses referem-se às cartas de conforto como 
“cartas de conforto bancária” ou “cartas de conforto”, sem a limitação aposta à nomenclatura. Tal 
fato, e.g., também ocorre no caso das garantias [bancárias] autônomas: é possível, num primeiro 
momento, sua utilização fora do espaço bancário. Todavia, impende destacar que Menezes Cor-
deiro atualmente aduz ser proibida a utilização das garantias autônomas fora do Direito bancário, 
em face da severidade e força deste tipo de garantia, a qual deve ter seu uso limitado aos profi s-
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125126 A dilatada utilização das lettere, que modernamente ultrapassa seus loci de 
origem (Direito bancário e grupos societários), como assinalado em nota de 
rodapé (n.°s 126 e 127)127, aliada à terminologia patrocínio, soa mais adequada 
à função de garantia delas: propicia um retrato da verdadeira noção de seus fi ns, 

sionais da banca, no tocante à emissão (posição de garante). De fato, não se deve ampliar o leque 
de atuação das garantias bancárias autômas; de outra banda, não se vislumbra, numa perfunctória 
análise, proibição a utilização das lettere fora do ramo bancário ou societário. Vide, Cordeiro, 
António Menezes. Tratado de direito civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garantias. Coimbra: 
Edições Almedina, 2015, p. 525, 535, 539 e especialmente 550-553 (525-573).
125 Inocêncio Galvão Telles parece não considerar as cartas de conforto como garantias bancárias, 
haja vista que, para este autor, bancárias são “as garantias de natureza pessoal prestadas por um banco”. 
(itálicos acrescidos). Telles, Inocêncio Galvão. Garantia bancária autônoma: estudo e parecer. 
[s.n.], 1988. Separata da Revista “O Direito”, ano 120, 1988, III-IV, p. 278.
126 Acerca da utilização da carta de conforto para além das questões bancárias ou societárias colhe-
-se o julgado do Tribunal da Relação de Guimarães: “I – É da competência dos tribunais comuns 
e não dos tribunais administrativos conhecer e julgar a acção em que a demandante, na qualidade 
de subempreiteira de obra pública e benefi ciária (entidade confortada) de cartas de conforto subscritas 
pela dona da obra (câmara municipal) a favor da sociedade empreiteira, acciona tal mecanismo de 
garantia de pagamento, pedindo a condenação da demandada (a dita câmara municipal, enquanto 
entidade confortante) no pagamento de parte do preço da subempreitada, por incumprimento da 
mesma empreiteira. II – O contrato de subempreitada celebrado entre uma empresa construtora 
e outra sua congénere, a quem foi entregue uma empreitada de obra pública por uma câmara 
municipal, não é um contrato administrativo, por não se discutir qualquer relação jurídica admi-
nistrativa, mas uma relação obrigacional subjacente a normas de direito privado. III – Os tribunais 
administrativos carecem de competência para julgar a acção em que aquela subempreiteira (entidade 
confortada) pede a condenação duma câmara municipal (entidade confortante), ainda que dona 
da obra publica, invocando o cumprimento da garantia associada a cartas de conforto no âmbito do 
contrato de subempreitada.” (Ac. TRG, 3798/13.2TBBRG.G1, 1° Secção Cível, DJ 3.4.2014, Rel. 
António Sobrinho) (itálicos acrescidos). Pugnando pela possibilidade de entes públicos recorrem 
às cartas de conforto, vide Lopes, Maria da Conceição de Oliveira. Cartas de conforto: conceito, 
natureza e regime/ Lisboa: Tribunal de Contas, 1996, p. 123-151. Sep. da Revista do Tribunal 
de Contas, n.º 25, t. 1 ( Jan.-Jun. 1996), p. 139-141.
127 Em sua monografi a dedicada ao tema, de 1993, Menezes Cordeiro tratou, especifi camente, das 
cartas de conforto no Direito bancário. Posteriomente, na obra sobre Garantias, o autor exemplifi ca 
novos casos de utilização das cartas de conforto e em novos universos, assim como mencionado 
nas notas acima: “(...) pode ser subscrita por um banqueiro em favor de um empreiteiro e diri-
gida ao dono da obra ou por um empreiteiro a favor de um fornecedor, com um banqueiro como 
destinatário. (...) São imagináveis os mais variados critérios (...): quanto à dupla devedor/garante, 
podem ser relativas a entidades participadas ou a estranhas; quanto ao destinatário, bancárias ou 
não-bancárias; quanto ao conteúdo, fi nanceiras e não-fi nanceiras; quanto ao âmbito, nacionais 
ou internacionais”. Ver, assim, Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto no Direito 
Bancário. Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 1993 e Cordeiro, António Menezes. Tratado de direito 
civil. 10.º vol. Direito das obrigações: garantias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 575-576 
e 582. Decorridos quase 20 anos entre os escritos, percebe-se a evolução, o amadurecimento e a 
ampliação das lettere nas relações jurídicas em geral.
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qual seja, patrocinar sponte sua [propria] os interesses de terceiros (devedor) à 
obtenção de um fi nanciamento perante um banco (credor/confortado) e asse-
gurar o cumprimento de obrigações (prestação de uma obrigação própria).

Ao invés de transmitir a idéia fl uida de conforto – um estado emotivo ou 
emocional, por assim dizer – impinge o caráter de responsabilidade pela atua-
ção, nos planos fático-jurídico e das idéias: quem patrocina assume deveres 
(responsabilidades).

Todavia, é despiciendo debater-se ou querelar acerca de nomenclaturas, 
ainda que determinada terminologia transmita uma noção mais adequada de 
um instituto, especialmente quando já há um nome consagrado: cartas de 
conforto.

De toda forma, à realidade fatual das cartas de conforto, enquanto noção 
descritiva e signifi cante (e sufi ciente) à sua caracterização – que não se con-
funde com conceito jurídico em sentido estrito – exigem-se, além dos três agen-
tes mencionados, conteúdos declarativos clausulados nas missivas e, por fi m, a 
questão da ingerência ou infuência do garente sobre o garantido, aspectos que 
serão analisados a seguir.

Por derradeiro, dada a noção sufi ciente de carta de conforto e sua prática 
comercial internacional reiterada, a concepção adotada pela doutrina especia-
lizada é sufi ciente para lhes traçar os contornos e diferenciá-las128 de outras 
fi guras típicas e atípicas.

Em resumo, pode-se dizer que as questões que (ainda) afl igem a doutrina 
e a jurisprudência, e que se pretendem investigar e elucidar, são as referidas 
por Maria Colomba Perchiunno:

“I dubbi sono nati, in dottrina e in giurisprudenza, in relazione all’interpre-
tazione del contenuto alquanto eterogeneo della lettera di patronage, nonché in 

128 “En realidad, las diferencias terminológicas no son sino una representación más, de los pro-
blemas de defi nición que se producen al nivel del contenido de las Cartas de Patrocinio, que es 
extraordinariamente diverso. En efecto, la heterogeneidad de declaraciones que pueden conte-
ner las Cartas difi culta sobremanera la articulación de una defi nición correcta, la elaboración de 
una clasifi cación e incluso la elección del nombre que sería más adecuado emplear. Todo ello es 
debido, en parte, a que las Cartas de Patrocinio, ‘letras de confort’, ‘declaraciones de patrocinio’ 
o como quiera que sean nombradas, constituyen la representación más acabada de la autonomía 
de la voluntad y autocomposición de intereses privados en el ámbito del Derecho de las Garantías. 
No obstante y pese a todas estas difi cultades, debe observarse que en todos y cada uno de estos 
términos empleados para designar las Cartas de Patrocinio subyace, en su esencia, la idea-fuerza de 
seguridad, protección, bienestar, confi anza y ése es el corazón mismo de esta garantía personal.” 
Diago, María del Pilar, Gentlemen’s Agreements Y Contratos De Financiación Internacional 
(Gentlemen’s Agreements and Contracts of International Funding) (March 1, 2012). Cuadernos 
de Derecho Transnacional (Marzo 2012), Vol. 4, N°. 1, 125.
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relazione alla sua natura, alla sua estraneità o meno agli atti di rilevanza giuridica, 
ai suoi eff etti e soprattutto al fondamento della responsabilità del patronnant. 
Infatti, fi n dal momento della loro introduzione ci si è interrogati sulla natura e 
sulla vincolatività degli impegni o delle dichiarazioni in esse contenute”129.

5. Juridicidade, tipo social, contratação mitigada 

“(...) o direito não é pura e simplesmente (seja em que realidade 
for), constitui-se”130. (itálicos no original)

Ante de ingressar propriamente ao próximo capítulo, adiante-se que as 
considerações sobre a sinuosa “detecção” da juridicidade serão realizadas à luz 
da Teoria Geral do Direito, por ser o campo adequado ao desenvolvimento da 
investigação específi ca.

Todavia, este pensar passa ao largo da doutrina quando da análise da juri-
dicidade das lettere, numa clara e inadequada inversão de raciocínio, em que se 
pretende do conteúdo delas encontrar a relevância ou o atributo da normati-
vidade imperativa de(o) Direito.

Adiante-se que o presente estudo lastreou-se, especialmente, no pensa-
mento de Castanheira Neves e Miguel Reale – além de Paulo Otero, Marcos 
Bernardes de Mello, e outros – para demonstrar o processo de formação da constitui-
ção jurídica, ou a experiência jurídica constituinte, no dizer de Castanheira Neves. 

Concentrou-se, assim, nos principais ensinamentos das obras de Casta-
nheira Neves e Miguel Reale, mencionadas na bibliografi a, com o reforço 
doutrinário de outros autores. 

Focou-se: os momentos materiais (“bilateralidade atributiva”), momentos 
de validade, momentos de constituição (com relevo à prática consuetudinária) 
e momento de objetivação. 

Deve-se, ainda, reter em mente, que Castanheira Neves propõe uma 
forma diversa de enxergar “o problema das fontes do Direito” e ainda o pro-
cesso de constituição do Direito, cujas lições são perfeitamente aplicáveis à 
investigação em tela.

129 Perchiunno, Maria Colomba. Il danno da lesione dell’affi  damento suscitato dalla lettera di 
patronage. In. Contratto e impresa: dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale. Galgano, 
Francesco (Diretti). Anno XXII. n.° 3 (maggio-giugno 2006). Padova: CEDAM, 2006, p. 614.
130 Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua 
metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 57.
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Por questões de limitação e foco deste ensaio, apenas serão desenvolvidos 
com pronfundidade os principais pontos que validam esta exposição, reme-
tendo-se à obra daqueles autores, como destacado no texto, as demais lições 
acerca das outras questões da experiência jurídica constituinte, porquanto 
que, em razão de o sistema ser aberto e constituendo131, a falta de um elemento 
não necessariamente impede a constituição do Direito:

“(...) o direito apenas surgirá, enquanto tal, se se verifi carem certas condições e 
essas condições – ou algumas delas – não são de verifi cação necessária (...)” haja 
vista que o Direito, hoje, não é pensado como algo formal-positivo-legalista 
e, assim, “o pensamento jurídico deixou de se preocupar com a validade e a 
intencionalidade normativas do direito – momentos essenciais do jurídico – para 
curar apenas da validade e intencionalidade cognitivas de um pensamento sobre 
o direito: na consideração crítica, o primeiro plano deixava de ser ocupado pelo 
direito – o direito era apenas o dado-objecto –, e passava a ser ocupado pelo conhe-
cimento dele. A determinar isto bem caracterizados – e os mais graves – resulta-
dos”132 (itálicos no original). 

131 “Trata-se agora também do reconhecimento, não só de que o sistema jurídico haverá hoje 
de pensar-se aberto e constituendo, mas sobretudo de que deixou de ser normativisticamente uni-
dimensional (i. é, constituído apenas por normas, no sentido dogmático estrito desse conceito, e 
qualquer que seja a origem dessas normas ou mesmo que não sejam elas exclusivamente normas 
legais), pois se revela como normativamente pluridimensional – desde logo, e é o esencial, com 
uma dimensão normativa que transcende, intencional e juridicamente, as normas formais e que 
é dada pelos valores e princípios normativo-jurídicos, os regulativos e constitutivos fundamentos 
normativos de todo o sistema juridicamente vigente (...) É que a função jurisdicional, na sua nor-
mativa actividade constituinte translegal, não podia deixar de invocar em últiimo termo, como 
intenções e critérios dessa sua constitutiva actividade, aqueles mesmos fundamentos e princípios 
que são chamados a dar sentido normativo decisivo ao direito da comunidade histórica em causa; 
pelo que, se a jurisdição não tem que de ser a fonte constitutiva desses fundamentos normativos, 
que são os princípios e os valores por eles implicados, decerto que tem de lhes estar aberta e será 
deles, não apenas um dos mais importantes estímulos como inclusivamente a instância privile-
giada da sua concreta manifestação. (...) Por outro lado, vimos já que é tão errado confundir fun-
damento com fonte, como considerar fonte do direito o que seja apens ou fonte do seu conheci-
mento ou de seu elemento.”. Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do 
pensamento jurídico, da sua metodologia e outros. Vol. II. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers 
Kluwer Portugal, 2010, p. 52-53.
132 Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, 
da sua metodologia e outros. Vol. III. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 
2010, p. 11 e Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento 
jurídico, da sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Por-
tugal, 2010, p. 30, respectivamente.
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À guisa de conclusão deste breve intróito, Castanheira Neves critica a 
concepção oitocentista do Direito – que ainda reverbera nos dias atuais – e a 
idéia do positivismo-jurídico-legalista, estritamente formal e que associa lei e 
Direito, o que somente atrapalha a discussão sobre o “problema das fontes do 
Direito” (rectius, processos jurídicos constituintes)133, as quais não se confun-
dem nem com o conhecimento do direito nem com a sua legitimação:

“Daí que, ou os princípios normativos-jurídicos participam como funda-
mentos normativos no momento fundamentadamente constitutivo do direito, 
e nem por isso são fontes do direito – fontes do direito são os processos, actos 
ou modos de constituição e manifestação do direito vigente em qeu participam 
constitutivamente esses princípios [princípios jurídico-normativos] – ou ofere-
cem-se eles próprios como elementos do positivo corpus iuris, como objectivações 
notmativo-juridicamente vinculantes do direito positivo, e como tais estão já 
para além do problema das fontes – são então direito e não fontes do direito. Fon-
tes só o podem ser, repita-se, os processos, actos ou modos constitutivos da posi-
tivação do direito, tal como o problema das fontes ou tra coisa não é que o pro-
blema dessa constituinte normativa positivação. Nao se identifi quem, pois, quer 
fundamento como fonte, quer as fontes com o direito”134 (itálicos no original).

5.1. Estado das questões e uma tentativa de solucionar o dilema da juridicidade

“A regra (ou presunção) da juridicidade das cartas de conforto 
impõe-se!”135

“O ‘acordo de cavalheiros’, celebrado entre verdadeiros cava-
lheiros, prende os celebrantes com muito mais intensidade e com 
maior efi cácia do que o mais jurídico dos vínculos.”136-137

133 Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua 
metodologia e outros. Vol. II. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 48.
134 Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, 
da sua metodologia e outros. Vol. II. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 
2010, p. 53-54.
135 Silva, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coimbra, Edições Almeid-
ina, S.A., 1999, p. 375.
136 Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, Lex 
Edições Jurídicas, 1993, p. 63.
137 Sobre gentlemen’s agreements e relações vinculantes, ou não, de diversas naturezas, no Direito 
norte-americano, vide Bernstein, Herbert; Zekoll, Joachim. “Gentleman’s Agreement in Legal 
Theory and in Modern Practice: United States, The.” Am. J. Comp. L. Sup. 46 (1998), p. 87-110.
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“I. A ‘carta de conforto’ consubstancia uma garantia a uma dívida de 
terceiro e não uma mera liberalidade a favor deste benefi ciário da mesma. 
II. Embora tal garantia esteja conexionada com um outro contrato 
(de onde constará a obrigação garantida), dele é independente e 
autónoma. III. A natureza contratual da ‘carta de conforto’ e do (ou 
dos) negócio que esta visa garantir é diversa, bem como diversos 
são, ou poderão ser, os intervenientes, sem embargo de haver entre 
esses dois tipos contratuais, uma relação de conexaão e interdepen-
dência substancial no que concerne à obrigação garantida.” (Ac. 
RL, de 15.2.2001, JTRL 00035054)138 (destacou-se)

Questão que agita a doutrina, não encontrando consenso, repousa na dis-
cussão acerca da juridicidade139-140 das cartas de conforto. É fato que a majoritá-

138 Neto, Abílio. Operações bancárias: legislação – doutrina – jurisprudência. 1.ª. ed. Lisboa: 
Ediforum, 2008, p. 495.
139 À partida, estaque-se que, ao contrário de alguns autores, neste trabalho não se consideram 
sinônimos “juridicidade” e “efi cácia” ou “exigibilidade”, nem que a juridicidade somente pode 
ser constatada após a leitura do conteúdo e análise de cada carta particularmente considerada. 
Juridicidade é atributo que o sistema jurídico confere de relevância a um ato ou fato; é algo que 
vem de “fora” do ato ou “fato” imposto pelo sistema (o que não se confunde com lei nem esta 
se confunde com o Direito, enquanto sistema jurídico). É, ademais, obra do momento de validade 
constituenda do próprio Direito, no dizer de Castanheira Neves, adiante mencionado. Efi cácia 
é a produção dos efeitos de determinado ato ou fato e, no caso em tela, ocorre o que ocorre no 
plano da efi cácia dos atos e negócios jurídicos. Por fi m, a exigibilidade – que a doutrina confunde 
com juridicidade, ou lhe dá por sinônimo – é a possibilidade de se exigir a prestação de uma obri-
gação ou de submeter alguém a um estado de sujetição, mediante o exercício do direito de ação 
e de pretensão. Adiante, estes conceitos serão ilustrados com pertinentes citações doutrinárias. 
A majoritária doutrina pugna pela extração da juridicidade somente no caso concreto, da leitura 
de cada carta, para colher ainda o regime. Neste ensaio, demonstrar-se-á que a juridicidade há 
em todas elas, e que, portanto, após detectada a fonte da obrigação e a natureza jurídica, dar-se-á o 
regime – este sim oriundo da interpretação do conteúdo declarativo clausulado nas epístolas. A 
juridicidade não ter a ver com o conteúdo em si das cartas de conforto; estes se relacionam com o 
regime: em face da metodologia ora desenvolvida, não se necessita peremptória e mandatoriamente 
do conteúdo das cartas para identifi car a juridicidade (apenas para visualização do regime). A idéia 
pode parecer ousada – mas não será estranha, posto que em termos de cada de conforto o consenso 
inexiste –, mas se crê em boa companhia: Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto 
no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 1993, p. 63-66; Soldati, Nicola. Le lettere 
di “patronage” nella prassi bancaria. VentiquattroteAvvocatoilsole24ore. n. 9, Settembre, 2008. 
p. 47-57; Noronha, André Navarro de. As cartas de conforto. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, 
p. 66-67 e Silva, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coimbra, Edições 
Almeidina, S.A., 1999, p. 347: “(...) a regra da juridicidade está hoje adquirida, não já só no plano da 
responsabilidade extracontratual mas sobretudo e até na zona da responsabilidade negocial, salvo 
se se demonstrar vontade em contrarário das partes.” Questão diversa é separar do conceito-noção 
de cartas de conforto outros tipos de epístolas existentes nas realidade negocial, o que não quer 
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ria literatura especializada, acompanhada por signifi cativa jurisprudência (vide 
epígrafes deste capítulo), pugna pela juridicidade das 140lettere141, ainda que por 
motivos ou fundamentos diversos e pouco técnicos (ou acientífi cos).

A celeuma advém da necessidade de interpretação do conteúdo declara-
tivo das cartas para, então, verifi car-se se há, ou não, juridicidade ou simples 
acordo de cavalheiros esculpido no teor da missiva. 

Não se afi gura correto este proceder: antes, da interpretação do conteúdo 
declarativo pode-se chegar tanto às tipologias quanto ao regime a que se sub-
metem as cartas e, ao fi nal, aos efeitos que delas podem ser extraídos. A juri-
dicidade decorre de outro aspecto, que, não necessária e mandatoriamente, 
encontra-se atrelado ao conteúdo das epístolas. 

É algo anterior e externo às lettere, pois são os momentos de validade, constituição 
e material142-143 que atuam à juridicidade, ou ao processo de juridicização da 
normatividade jurídica:

dizer que a juridicidade aí resida: trata-se, apenas, de separar o que é carta de conforto – pelo con-
teúdo declarativo que exprime uma prestação obrigacional, ainda que mínima – do que não é. 
140 Advirta-se que o Código Civil brasileiro não possui dispositivo semelhante ao artigo 485 do 
Código Civil português, o qual, para além de fi xar o regime de algumas condutas, não parece ser 
o adequado (fundamento) para o regime das cartas de conforto: “Artigo 485. Conselhos, recomen-
dações ou informações. 1. Os simples conselhos, recomendações ou informações não responsabi-
lizam quem os dá, ainda que haja negligência da sua parte. 2. A obrigação de indemnizar existe, 
porém, quando se tenha assumido a responsabilidade pelos danos, quando havia o dever juridico 
de dar conselho, recomendação ou informação e se tenha procedido com negligência ou intenção 
de prejudicar, ou quando o procedimento do agente constitua facto punível.”
141 “(...) a carta de conforto aparece como instrumento destinado à obtenção de vantagens lícitas 
para emitente e benefi ciário que aproveitam à comunidade globalmente considerada e dignos 
dessa tutela. Nesta conformidade, parece poder afi rmar-se que as cartas são emitidas com vista às 
repercussões que provocam na relação entre patrocinada e destinatária da carta e, pelo menos, à 
sua utilidade indirecta no âmbito desta, o que inequivocamente lhes atribui relevância jurídica. 
(...) Assentes nesta premissa funcional, permitimo-nos já afi rmar a juridicidade da generalidade 
das cartas de conforto por ser vontade do seu emitente atingir a produção de efeitos desse tipo – 
desde logo na esfera de terceiros – e por estar conforme os fi ns a que se destina a tutela do direito 
atribuída pelo ordenamento jurídico.” Noronha, André Navarro de. As cartas de conforto. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 66-67.
142 Por momento material entenda-se a referência condicionante da realidade histórico-social (deter-
minada realidade histórico-social), ou seja, o pressuposto material dessa sua constituição. Assim 
diz Castanheira Neves: “(...) é inegável a presença, autónoma e irredutível, de um momento material 
(de um momento histórico-socialmente material) no processo de constituição do direito. Aquele 
momento desse processo que leva referida a realidade histórico-social que provoca a constituição 
do direito pelos problemas normativo-jurídicos que suscita; que é o objectivo da normatividade 
jurídica e a exige materialmente adequada; que pelas suas valências axiológico-culturais e pelas 
suas intenções normativo-sociais (pela ‘consciência social’) é co-determinante e co-constitutiva 
do normativo jurídico – e relativamente à qual, na medida em que relevar ou não correctamente 
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143 “O direito consiste, ou a sua juridicidade haverá de pensar-se como um 
válido dever-ser que é. Se não há direito sem um vinculante normatividade (sem 
uma normativa vinculação ou obrigatoriedade) e está não será reconhecida nesse 
sentido sem um fundamento de validade (sem um fundamento dessa sua vincula-
ção e que como tal a justifi que), também só estaremos perante o direito (e não, já 
perante um projecto ou ideal de dirieto, já perante um pensamento de direito ou 
de um direito possível) se a sua normatividade incarnar histórico-socialmente, 
logrando assim obter aquela específi ca existência ou aquele específi co modo-
-de-ser normativo-histórico que é a vigência – por outras palavras, se vigorar, 
não apenas intencionalmente, mas como dimensão constitutiva da prática social 
e por esta efectivamente assumida. Pelo que no problema das fontes do direito 
do que afi nal se trata é de saber de que modo, forma ou processo o direito se 
constitui e manifesta como vinculante normatividade vigente. Que tanto é também 
dizer, como se constitui e manifesta sua vinculante normatividade positiva, pois 
a positividade é outra palavra para a vigência: exprime no plano objectivo o que 
a vigência exprime no plano normativo. E nesse sentido ‘as fontes do direito são 
fontes de positivação’, os modos pelos quais uma normatividade se torna direito 
positivo (o normativo juridicamente vinculante de uma certa comunidade)”144 
(itálicos no original).

Trata-se, todavia, de problema mal posto145, como acima visto. À partida: 
o problema não é de juridicidade, e sim de (eventualmente) exigibilidade. Nem se 
obtempere que uma implica na outra: são conceitos completamente distintos.

todos esses pontos, o direito será aceite ou recusado, obterá êxito o fracassará normativamente. 
Por outras palavras, aquele momento que, pelos factores que lhe são próprios (factores naturais 
e sociais, culturais e espirituais, e cada um desses tipos de factores com a sua estrutura e as suas 
intenções infl uentes), será, simultaneamente, condição de possibilidade e de emergência, condição de 
adequação e de justeza, condição de relevância e de codeterminação, e afi nal, por tudo isso, condição de 
positividade e de vigência”. Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do 
pensamento jurídico, da sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers 
Kluwer Portugal, 2010, p. 56-58.
143 Acerca do momento de objectivação, é dizer: a normatividade jurídica será direito se lograr uma 
integrante objetivação no sistema jurídico ou na ordem jurídica, “porquanto, ao tornar-se elemento 
normativo desse sistema ou dessa ordem, adquire também já por isso a sua vigência: passa a ser um 
elemento normativo-juridicamente comunitário e critério da prática jurídica”. Vide Neves, Antó-
nio Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua metodologia 
e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 91 e 56-94.
144 Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua 
metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 8.
145 “Há efi cácia jurídica quando algo ocorra no mundo do Direito, isto é, sempre que se verifi quem 
determinadas consequências nas quais, através de critérios reconhecidos, ainda que discutíveis, 
seja possível apontar as características da juridicidade”. (itálicos no original, negritos acrescidos). 
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Admite-se que a solução proposta agora diverge do “grupo” de posicio-
namentos normalmente encontratos na doutrina especializada de diversos 
ordenamentos jurídicos. É dizer: sabe-se que a doutrina tende a procurar a 
juridicidade no conteúdo clausulado nas lettere, donde emanam diversas obriga-
ções (rectius, prestações). 

A proposição deste ensaio é diversa e parece ser mais criteriosa e científi ca: 
situa a juridicidade no plano da existência do ordenamento jurídico146-147 (ou 
momento de validade) e, portanto, exterior e prévio ao conteúdo das comfort let-
ters para, depois, localizar os efeitos (plano da efi cácia) em outro momento da 
relação [ jurídica] atinente ao regime e à exigibilidade de cumprimento do objeto 
da obrigação, pela via adequada, à luz do ordenamento jurídico brasileiro. 

Diante de posições e opiniões díspares, que convergem à juridicidade 
(parcial ou total das cartas de conforto), convém proceder a uma análise deta-

Cordeiro, António Menezes. Tratado de Direito Civil. 4.ª ed. Vol. I. Tomo I. Parte Geral: 
introdução, doutrina geral e negócio jurídico. Coimbra: Almedina, 1999, p. 233.
146 [No plano da] Existência do negócio jurídico e, posteriormente, no plano da validade. Adiante, 
verifi car-se-á que Castanheira Neves fala em vários momentos da experiência jurídica constituinte e, 
dentre eles, do momento de validade, para explicar o fenômeno da juridicidade. Assim, para evitar 
divergências semânticas, é preciso atentar que, em Castanheira Neves, por vezes, a validade refe-
rida não é a validade efi cacial dos atos/negócios jurídicos, que ele expressamente denominada 
de validade licitude-ilicitude ou validade-legalidade, mas sim o referido “momento de validade”. Ver, 
por exemplo, Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento 
jurídico, da sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Por-
tugal, 2010, p. 62. Aduz o autor: “a juridicidade (a normatividade jurídica) não pode afi rmar-se 
como tal sem a convocação específi ca de uma validade – a validade ou um momento de vali-
dade é condição constitutiva da juridicidade” (ob., cit., p. 63). Atente-se, ainda, que Castanheira 
Neves traça uma teoria acerca das fontes do direito para, então, extrair o que é direito numa forma 
juridicamente constituinte do sistema jurídico, não se limitando ao óbvio trabalho de relacioná-
-lo com a lei ou com o processo de formação das leis. Em Castanheira Neves busca-se, por assim 
dizer, demonstrar o “erro de se confundir fundamento com fonte”, num processo complexto que 
envolve vários procedimentos prévios à detectação da juridicidade, da imperatividade e da vigên-
cia do Direito (e nao apenas da lei, porquanto acertadamente aquele autor percebe que há outras 
formas válidas, cogentes e imperativas a par da lei, e.g., costumes/consuetudiário, etc.): (...) O tema 
‘fontes do direito’ não postula uma descrição analítico-sistemática dos ‘factos normativos’ em que 
se revelaria a normatividade de um certo sistema de direito positivo, põe-nos perante o próprio 
problema da constituição normativa do direito positivo (...) a lei e o direito não se confundem, 
nem é lícito identifi cá-los.” Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do 
pensamento jurídico, da sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers 
Kluwer Portugal, 2010, p. 93 e 74, respectivamente.
147 “Corpus iuris (sistema ou da ordem jurídica)”, no dizer de Neves, António Castanheira. Digesta: 
escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. 
reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 92, que pugna pela existência de um 
sistema aberto.
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lhada do tema, investingando-o com profundidade e tomar uma posição, na 
tentativa de prestar um contributo: num trabalho que se pretende científi co, 
não se pode, simplesmente, coletar e reproduzir opiniões. 

É preciso enfrentar esta árdua questão e apresentar uma solução, ao revés 
de simplesmente, como encontradiço em doutrina, tangenciá-lo. Faz-se mis-
ter, portanto, indagar de onde emana a juridicidade das cartas de conforto, 
ainda que o esforço, ao fi m e ao cabo, sequer seja digno de coajuvação148.

Alguns autores vaticinam que apenas a determinadas modalidades de car-
tas de conforto pode-se atribuir juridicidade149-150-151-152 (ou por conterem 

148 Parafraseando Castanheira Neves: “Se há em tudo isso uma lição a aprender, não vemos que 
outra seja senão esta: cada época histórica deu ao problema do direito [das cartas de conforto], 
que a si mesma se pôs, uma resposta que era sua”. Neves, António Castanheira. Digesta: escritos 
acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpres-
são. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 13.
149 Manuel Januário da Costa Gomes, que divide as cartas de conforto em fraca e forte, sinaliza que 
as cartas de conforto fraca (incluindo algumas de modalidade média, pois há uma divisão tripartite 
que prepondera em Portugal: fraca, média e forte) não possuem juridicidade. Gomes, Manuel 
Januário da Costa. Assunção fi dejussória de dívida: sobre o sentido e o âmbito da vinculação como 
fi ador. Coimbra, Almedina, S.A, 2000, p. 409-412; “A juridicidade, com uma correspondente 
natureza contratual de, pelo menos, algumas cartas de patrocínio não deve ser negada. (...) A 
questão só poderá fi car solucionada mediante a interpretação da carta de conforto em apreço. (...) 
A evolução geral das cartas de conforto (...) revela uma marcha inequívoca no sentido da juridici-
dade e correspectiva responsabilização do emitente”. Martinez, Pedro Romano; Ponte, Pedro 
Fuzeta da. Garantias de cumprimento: estudo teórico-prático. Coimbra: Almedina, 1994, p. 60.
150 Carlos Almeida Ferreira afi rma que somente no caso concreto é possível diferenciar as cartas 
de conforto dos acordos de cavalheiros, mas admite a crescente tendência de juridicidade de todas 
elas. Almeida, Carlos Ferreira de. Contratos III; Contratos de liberalidade, de cooperação e de 
risco. 2.ª ed. 3.º vol., Coimbra, Edições Almedina, S.A., 2013, p. 228; “Um primeiro grupo de cartas 
pode ser defi nido como não contendo obrigações jurídicas, mas simples declarações, constitutivas 
quando muito de um compromisso moral, ou de uma obrigação natural” [referindo-se às chamadas 
cartas de conforto fraco: declarações de conhecimento do fi nanciamento emitidas pela entidade-
mãe ou que fornecem informações sobre a política do grupo]. Veiga, Vasco Soares da. Direito 
Bancário. Coimbra: Edições Almedina, 1994, p. 280. Em todas as citações, destaques no original.
151 A maioria da doutrina italiana fala em “presunção” de juridicidade. Mas o tema é polêmico 
(e confuso), pois, ao conformar a juridicidade das cartas, atém-se (equivocadamente) ao seu con-
teúdo. Entende-se, como dito, que o conteúdo das cláusulas das cartas é importante para deter-
minar a modalidade delas e o regime, não para lhes “conferir” juridicidade, que seria um “passo 
anterior”. Da juridicidade (prévia) é que decorrem os efeitos (efi cácia) e, ainda, permite-se indagar 
da natureza jurídica delas. Nesse sentido, afi rmando que as cartas são contratos, mas conferindo a 
apenas algumas juridicidade, veja-se: “Il patronage è dunque, un conttratto bancario de garanzia, 
di natura atipica alla creazione di forme di garanzia diverse da quelle tradizionali e proposte dal 
codice civile, quali ad. es. la fi dejussione. (...) Le lettere di patronage sono di conenuto variable. 
Esse possono avere anche soltanto un contenuto formale, di cortesia sulla base del tipo di rapporto 
intrattenuto dai soggetti, ma tale contenuto potrebbe essere più rigorosamente giuridico, per 
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apenas “obrigações” morais ou 152dado o interesse contratual negativo, intento 
giuridico negativo153-154); outros, crivam a juridicidade de (algumas) delas numa 
presunção155-156 ou na teoria dos efeitos prático-jurídicos157. 

regolare i rapporti economici e di garanzia tra le parti.”. Bausilio, Giovanni. Contratti Atipici: 
disciplina civilistica e trattamento fi scale. Seconda edizione. Padova: Cedam, 2006, p. 191. (negrito 
acrescido, itálicos no orginal)
152 A questão da juridicidade atormente os juristas dos mais diversos países: “¿La voluntad así 
expresada puede producir el efecto de la exclusión inmediata del Derecho? Expresado con otras 
palabras: ¿la inclusión de tales formulas de ‘garantía basadas en el honor’ puede generar la abso-
luta desvinculación del Derecho? (...) Desde la perspectiva del Derecho material español cabe 
preguntarse, en esta línea, si es posible la exclusión de la juridicidad de los compromisos refl eja-
dos en una Carta de Patrocinio (...) La argumentación positiva se sustentaría en que la autonomía 
de la voluntad que en él se recoge, autorizaría a excluir el compromiso de la normativa jurídica 
(lo que en Derecho italiano se ha dado en llamar intento giuridico negativo) y se situaría, entonces, 
en un nivel diferente de autorregulación. Por el contrario, ciertos autores estiman, sin embargo, 
que debe quedar fuera de la capacidad de las partes otorgar irrelevancia jurídica a sus acuerdos 
(...) [e]sta posición se sitúa en la línea seguida por (...) autores que han señalado que, en realidad, 
no existe obligación de respetar la voluntad de las partes de situar sus compromisos en un campo 
extrajurídico. El juez puede reintegrar tales compromisos en la esfera jurídica de las obligaciones, 
pese a que las partes las hubieran situado en el ámbito no jurídico. (...) Resulta evidente que del 
tratamiento, jurídico o no, que se otorgue al ‘pacto de honor’, dependerá el tratamiento mismo 
que reciba la Carta de Patrocinio que lo contiene. De manera que si se acepta la exclusión de la 
juridicidad efectuada por las partes (...), todos los compromisos contenidos en la Carta de Patrocinio 
se sitúan en una esfera extrajurídica, de manera que no existiría entonces posibilidad de atender 
reclamaciones por vía judicial.” Diago, María del Pilar, Gentlemen’s Agreements Y Contratos 
De Financiación Internacional (Gentlemen’s Agreements and Contracts of International Fund-
ing) (March 1, 2012). Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2012), Vol. 4, N°. 1, p. 126-
128. A autora não oferece solução expressa à juridicidade; antes, trata no artigo em apreço, sobre 
a questão das cartas de conforto utilizadas no âmbito do Direito Internacional e conclui que tudo 
dependerá da lei apliável (Estatal) ao caso concreto.
153 Para críticas sobre o interesse contratual negativo, vide, por todos, Cordeiro, António Menezes. 
Tratado de Direito Civil Português. reimp. Vol. II. Direito das obrigações; Tomo IV: cumpri-
mento e não cumprimento, transmissão, modifi cação e extinção, garantias. Coimbra: Almedina, 
2010, p. 137-141 e 155-164: “Devemos afastar totalmente a doutrina segundo a qual, resolvido 
um contrato, apenas quedaria, à parte fi el, pedir uma indemnização pelo denominado interesse 
negativo, isto é: uma indemnização que viesse a colocar a parte fi el na situação que estaria se não 
houvesse contrato. Tal saída equivale a um autêntico prémio à inadimplência (...) além disso é 
contra legem: a lei prevê, sem distinguir, a indemnização de (todo o) prejuízo causado ao credor. 
(...) há uma corrente que pretende limitar as indemnizações por incumprimento ao denominado 
interesse negativo. Essa corrente é muito injusta.” (Ob., cit., p. 139 e 155). As mesmas conclusões 
são aplicáveis ao ordenamento jurídico brasileiro: arts. 182, 186, 187, 402, 475 e 944, do Código 
Civil brasileiro. O fato de na nulidade as partes serem remetidas ao statu quo ante (efi cácia ex tunc) 
não impede que a indenização englobe todos os prejuízos que se tenha sofrido; na anulabilidade, 
idem, com a diferença de a efi cácia da resolução do negócio ocorrer ex nunc. Pertinente, com relação 
à indenização total (interesse positivo), a lição de Menezes Cordeiro – sobre o Direito português 
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Há, ainda, os que confundem, ou equiparam, juridicidade com regime 
(efeitos ou efi cácia/consequências) e natureza jurídica (e/ou estrutura)158-159 e, 
por fi m, os que, de alguma forma, relacionam-nas com as obrigações naturais. 

– ao ordenamento jurídico brasileiro: “(...) a resolução de um contrato por incumprimento deve 
ser acompanhada pela indemnização integral de todos os danos sofridos, incluindo, sendo o caso, 
o denominado interesse positivo.” (Ob. cit., p. 161). No mesmo sentido, do mesmo autor: Da Boa 
Fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2007, p. 585. Em sentido contrário, VARELA, João 
de Matos Antunes. Das obrigações em geral. Vol. II. 7.ª ed. 10.ª reimpressão da 7.ª ed. de 1997. 
Coimbra: Almedina, 2014, p. 106-112.
154 À luz do ordenamento jurídico brasileiro não há dúvida: impera o interesse contratual positivo 
cumulado com a indenização integral. A indenização deve ser a mais ampla possível, englobando 
todos os prejuízos (desde que provados os danos emergentes e o lucro cessante, acrescidos do 
eventual dano moral, que, em várias hipóteses decorre in re ipsa, ou seja, independe de prova). Em 
Portugal, é crescente a adoção a cumulação da resolução com a indenização pelo interesse positivo, 
solução presente no nível internacional, conforme lembra Cordeiro, António Menezes. Tratado 
de Direito Civil Português. reimp. Vol. II. Direito das obrigações; Tomo IV: cumprimento e não 
cumprimento, transmissão, modifi cação e extinção, garantias. Coimbra: Almedina, 2010, p. 162.
155 “(...) tanto basta para que se possa falar num presunção comum de juridicidade: afi nal, pelas regras 
de experiência, não é de esperar que tais entidades troquem, entre si, meras cortesias ou textos de 
circunstância.” (destaques no original) Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Conforto no 
Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 1993, p. 63; Do mesmo autor e no mesmo sentido: 
Manual de Direito Bancário. 4.ª ed. Reimpressão. rev. actualiz. Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 
2012, p.775-776 e Manual de Direito Bancário. 5.ª ed. rev. actualiz. Coimbra, Edições Almeidina, 
S.A., 2014, p. 846-847, “De todo modo, não é de se presumir que, no giro comercial, pessoas 
troquem cartas não-sérias ou sem alcance jurídico efetivo. (...) Mas a pressão para a juridicidade é 
constante e, em princípio, levará a melhor.”; “(...) presunção de juridicidade”, em razão dos agen-
tes envolvidos. Lopes, Maria da Conceição de Oliveira. Cartas de conforto: conceito, natureza 
e regime/Lisboa: Tribunal de Contas, 1996, p. 123-151. Sep. da Revista do Tribunal de Contas, 
n.º 25, t. 1 ( Jan.-Jun. 1996), p. 126; e “(...) afi rma-se uma presunção de juridicidade destas cartas 
decorrente da própria natureza dos sujeitos intervenientes (...).” Vasconcelos, Miguel Pestana de. 
Direito das Garantias. 2.ª ed. Coimbra: Edições Almedina, S.A, 2013, p. 148.
156 Pela “intuição” de juridicidade das cartas de conforto. Antunes, Rita Granado. Natureza 
Jurídica das Cartas de Conforto Forte. Lisboa: [s.n.], 2006. 71p. Relatório de estágio de mestrado, 
Ciências Jurídicas (Direito Civil IV), Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, 2006, p. 41-44.
157 Silva, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coimbra, Edições Almeid-
ina, S.A., 1999, p. 375.
158 Chiomenti, Fillipo. Le “lettere di conforto”. Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto 
generale delle obligazioni. Parte Prima. Novembre-Dicembre 1974, n. 11-12. Padova: 1974, p. 
346-352. Este autor é apontado como negar juridicidade às lettere. De fato: todavia, assim ocorre 
por confundir regime e natureza com juridicidade e, ainda, por confundir “tipicidade” com “juri-
dicidade” – pois toma por base o regime da fi ança, em Itália – e afi rma, assim, que as lettere “não 
poderiam criar vínculos jurídicos”. O equívoco dessa última assertiva não passou despercebido 
por André Navarro de Noronha, Ob. cit., p. 59.
159 O regime jurídico aplicável a determinada fi gura ou instituto decorre, ou é consequência, de
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Tal qual o abuso do direito, as cartas de conforto também são um instituto 
multifacetado, enfeixando-se numa difícil conceituação e determinação de 
regime (e natureza jurídica), em razão, sobretudo, das variadas interpretações 
possíveis de serem extraídas dos múltiplos conteúdos clausulados nas diversas 
missivas, difi culdades que atraem, assim, o questionamento de juridicidade 
atinente a todas às modalidades epistolares di patronage.

Está-se a trabalhar dentro dum campo do Direito Civil (das obrigações e 
das garantias) conexo aos ramos do Direito bancário e societário: não se pode 
ter inseguranças acerca de um instituto que tem por função, precipuamente, 
assegurar e garantir o benefi ciário com relação ao recebimento do seu crédito!

Contudo, como asseverado, a juridicidade não decorre do conteúdo. 
Parece que o problema é mais aparente do que real: não se pode pugnar pela 
[existência de] juridicidade de somente alguns tipos de cartas em detrimento 
de outros, sob pena de, assim, estar-se a comparar fi guras distintas. 

Ou todas as cartas de conforto possuem juridicidade, ou não160. Ou são 
cartas de conforto (as que possuem juridicidade), ou não são (as que não pos-
suem). Aliás: ou são garantias161 (atípicas e/ou impróprias) ou não o são! 

Como dito, o trabalho prévio e que requer interpretação, de fato, não 
depõe acerca da juridicidade, mas do isolar das lettere de outros tipos de epístolas: 
da interpretação do conteúdo apenas se separam as lettere de outras cartas. Ora, 
se forem lettere, já possuem juridicidade.

sua natureza jurídica. Portanto, primeiro se verifi ca e identifi ca a natureza jurídica da fi gura (ou 
do instituto) para, depois, traçar-se-lhe o regime aplicável. É dizer: a essência do instituto é que 
condiciona as normas a ele aplicáveis; nunca o contrário, sob pena de se subverter e inverter a 
lógica no plano abstrato da norma (ordenamento jurídico), incorrendo-se em incoerência sistêmica.
160 Desta forma, já se adianta que, neste trabalho, todas as cartas de conforto possuem juridici-
dade e não se confundem com outras cartas semelhantes: letter of intent, side letters ou heads agree-
ment. Estes tipos também se inserem, ou derivam, do conceito de “contratação mitigada”, mas 
guardam uma peculiar e importantíssima diferença das comfort letters: todas requerem, respectiva-
mente (podendo haver cumulação entre elas), a celebração posterior de outro contrato seja para 
continuar determinadas negociações ou para fi xar as bases negociais de dada operação que depois 
será complementada com a celebração de outro negócio jurídico ou, ainda, servem para regular 
convenções prévias e/ou complementar contratos nucleares. Desta forma, a única semelhança que 
possuem com a carta de conforto é se relacionarem ao fenômeno da contratação mitigada. Além 
disto, a carta de conforto, diversamente dessas outras epístolas, não necessita da celebração de um 
negócio jurídico posterior, não sendo, assim, um contrato-promessa de forma alguma. Por fi m: 
o teor dessas cartas não traduz declarações de natureza di patronage.
161 “A garantia propriamente dita é sempre um reforço da expectativa do credor criada pelo dever de 
prestar a cargo do devedor.” (itálicos no original) Varela, João de Matos Antunes. Das obrigações 
em geral. Vol. II. 7.ª ed. 10.ª reimpressão da 7.ª ed. de 1997. Coimbra: Almedina, 2014, p. 419.
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Tampouco se pode justifi car que uma garantia (qualquer garantia!162), cujas 

162 Nesta linha de raciocínio, relembre-se o consignado no capítulo 2, acima: o conceito de garan-
tia (ainda que considerado amplamente) de uma obrigação, apesar de polissêmico, é funcional e, 
portanto, atua no campo sancionatório, ao passo que a responsabilidade patrimonial desenvol-
ve-se no espaço de coercibilidade. É dizer: garantia da obrigação é uma proteção consistente em 
a ordem jurídica assegurar ao credor os meios necessários à realização de seu direito, caso haja 
descumprimento da prestação pelo devedor. Garantia, portanto, responde à segurança do trá-
fego econômico e jurídico. Logo: não se pode afi rmar que algo é funcionalmente uma garantia 
e, simultaneamente, que este algo não possui juridicidade (relevância jurídica digna de proteção), 
sob pena de corrupção ou desfuncionalização total da noção (conceito) de garantia e do própro 
sentido de juridicidade. A idéia apresentada nesse trabalho desloca (ou realoca) o olhar da juridi-
cidade para um momento prévio (plano da existência, ou momento da validade) e exterior ao 
conteúdo declarativo, e atinente à sua fonte, das cartas ao passo que situa os efeitos (advindos dos 
diversifi cados conteúdos das cláusulas encartadas nas distintas missivas) no devido plano da efi cá-
cia e, por conseguinte, da exigibiliade da prestação. Desta forma, não há que se falar em interesse 
contratual negativo ou falta de juridicidade em determinados tipos de cartas: a questão é diversa. 
Juridicidade sempre haverá; a possibilidade de fazer atuar a jurisdição (estatal ou arbitral), ou seja, 
a possibilidade de exigir juridicamente a prestação é que poderá ser obstaculizada se, e somente se: (i) 
houver contratação expressa de non binding agreement (interesse contratual negativo), uma vez que 
esta afetará a efi cácia (e não a juridicidade) e resultará da vontade de uma das partes em não se 
obrigar, com a aquiescência da outra nesse sentido; ou (ii) no plano da prova, o credor (autor) não 
conseguir se desincumbir de provar os fatos constitutivos de seu direito, porque é [o conteúdo 
obrigacional da] carta [de efi cácia] fraca (ou seja: de difícil comprovação, no caso concreto, de 
ocorrência de descumprimento por parte do garante no tocante à prestação a que se obrigou). A 
não ser assim, a doutrina não poderia falar em casos de responsabilização do garante mesmo diante 
de cartas fracas: ou por abuso do direito ou por culpa in contrahendo. A responsabilização decorre, 
justamente, porque há juridicidade em todas as cartas (ou em seus conteúdos, com graus de efi cácia 
diferentes: forte, médio ou fraco) e não apenas da conduta das partes (perceba-se que os autores que 
falam em culpa in contrahendo referem-se ou à ruptura da negociação – o que, de fato, não teria 
relevância ou pertinência com a questão da juridicidade e sim com a boa-fé objetiva –, mas tam-
bém acerca da nulidade do contrato, o que, neste caso, atrairia a questão da juridicidade, sendo 
o verdadeiro fato gerador da responsabilização, e não o comportamento violador da boa-fé, base 
da culpa in contrahendo). Ademais, o abuso do direito ou a culpa in contrahendo não existem de per se: 
atam-se a realidades práticas decorrentes de comportamentos humanos concretos. É dizer: a causa que 
justifi ca a responsabilização do garante por abuso do direito ou culpa in contrahendo é a contratação 
da carta de conforto e o inadimplemento da prestação. Advirta-se, de logo, que não se concorda 
com a possibilidade de culpa in contrahendo no caso das cartas de conforto, pois, nas lettere haverá a 
contratação efetiva, que se aperfeiçoa ou fi naliza, com a aceitação (ou não recusa) da carta, pelo 
benefi ciário, ao passo que a culpa in contrahendo não ocorre em situações de contratação mitigada, 
tomando lugar em situações que ou houve a ruptura abrupta das negociações – e isto não guarda-
ria relação com a carta de conforto ou seu teor declarativo – ou a formação de negócio nulo, oca-
sionando prejuízos à outra parte: “A culpa in contrahendo portuguesa reporta-se às negociações em 
si; funciona, pois, com independência face ao futuro contrato como tal, isto é, sem consideração 
pelo facto de se ter obtido um contrato válido, um contrato nulo ou anulável ou coisa nenhuma.” 
Cordeiro, António Menezes. Da Boa Fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2007, p. 584.
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funções sócio-econômicas precípuas são assegurar o cumprimento de uma 
obrigação ou reforçar a possibilidade de ao credor permitir-se a atuação das 
regras de responsabilidade patrimonial, tenha como único efeito o abalo de 
crédito da patrocinada e da garante perante o mercado163, ou a mácula ao(s) 
seu(s) bom(ns) nome(s) e prestígios (o que seria, assim, uma “sanção” extra ou 
metajurídica).

Relembre-se: toda garantia, para sê-lo, deve possuir isolada ou cumu-
lativamente – a depender de ser geral ou especial – os atributos qualitativo e 
quantitativo164 e ser dotada tanto de juridicidade quanto de exigibilidade:

“Objectivo [das garantias]: obter uma vantagem165 ou (causa de) preferência 
dentro do princípio geral da igualdade entre credores (...), que lhe permita ser tratado 
(ex lege) diferentemente dos simples credores quirografários e em igualdade (ape-
nas) com credores colocados na mesma situação jurídica.”166 (itálicos no original, 
negritos acrescidos)

Reforço quantitativo porque a prestação de uma garantia implica, pela cons-
tituição de uma nova obrigação, na submissão de outro patrimônio (além do 
patrimônio do devedor) à sujeição de respondência/responsabilidade (Haftung) 
aos fi ns próprios da execução167; e reforço qualitativo, “o direito de o credor ser 
pago com preferência” (isto é, atencipadamente) “sobre outros credores, em 
relação a bens determinados ou rendimentos desses bens”168.

Se a carta de conforto, pela lógica dominante ora combatida, (i) nem 
acresce um novo patrimônio em reforço do patrimônio do devedor em bene-
fício do credor poder atuar as regras de responsabilidade patrimonial (ii) nem 

163 Diago, María del Pilar, Gentlemen’s Agreements Y Contratos De Financiación Internacional 
(Gentlemen’s Agreements and Contracts of International Funding) (March 1, 2012). Cuadernos 
de Derecho Transnacional (Marzo 2012), Vol. 4, N°. 1, p. 128.
164 Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações. Vol. II. 9.ª ed. Coimbra, Edições 
Almeidina, S.A., 2014, p. 303.
165 O reforço, ou a vantagem, decorre da garantia especial, ou seja, daquela em que a posição/situação 
do credor, e do crédito, goza de uma fortifi cação para além da que resultaria da simples respon-
sabilidade patrimonial do devedor. Em sentido próximo: Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes. 
Direito das obrigações. Vol. II. 9.ª ed. Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 2014, p. 303.
166 Silva, João Calvão da. Mandato de crédito e carta de conforto. Estudos em homenagem ao 
Prof. Doutor Inocêncio Galvão Telles. Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 2002. Vol. II.: Direito 
Bancário, p. 245-246.
167 Varela, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. Vol. I. 10.ª ed. revista e actualizada. 
12.ª reimpressão da 10.ª ed. de 2000. Coimbra: Almedina, 2015, p. 143-144 (e 145-157).
168 Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações. Vol. II. 9.ª ed. Coimbra, Edições 
Almeidina, S.A., 2014, p. 303.
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lhe confere privilégio de receber antecipadamente seu crédito em detrimento 
do de outros credores, de garantia não se trata! 

Logo não seriam lettere di patronage. Contudo, as cartas de conforto pos-
suem, sim, característica de reforço quantitativo e, portanto, inserem-se no 
amplo conceito de garantias.

Questão diversa é saber o regime e as conseqüências (efeitos), além da 
natureza jurídica, que emanam de cada modalidade de carta de conforto 
já conhecida (standard) – ou possível de classifi cação numa das modalidades 
esquematizadas adiante – em caso de incumprimento: somente haverá regime 
jurídico e efeitos jurídicos, se, por óbvio, a fi gura for dotada de juridicidade. 

Logo, nomear algo de carta de conforto para, depois, afi rmar que somente 
algumas delas é que, de fato, são-no por terem juridicidade, além de se asse-
melhar a uma contradictio in terminis, ou a uma sinédoque, apenas instiga mais 
confusão ao estudo da fi gura e não resolve o problema da juridicidade. 

É dizer: trata-se de uma garantia que, ao fi m e ao cabo, nada garante! 
Pior: é afi rmar que uma espécie do gênero não possui, justamente, o qualifi -
cativo inerente ao gênero: função de garantia, que pressupõe a juridicidade!

Tal conduta lembra um vetusto brocardo de origem galega – equivocada-
mente atribuído a Miguel de Cervantes, na obra Don Quixote –: “Yo no creo 
en brujas, pero que las hay, las hay”, que ou poderia ser assim parafraseado 
“Yo no creo en las cartas de patrocinio, pero que las hay, las hay” ou, ainda, 
assim: “Yo no creo en la juridicidad de las cartas de patrocinio, pero que la 
hay, la hay”.

É mister de difícil desenlace tanto desdobrar e identifi car o regime e os 
efeitos das cartas de conforto de conteúdo standardizado quanto reduzir dog-
maticamente as novas modalidades a grupos uniformes, face ao surgimento de 
inovações conteudísticas cotidianamente. 

Todavia, este procedimento dogmático, ou técnico, é posterior à identi-
fi cação da juridicidade de uma determinada fi gura. A juridicidade opera no 
plano da existência do fato ou ato169, ou nos momentos de validade, constituinte e 

169 Existência no plano jurídico dos atos ou negócios jurídicos. No sentido de Castanheira Neves, 
trata-se de validade como momento prévio [de validade do Direito]: “(...) a juridicidade (a norma-
tividade jurídica) não pode afi rmar-se como tal sem a convocação específi ca de uma validade – a 
validade ou um momento de validade é condição constitutiva da juridicidade”. Assim, a validade, 
como momento, é prévia ao próprio Direito e lhe é fonte (mais do que fundamento). Neves, Antó-
nio Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua metodologia 
e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 63. Portanto, 
a validade do momento é anterior, como fonte, à juridicidade de algo; após, operará no plano 
da existência do negócio jurídico, que poderá ter efi cácia e validade (no sentido lícito-ilícito).
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de objetivação170, e não nos planos da validade ou efi cácia (estes dois no sentido 
dos planos já jurídicos dos atos ou fatos). 

Advirta-se que as coisas são o que são pela sua natureza (ou conteúdo171-172) 
e não pelo nome que se lhes impõe: logo, de nada adianta tentar uma sistema-
tização minimamente coerente e científi ca baseada em suposições ou, ainda, 
em separações tipológicas assistemáticas (algumas cartas de conforto possuem 
juridicidade, outras lettere não...). Tal não resolve o aparente problema.

Assim, a juridicidade não é da essência do ser em si, do ato/fato; não per-
tence ao seu conteúdo. Antes, é-lhe atributo (qualifi cação) externo e prévio de 
constituição dado pelo sistema jurídico considerado num globalidade: aquilo 
que possui relevância jurídica. A juridicidade é inerente ao dever-ser que é173, na 
afi rmativa categórica de Castanheira Neves.

Ao analisar a juridicidade, não se encara o problema da relação de conte-
nido (particular, modalidade) e continente (geral). Não se busca a relação entre 
gênero e espécie, pois estas relações ligam-se ao ser, à coisa, ao conteúdo que 
lhes diferencia de outras. 

Na juridicidade, procura-se identifi car se o sistema jurídico considera um 
ato ou fato, etc., relevante e digno de proteção e, assim, atribui-lhe juridi-

170 “Rementedo-nos o problema à ‘experiência jurídica’ que possa considerar-se hoje, no nosso 
horizonte da juridicidade, o próprio processo constituinte do direito positivo vigente, há que 
caracterizar essa experiência pela análise dos momentos que nela concorrem (...) o direito (...) 
constitui-se porque a pressuposição intencional de uma validade (a implicar, qualquer que seja o 
seu grau de determinação ou indeterminação, um sentido (...). ou seja, um sentido do que deve 
ter-se por normativo-materialmente justifi cado ou injustifi cado)”. (itálicos no original). NEVES, Antó-
nio Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua metodolo-
gia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 56 e 58.
171 Assim ja se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça do Brasil, em matéria processual civil: 
“(...) 2. Não obstante o esbulho possessório ter sido eleito a causa petendi de referida demanda, 
na interpretação dos fatos jurídicos a essência supera o nomen juris que se lhe empresta à luz das 
conseqüências jurídicas aferidas do sistema. (...)”. (REsp 271.926/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 1.ª 
Turma, j.19/05/2005, DJ 26/09/2005, p. 180); e “(...) NATUREZA DA AÇÃO. IRRELEVÂN-
CIA DA NOMINAÇÃO DADA PELO AUTOR. (...) 2. “A natureza da ação é determinada pelo 
conteúdo do pedido formulado, sendo irrelevante o nomen iuris que lhe tenha atribuído o autor” 
(REsp 100.766/SP, 4.ª Turma., Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.08.1999). Precedente: 
REsp 198.144/MT, 4.ª Turma, Min. Barros Monteiro, DJ de 27.06.2005. (...) (EDcl no REsp 
894.545/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1.ª Turma, j.17/05/2007, DJ 31/05/2007, p. 395).
172 “O conteúdo de uma situação jurídica é o tipo de efeito jurídico estabelecido e as especifi cações 
concretas que a compõem. (...) O conteúdo de uma situação jurídica é constituído formalmente 
pelos poderes e adstrições que integra.” Ascensão, José de Oliveira. Direito Civil: teoria geral 
(relações e situações jurídicas). Vol. III. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 173.
173 Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua 
metodologia e outros. Vol. II. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 8.
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cidade e existência174 no mundo [plano] jurídico175, conforme expõe Casta-
nheira Neves, nos já aludidos momentos da experiência jurídica constituinte.

Grosso modo, na comparação entre contenido e continente, pode-se afi r-
mar que todo retângulo é quadrado, mas nem todo quadrado é retângulo. 
Isto se refere, tão somente, à relação de continente e conteúdo. Transpondo a 
comparação às cartas de conforto, pode-se dizer: todas as cartas de conforto 
são cartas, mas nem todas as cartas são cartas de conforto. 

E a comparação, ou análise pela relação continente-contenido, ou gênero-
-espécie deve parar aí! A questão da juridicidade, insista-se, é prévia e exterior 
ao conteúdo de algo. Repita-se: somente há juridicidade se o sistema jurídico 
considerar algo relevante e digno de proteção. 

Na proposta que vem sendo exposta, a juridicidade não é atrelada às 
declarações clausuladas na carta; estas servirão para determinar o regime e a 
estrutura (no dizer da doutrina portuguesa) e a natureza jurídica176.

O conteúdo das cartas de conforto não se relaciona com a juridicidade, 
que lhes é exterior e prévio: é-lhes atribuída por um sistema aberto, móvel, 
heterogêneo e cibernético177:

“As exigências renovadas de uma Ciência Jurídica clara e precisa, capaz de 
responder a uma realidade em evolução pernamente e que tenha em conta os 
actuais conhecimentos hermenêuticos e as exigências da maleabilidade deles 
decorrentes apontam para um novo pensamento sistemático. Tal pensamento 
pode ser comodamente indicado através de quatro requisitos presentes no sistema 
por ele postulado: trata-se de um sistema aberto, móvel, heterogéneo e cibernético. 
Aberto no duplo sentido de extensivo e intensivo; extensivo por oposição a pleno: 
admite questões a ele exteriores, que terão de encontrar saídas; intensivo por 

174 Atentar para o sentido de existência no plano do negócio jurídico e para o sentido que lhe atri-
bui Castanheira Neves, ao se referir às espécies e aos momentos de validade no plano do Direito 
e na constituição do Direito.
175 Para um maior apronfundamento das idéias que seguem no texto, veja-se NEVES, António 
Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua metodologia e 
outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 7-94.
176 Sobre a questão da eventual diferença entre estrutura e natureza e natureza jurídica, vide nota 
adiante, onde se tecem considerações sobre a terminalogia adotada em Portugual e no Brasil.
177 “Na realidade, todas as construções formais assentam num discurso de grande abstracção e, 
como tal, marcado pela extrema redução das suas proposições. Quando invocadas para resolver 
casos concretos, tais proposições mostram-se insufi cientes: elas não comportam os elementos que 
lhes facultem acompanhar a diversidade de ocorrências e, daí, de soluções diferenciadas”, nas 
palavras de Menezes Cordeio, na Introdução da obra de Canaris. Canaris, Claus-Wilhem. Pen-
samento sistemático de sistema na ciência do direito. 3.ª ed. Introdução e tradução de A. Menezes 
Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. XIX e XX.
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oposição a contínuo: compatibiliza-se, no seu interior, com elementos materiais 
a ele estranhos. Móvel por, no seu seio, nao postular proposições hierarquizadas, 
antes surgindo intermutáveis. Heterogéneo por apresentar, no seu corpo, áreas de 
densidade diversa: desde coberturas integrais por proposições rígidas até às que-
bras intra-sistemáticas e às lacunas rebeldes à analogia. Cibernético por atentar 
nas consequências de decisões que legitime, modifi cando-se e adaptando-se em 
função desses elementos periféricos.”178 (itálicos acrescidos)

Com efeito, a juridicidade é a qualidade ou característica que o sistema 
jurídico impinge de relevância jurídica a determinato fato ou ato, preenchidos 
os momentos de validade, constituição, material e objetivação (sem prejuízos 
da presença de somente alguns em detrimento de todos). 

É dizer: é a qualidade jurídica [ou do jurídico] outorgada ou imputada pelo 
ordenamento jurídico, numa visão sistemática e aberta179, a algo que, se não 
fosse dotado dessa relevância qualitativa e constituenda, não seria, simplesmente, 
jurídico, e sossobraria à margem do Direito180, relevando para algum outro 
sistema (Moral, Religioso, etc.). 

A juridicidade dá-se pela juridicização: o processo externo (com relação ao 
ato/fato) de transformação ou adensamento do Direito positivo. Desta forma, 
por meio da juridifi cação é que o ordenamento jurídico atribui a determina-

178 Menezes Cordeiro in Canaris, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático de sistema na ciência 
do direito. 3.ª ed. Introdução e tradução de A. Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2012, p. CXII-CXIII. Para maiores detalhes sobre o conceito de sistema aberto, 
móvel, cibernético e heterogêneo e de duplo sentido, periferia centro e centro periferia, con-
ferir Canaris, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático de sistema na ciência do direito. 3.ª ed. 
Introdução e tradução de A. Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012.
179 Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da 
sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, 
p. 75 e 92.
180 É o estudo das fontes do Direito e dos tipos fundamentais da experiência constituinte do 
Direito, no dizer de Castanheira Neves: “O problema das ‘fontes do direito’ – o problema assim 
comummente designado pelo pensamento jurídico – traduz-se fundamentalmente, como ninguém 
ignora, na questão de saber de que modo se constitui a manifesta o direito positivamente vigente 
numa determinada comunidade histórica – ou seja, de que modo o direito se objectiva aí como 
direito”. (itálicos no orginal). Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do 
pensamento jurídico, da sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers 
Kluwer Portugal, 2010, p. 7. Note-se que em Castanheira Neves, com razão, “norma” tem sig-
nifi cado de sistema; positivo, de algo posto com vigência. Assim, quando o autor quer se referir 
à lei, diz “positivo-legalista”: “Daí que fosse inaceitável querer reduzir as fontes materiais a um só 
‘facto normativo’ (o Estado, o positivismo jurídico legalista), como restringir as fontes formais a 
certas espécies exclusivas (...)”. Ob., cit., p. 47-48.
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dos atos e fatos a qualifi cação ou o atributo de “jurídico(a)”, dotando-o de 
juridicidade.

Se algo possui juridicidade, seu campo de atuação e movimentação é 
o da Ciência do Direito. Nada impede que haja zonas de sombreamento e 
intersecção: mas haverá, sempre, a adstringência ao Direito. Nesse sentido: 
há condutas ou institutos que relevam à Moral, mas não mandadoriamente 
ao Direito181, e há questões que revelam à Moral e ao Direito, sendo por este 
juridicizada.

Como a manifestação susceptível de produção de efeitos na esfera jurídica 
do confortado (benefi ciário), ou seja, criação, modifi cação ou extinção de 
direitos ou posições jurídicas, decorre da relação inter-subjetiva e da intro-
missão voluntária na esfera jurídica do garante e, anda, do confortado, há 
juridicidade clara e patente nas cartas de conforto182: todos os momentos de 
juridicidade estão presentes.

181 “Ao dizer que estamos analisando um fato jurídico, já possuímos evidentemente as notas da juri-
dicidade indispensável ao reconhecimento da qualidade “jurídica” atribuída ao fenômeno obser-
vado. (...) Se o Direito sempre se refere ao todo social, não de maneira absoluta, mas como garantia 
de coexistência, não tem cabimento reconhecer qualidade jurídica aos ordenamentos ilícitos ou 
criminosos, consoante tem sido afi rmado por autores que, ou concebem o Direito como simples 
ordem exterior de coexistência, ou lhe reconhecem apenas natureza econômico-utilitária. Nessa 
falta de compreensão do Direito como expressão de valores de convivência segundo um centro 
último de referibilidade, comungam todos os que identifi cam juridicidade com legalidade, ou juri-
dicidade com economicidade. (...) O Direito é dever ser que se projeta necessariamente no plano da 
experiência concreta, para que caiba o seu a cada um dos membros da comunidade e à comunidade 
mesma. Seria impertinente estudar agora a natureza do seu que o Direito atribui, que pode ser de 
ordem moral ou material, religiosa ou econômica. Ao averiguar as relações entre Direito e Eco-
nomia, por exemplo, verifi ca-se que a juridicidade reside no atribuir, e não na coisa atribuída. Se 
o Direito não é o rei Midas, invocado na imagem kelseniana, que transforma em “jurídico” tudo 
em que toca, não se deve olvidar que entra sempre na órbita do Direito toda realidade humana 
enquanto implique relações intersubjetivas, mercê de cuja instância axiológica a conduta adquire 
um signifi cado que seria inexplicável segundo o prisma singular dos participantes.” Reale, Miguel. 
Filosofi a do Direito. 19.ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 321 e 704-705 e 706-707. 
182 Vide, assim, o que Castanheira Neves chama de “a experiência jurídica constituinte: os seus 
momentos e o seu processo”, cuja divisão é realizada em quatro momentos: o momento material; 
o momento da validade; o momento constituinte (dividido lucidamente em (i) costume e (ii) lei); 
e o momento da objectivação. Para o tema em tela, é fundamental compreender os momentos 
constituinte e de objectivação, para onde se remete na obra do autor. NEVES, António Casta-
nheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua metodologia e outros. 
Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 7-94.
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Justamente por haver juridicidade (plano da existência) é que as car-
tas podem produzir efeitos (plano da efi cácia) e serem válidas (plano da 
validade)183.

A juridicidade pode decorrer diretamente da norma: esta torna positivo/
posto (ius positum) algo com a qualifi cação de jurídico. Também pode haver 
juridicidade sem o necessário e prévio processo legislativo184. 

É o caso dos usos e costumes que, inclusive, para alguns doutrinadores, 
são fontes185 do Direito186-187-188 e não precisam, necessariamente, constarem 

183 Marcos Bernardes de Mello aduz que o fato, ao se juridicizar, passa a existir e ingressa no plano 
da existência. Assim, é que a existência do fato jurídico é pressuposto as demais ocorrências no 
mundo jurídico, incluindo, mas não se limitando, à produção de efeitos jurídicos. O fato precisa 
existir para que possa ser válido e produzir efeitos. A validade e a efi cácia, portanto, dependem 
da existência, mas não dependem uma da outra. Assim, o fato pode existir e ser válido, mas não 
produzir efeitos; e pode existir e produzir efeitos, mas não ser válido. Mello, Marcos Bernardes 
de. Teoria do Fato Jurídico (Plano de Existência). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 95 e seguintes.
184 É assim que Castanheira Neves afi rma: “os pontos de crítica que acabam de ser referidos – o 
direito não é só a lei nem dela exclusivamente depende, outras instâncias que não apenas as pres-
critivas concorrem para a constituição do direito vigente, as coordenadas normativas convocadas 
pela constituinte manifestação do direito não são apenas jurídico-formais mas também jurídi-
co-materiais e numa exigência fundamentadamente constitutiva – indicam decerto uma linha 
de superação da teoria tradicional das fontes do direito”. Neves, António Castanheira. Digesta: 
escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. 
reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 54.
185 “(...) e o que na referência ao momento específi co de validade fundamentalmente se afi rma, con-
tra o que pensa o comum positivismo jurídico (enquanto sustenta esse positivismo jurídico que 
seriam unicamente as fontes formais a instituir, e nessa instituição a fundamentar, o que quer que 
se entenda por validade jurídica), é que não são as fontes o prius prescritivo da validade, mas antes 
a validade o prius constitutivo das fontes”. Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca 
do Direito, do pensamento jurídico, da sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. 
Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 59.
186 Reale, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25.ª ed. 22.ª tiragem. Saraiva: São Paulo, 2001, 
p. 146-150. Conforme o da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, os costumes tanto são fontes 
quanto formas de integração do sistema, na omissão da lei: Artigo 4o  Quando a lei for omissa, 
o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.” 
(Decreto-Lei n.° 4.657, de 4 de setembro de 1942).
187 Vide Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, 
da sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, 
p. 7-94. E com expressa referência ao Direito brasileiro, às páginas 40-41 e, ainda, aceitando os 
costumes secundum legem e praeter legem como fontes. Adiante, o jurista traça críticas a esta limitação 
e expõe seu pensamento acerca do costume (consuetudinário) como fonte do direito, inclusive 
contra legem (ob., cit., p. 70-72).
188 Interessante é a posição de Pedro Romano Martinez e Pedro Fuzeta da Ponte, que expres-
samente afi rmam que as lettere têm sua “origem consuetudiária”, mas somente vislumbram juri-
dicidade em algumas delas. Ora, o fato de terem origem (ou fonte de validade, como diz Cas-
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da lei. Mas não só da norma decorre a juridicidade: há muito Castanheira 
Neves189 pugna que a lei ou norma estrito sensu é fonte “polarizadora” do 
Direito, mas não exclusiva, sendo os usos, costumes (ou o “consuetudinário”) 
fonte do Direito, de juridicidade e imperatividade: são instâncias jurídico-ma-
teriais do Direito.

A bilateralidade atributiva, também por alguns chamada de imperativi-
dade atributiva, também dá a nota do jurídico no caso das cartas de con-
forto (instância jurídico-material); é ela que juridiciza as cartas de conforto na 
medida em que a relação [será jurídica!190] havia entre garante e confortado 
(independentemente de, em regra, ser prévia e fruto de outras relações) gera, 
para amabos, a exigibilidade de uma prestação e/ou a sujeição/dever de cum-
primento voluntariamente assumidos de parte a parte: 

 “(...) pensamos que há bilateralidade atributiva quando duas ou mais pessoas se 
relacionam segundo uma proporção objetiva que as autoriza a pretender ou a 
fazer garantidamente algo. Quando um fato social apresenta esse tipo de relacio-
namento dizemos que ele é jurídico. Onde não existe proporção no pretender, 
no exigir ou no fazer não há Direito, como inexiste este se não houver garantia 
específi ca para tais atos. Bilateralidade atributiva é, pois, uma proporção inter-

tanheira Neves) e, portanto, de uso/costume, de per se, já atrai a juridicidade a elas. Martinez, 
Pedro Romano; Ponte, Pedro Fuzeta da. Garantias de cumprimento: estudo teórico-prático. 
Coimbra: Almedina, 1994, p. 57 e 60.
189 Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da 
sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, 
p. 70-90.
190 Miguel Reale assim explica a relação jurídica: Em toda relação jurídica destacam-se quatro 
elementos fundamentais: a) um sujeito ativo, que é o titular ou o benefi ciário principal da relação; 
b) um sujeito passivo, assim considerado por ser o devedor da prestação principal; c) o vínculo de atri-
butividade capaz de ligar uma pessoa a outra, muitas vezes de maneira recíproca ou complementar, 
mas sempre de forma objetiva; d) fi nalmente, um objeto, que é a razão de ser do vínculo constitu-
ído.” Reale, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25.ª ed. 22.ª tiragem. Saraiva: São Paulo, 
2001, p. 198 (e 198-202). Perceba-se que a posição de Miguel Reale é diversa da de Paulo Otero 
e de Menezes Cordeiro, citado por Otero. Este aceita expressamente as idéias de Miguel Reale e 
as menciona diretamente (p. 88-95), mas a questiona com as “críticas às bilateralidades estrutural 
(relação jurídica), a constituinte e à aplicativa” (p. 95-125), sendo um dos pontos de divergência, 
por exemplo, a impossibilidade, para Paulo Otero e Menezes Cordeiro, de identifi cação de um 
sujeito passivo na relação jurídica, em alguns casos, títulos de crédito ou Direitos Reais. Parece, 
inclusive, que Paulo Otero fi lia-se à dupla dimensionalidade do Direito (incluindo o Direito Natu-
ral) ao passo que Miguel Reale postula a Direito tridimensional (fato, valor e norma). Feita essa 
ressalva necessária, remete-se à Otero, Paulo. Lições de Introdução ao estudo do Direito. Vol. 
I. 2° tomo. Lisboa: Pedro Ferreira Artes Gráfi cas, 1999 e à obra mencionada de Miguel Reale, a 
cujas idéias se adere.
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subjetiva, em função da qual os sujeitos de uma relação fi cam autorizados a pre-
tender, exigir, ou a fazer, garantidamente, algo.”191

Com efeito, um traço característico da juridicidade é a “aptidão do jurí-
dico para estabelecer relações intersubjetivas das condutas humanas. De tal 
modo que, onde quer que se confi gure a intersubjetividade, aí há Direito”192. 
Para haver juridicidade, basta a bilateralidade do Direito, a qual se relaciona 
com as idéias de exterioridade e intersubjetividade193.

A bilateralidade atributiva congrega, na teoria de Castanheira Neves, os 
momentos de constituição e material: “a intersubjectividade implica ‘um fazer 
compartilhado, isto é, o acto de alguém, enquanto está ou impedido ou per-
mitido por outra pessoa, que põe estas duas pessoas como comparticipantes 
dele e em um acto conjunto de ambos (...) a intersubjectividade implica a 
exigibilidade (ou a sua possibilidade)”194 (itálico no original):

“Ora, que nesta condição, assim entendida, temos a condição básica do 
direito é o que se reconhecerá sem mais. O direito não pode afi rmar-se senão 
estabelecendo uma correlação entre vários sujeitos, pela qual a uma determinada 
possibilidade de uma das partes corresponde uma determinada necessidade de 
outra parte. A possibilidade subsiste de um lado enquanto susbiste a necessidade 

191 Reale, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25.ª ed. 22.ª tiragem. Saraiva: São Paulo, 
2001, p. 46-54.
192 Del Vecchio, Giorgio. Direito, Estado e fi losofi a. Tradução de Luis Luiggi. Rio de Janeiro: 
Politécnica, 1952, p. 58.
193 Advirta-se: com a afi rmação supra não se afi rma peremptoriamente que o Direito, como 
Ciência Jurídica, basta-se na bilateralidade ou que esta é o único fator de distinção do Direito de 
outras Ordens, sobretudo a Moral. Apenas se evidencia que, além de outros traços característicos, 
o Direito também possui a bilateralidade, a qual, manifestada externamente em relações inter-
subjetivas, atribui juridicidade a um fato ou ato. Para mais informações, e críticas à bilateralidade 
como único traço de distinção do Direito de outras Ordens, veja-se Otero, Paulo. Lições de 
Introdução ao estudo do Direito. Vol. I. 2° tomo. Lisboa: Pedro Ferreira Artes Gráfi cas, 1999, p. 
85-125. Há autores, como parece ser o caso do próprio Paulo Otero, que reconhecem a impor-
tância da bilateralidade para o Direito, mas negam que a bilateralidade, de per se, possa reconduzir 
o Direito a uma relação jurídica ou que a bilateralidade seja uma relação jurídica em si: “(...) todos 
os exemplos anteriores mostram de forma inequívoca que nem sempre o Direito se pode reconduzir 
a uma relação jurídica, daí, conclua-se, a inscusceptibilidade dogmática de identifi cação da bilaterali-
dade do Direito com a ideia de relação jurídica.” Ob., cit., p. 101. Em sentido contrário, vide Reale, 
Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25.ª ed. 22.ª tiragem. Saraiva: São Paulo, 2001, p. 46-49. 
194 Vê, assim, que a bilateralidade atributiva, em Castanheira Neves, é momento material, de 
constituição, de validade e objetivação. Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do 
Direito, do pensamento jurídico, da sua metodologia e outros. Vol. III. 1.ª ed. reimpressão. Coim-
bra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 14-15.
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correspondente do outro lado, e inversamente, um dos termos tira do outro o 
seu sentido e efi cácia. Aquilo que é juridicamente possível é, por isso mesmo, 
juridicamente exigível: o valor perante os outros não é elemento sobreposto ou com-
plementar, é a própria essência lógica do direito. (...) o direito não poderá deixar 
de se manifestar numa ‘bilateralidade atributiva’ (i. é, com as correlativas cate-
gorias de ‘direito’ e de ‘dever’, de responsabilidade e ‘obrigação’)”195 (itálicos no 
original).

Ademais, como tipo social, oriundo da prática consuetudinária196 e, por-
tanto, uso e/ou costume, a juridicidade delas decorre dos momentos de validade, 
constituição e material da experiência jurídica constituinte que o sistema jurídico aberto 
(e que não se confunde com a lei ou com o formalisto positivista-legalista) 
lhes confere: 

 “(...) a constituição consuetudinária do direito não pode ser o modo de consti-
tuição polarizador ou nuclear das nossas actuais sociedades (...) o que não exclui, 
todavia, que a prática jurídica possa revestir-se ainda hoje de auctoritas norma-
tiva, quer naqueles setores justamente em que o direito é susceptível de se ofe-
recer como directa expressão das intenções normativas comunitárias (i. é, como 
expressão da intenções imediatamente consensuais e que, por isso, se podem 
directamente manifestar numa prática), quer naqueles outros domínios jurídicos 
em que a insufi ciência ou a indeterminação de uma pré-objectivação normativa 
obriga a recorrer à prática ou a uma constituinte determinação pela prática. É 
assim que o costume continua a ter relevo muito particular no dirieto internacio-
nal (...) e é também operante em certos sectores do direito comercial (...)”197-198.

195 Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, 
da sua metodologia e outros. Vol. III. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 
2010, p. 14-15.
196 “Do ponto de vista jurídico, chamamos costume à norma de conduta nascida na prática social 
e considerada obrigatória pela comunidade. O seu núcleo originário é um uso ou prática social, 
mas distingue-se dos usos sociais, em geral, porque a comunidade o considera obrigatório para 
todos (opinio necessitatis), de forma que a sua violação acarreta uma responsabilidade de tipo jurí-
dico e não meramente uma reprovação social. (...) Existe, portanto, uma ‘vontade de validade’, 
quer dizer, a vontade colectiva de que a norma é obrigatória e coercível por um mecanismo social 
organizado”. Latorre, Angel. Introdução ao Direito. trad. Manuel de Alarcão. Coimbra: Alme-
dina, 1978, p. 81-82.
197 Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da 
sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, 
p. 70-72.
198 No ponto, é válida uma advertência. Acerca dos negócios jurídicos, ou atos jurídicos, não se 
podem confundir “subordinação” com “derivação”. Franqueia-se a palavra à Castanheira Neves: 
“E não se opõe ao que acaba de dizer-se o enquandramento legal ou a defi nição legal dos pres-
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E arremata Castanheira Neves:

“Quanto à juridicidade, estamos igualmente em condições de entender o 
seu caráter originariamente comunitário: ela constituir-se-á sempre que uma 
realidade histórico-social, na forma de um qualquer comportamento inter-sub-
jectivo (‘momento material’) manifeste ou leve referido no seu próprio conteúdo 
intencional um sentido normativo fundamentante, por ser aquele conteúdo 
intencional uma uma qualque expressão particular do ethos social (‘momento de 
validade’), que comportamentos análogos posteriores ou uma prática sucessiva 
reassume e confi rma, determinando e positivando assim aquele intencional sen-
tido normativo pela auctoritas da própria prática social (‘momento constituinte’) 
(...) E assim se confi rma a tese que sustenta ser o problema do fundamento do 
direito consuetudinário (o fundamento da sua validade-vinculação jurídica ou 
da sua obrigatoriedade), enquanto problema distinto do problema da constitui-
ção da sua juridicidade, um falso problema ou um problema mal posto, já que a 
validade do costume jurídico funda-se na sua própria juridicidade – ou melhor, 
manifesta-se na sua própria juridicidade, com todos os momentos que desta são 
constitutivos – (...) De tudo o que se infere uma outra importante consequência: 
não será do que quer que as leis digam a esse propósito que dependerá a validade 
ou a invalidade jurídica (...) do costume (...), mas unicamente do mérito da sua 
própria juridicidade e dos factores que garantam a sua inserção na normativa 
vigência do corpus iuris”199.

A doutrina de Castanheira Neves assemelha-se, assim, à exposta de 
Miguel Reale, como fonte da juridicidade das cartas de conforto, haja vista 
que estas decorrem de uma prática sócio-econômica reiterada, com forte raiz 
histórica, caracterizando-se por serem um tipo social (constume ou direito 
consuetudinário) que vinculam pela bilateralidade atributiva sujeitos (relação 
intersubjetiva).

supostos da licitude do negócio ou contrato – basta que tenhamos aqui presente a distinção (...) 
entre ‘subordinação’ e ‘derivação’ normativas: o negócio ou o contrato estão decerto subordina-
dos à lei, mas não derivam normativamente dela. Quer dizer, o direito contratualmente consti-
tuído alimenta-se do mesmo fundo normativo da validade que está na base do direito geral e só 
por isso, ou enquanto assimila essa validade, ele constitui e manifesta juridicidade – verifi ca-se 
também nele aquela ‘unidade do espírito particular e do espírito geral’ (...) que constitui todo o 
direito e que unicamente faz com que a vontade negocial ou contratual seja vontade jurídica”. 
Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua 
metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 82.
199 Neves, António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da 
sua metodologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, 
p. 70-72.
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Tal comportamento/conduta é sufi ciente para lhes “outorgar” juridici-
dade, sem a necessidade ao recurso da “teoria dos efeitos prático-jurídicos” 
ou de “presunções”, cujo mérito, ainda, reside na circunstância de eviden-
ciar que todas as cartas que se enquadrarem na noção analítico-descritiva 
de conforto (tendo em vista o conteúdo das declarações clausuladas) possuirão 
juridicidade.

Quanto à efi cácia, de fato, haverá graus de efi cácia diversos que acarretarão 
intensidades distintas (modo e forma) de exigibiliade da prestação, tema de 
tópico à frente.

Tudo visto, assim parece, afi nal, que as cartas de conforto são contratos 
unilaterais e, portanto, derivam de uma obrigação (relação) jurídica, como 
adiante melhor aprofundado, ou seja, uma “relação jurídica por virtude da 
qual uma (ou mais) pessoa pode exigir de outra (ou outras) a realização de 
uma prestação [objeto da obrigação]”200-201.

Portanto, na medida em que o confortante penetra voluntariamente na 
esfera de direito subjetivo do confortado para entabular negócio jurídico de 
natureza contratual unilateral, tomando parte independente e autônoma na 
concessão da garantia ao garantido, parte no contrato de fi nanciamento fi r-
mado/renovado/mantido como banco, verifi ca-se que esta situação fática 
recebe infl uxos externos do ordenamento juríco em razão da bilateralidade 
atributiva decorrente da intersubjetividade ínsita na natureza humana202-203.

200 Varela, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. Vol. I. 10.ª ed. revista e actualizada. 
12.ª reimpressão da 10.ª ed. de 2000. Coimbra: Almedina, 2015, p. 62-63.
201 Parece que o Código Civil português contenta-se, para fi ns de juridicidade, com a proteção 
legal, vide artigo 398/2: “a prestação não necessita de ter valor pecuniário, mas deve corresponder 
a um interesse do credor, digno de proteção”. Assim, como as diversas declarações esculpidas nas 
cartas de conforto, também não se exige delas um valor pecuniário (patrimonialidade da presta-
ção), apenas um interesse do credor digno de proteção legal.
202 Sem referência ao aspecto da “bilateralidade atributiva”, André Navarro de Noronha (parece) 
chegar à mesma conclusão que vai no texto: “Nesta medida e concretamente em relação às cartas 
de conforto, é para nós relevante que a emissão da carta tem por função o favorecimento do esta-
belecimento ou da manutenção de uma relação assumidamente jurídica entre devedor e credor, 
ou seja, que o objectivo prosseguido pelo emitente e a sua vontade são os que seja atingido um 
resultado juridicamente relevante, ainda que directa e aparentemente limitado à esfera jurídica 
de terceiros, consubstanciado na celebração, manutenção ou prorrogação daquele vínculo obri-
gacional entre devedor e credor. (...) o patronnant prossegue também um interesse próprio, que 
ele tem a consciência que a sua conduta tem repercussões na vinculação eminentemente jurídica 
entre outras duas pessoas e que a produção de efeitos dessa espécie na esfera da patrocinada é um 
resultado por si directamente pretendido. (...) a carta de conforto aparece como instrumento des-
tinado à obtenção de vantagens lícitas para emitente e benefi ciário que aproveitam à comunidade 
globalmente considerada e dignos dessa tutela. Nesta conformidade, parece poder afi rmar-se 
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203 Desta forma, as cartas de conforto, todas (!), possuem juridicidade. Não 
por presunção204, mas por decorrência da bilateralidade atributiva inerente 
ao Direito enquanto ordenamento jurídico sistemático, e pelos momentos de 
juridicidade, conforme a teoria de Castanheira Neves. 

Crê-se, assim, que o (pseudo)problema da juridicidade fi ca adequada-
mente resolvido. Impende, agora, demonstrar o porquê da insurgência acerca 
das teorias majoritárias.

Prevalece o entendimento da presunção205 de juridicidade das cartas de 
conforto. Presunção não pode ser: no tocante a atos e fatos jurídicos, a presun-
ção não é do intérprete. Presunção hominis ou facit não tem lugar na apreciação 
de atos e fato [ jurídicos].

A presunção nunca é do intérprete: não se deixa às mãos do intérprete 
presumir o que está na lei ou no ordenamento jurídico; antes, é a lei – Direito 
estrito – que autoriza a presunção (presunção juris tantum ou legis tantum) e 
quando assim o faz tem apenas o condão de deslocar ou inverter o ônus da 

que as cartas são emitidas com vista às repercussões que provocam na relação entre patrocinada e 
destinatária da carta e, pelo menos, à sua utilidade indirecta no âmbito desta.” Noronha, André 
Navarro de. As cartas de conforto. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 65-67.
203 Mais precisamente: “(...) o negócio ou contrato jurídico não é apenas um facto ou acto juri-
dicamente relevante ou mesmo só um facto ou acto (voluntário) preceptivo – ‘preceito de auto-
nomia privada’ –, mas verdadeiramente um intencional actus constitutivo de normatividade que, 
como tal, é susceptível quer de uma interpretação também específi ca, quer de cumprimento e não 
cumprimento. E normatividade jurídica que (...) se constitui essencialmente nos mesmos termos 
que qualquer outra normatividade jurídica. Pois não é a ‘vontade’ dos autores de negócios ou dos 
contratantes, pura e simplesmente, que funda o vínculo normativo-jurídico, mas a sua inserção 
(rectius, a inserção do comportamento declaratório) num determinado referente normativo comuni-
tário, num certo contexto jurídico-social, com os seus valores, os seus princípios e os seus critérios 
normativos, enquanto pressupostos fundamentantes de uma juridicidade constituenda”. Neves, 
António Castanheira. Digesta: escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua meto-
dologia e outros. Vol. I. 1.ª ed. reimpressão. Coimbra: Wolkers Kluwer Portugal, 2010, p. 80-81.
204 “Através da presunção, permite-se inferir, do conhecimento da ocorrência de um fato, a grande 
probabilidade de que tenha ocorrido outro fato. Estabelecida uma presunção relativa, inverte-se 
o ônus da prova.” (destacou-se) Medina, José Miguel Garcia; Alvim Wambier, Teresa Arruda. 
Parte Geral e Processo de Conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 209. 
Fala-se em relativa porque a presunção legal absoluta é fi cção legal e decorre da lei e não admite 
prova em contrário. Ob. cit., p. 209.
205 À luz do ordenamento jurídico português, parece não ser extensível o teor normativo do artigo 
458/1 às cartas de conforto, seja porque há vedação imposta pelo artigo 457, seja porque aquele 
artigo refere-se aos “negócios unilaterais”, ao passo que as lettere são contratos unilaterais, uma 
vez que somente geram obrigações para uma das partes.
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prova para inquinar determinado fato/ato que a mesma lei/norma presume 
como válido, existente ou efi caz206-207. 

Presunção decorre, em duas palavras, da lei208; nunca do intérprete (pre-
sunção hominis), sob pena de subjetivismos extremos e campos largos para 
arbitrariedades (se decorre-se da norma haveria largos campos para o abuso, 
para arbitrariedades e subjetivismos extremados).

Presunção não há (nem pode haver) para justifi car a juridicidade das car-
tas de conforto209. As regras de “máxima de experiência da vida”, “agentes 
envolvidos na operação”, “natureza dos agentes” ou outras “explicações” nada 
mais são do que narrações descritivas e não identifi cação ou justifi cação da 
juridicidade. 

206 Em sentido parecido, Dias, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Vol. II. 4.ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1960, p. 521.
207 Talvez, por isto, que autores italianos como Alberto Mazzoni e Francesco Di Giovanni falem 
em “presunção não absoluta em sentido técnico”. Conferir em Noronha, André Navarro de. As 
cartas de conforto. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 57-58.
208 “Artigo 334. Não dependem de prova os fatos: (...) IV – em cujo favor milita presunção legal de 
existência ou de veracidade.” (Código de Processo Civil do Brasil, Lei n.° 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973) (destacou-se)
209 Admitir-se-ia a idéia de presunção se esta derivar, no Código Civil português, da “tutela da 
confi ança do destinatário razoável” (artigo 236/1 – “sentido normal da declaração”, na dicção do 
Código), como parece entender (apoiar-se) parte da jurisprudência: “Resultando do artigo 236 
n.1 do Código Civil que ‘a declaração negocial vale com o sentido que um declaratário normal, 
colocado na posição do real declaratário, possa deduzir do comportamento do declarante, salvo 
se este não poder razoavelmente contar com ele’, e, por outro lado, advindo da denominada 
‘carta de Conforto’, endereçada pela ré ao autor, que da dita Carta resulta apenas assunção de 
obrigações – de uma simples obrigação moral, ou de um dever jurídico de simples informação 
ou da obrigação de empregar os meios adequados para que o devedor cumpra as suas obriga-
ções perante o Banco –, que não de pagamento de dívidas de terceiro, improcede o pedido do 
autor Banco de ver a ré condenada a pagar-lhe a quantia peticionada” (sic). (Apelação, proc. n.° 
022088, n.° convencional JTRP00034387, n.° do documento RP20020709022088, TR Porto, 
Rel. Cândido de Lemos, j., 09/07/2002). No mesmo sentido: Apelação Cível, proc. 1610/12.9 
TJPRT.P1, n.° documento RP201312051610/12.0 TJPRT.P1, n. convencional JTRP000, TR 
do Porto, Rel. José Manuel de Araújo Barros, 3.ª Secção, j. 05/12/2013. Todavia, esta presunção, 
por depender de uma interpretação do destinatário razoável, não parece resolver com segurança, 
efi ciência ou efi cácia o problema da juridicidade: apenas confere um norte à interpretação no 
sentido da juridicidade.
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Por fi m, alguns autores recorrem à teoria dos efeitos prático-jurídicos210-211: 
id quod plerumque212 accidit, tão repetido por vários autores: “o que geralmente 
acontece”. Entretanto, a referida teoria nada mais é do que uma aplicação da 
máxima “da experiência da vida”, ou uma interpretação ampliada da aplica-
ção dos usos e costumes adotados por um determinado povo em determina-
dos local e tempo como fonte do Direito.

A teoria dos efeitos prático-jurídicos213-214 ainda carrega consigo um outro fator 
negativo e de desgaste ao estudo da juridicidade: arrasta ao âmago da dis-

210 “É o que resulta da normal relação entre a vontade exteriorizada nas declarações negociais 
e os efeitos jurídicos produzidos, segundo o ponto de vista correcto da chamada teoria dos efei-
tos prático-jurídicos em que é bastante uma vaga representação global prática (de leigos e profanos) 
dos efeitos jurídicos pretendidos. Ora, pelas regras de experiência, pelo id quod pleruncque accidit, 
deve presumir-se a intenção jurídica (Rechtserfolgswille) nas cartas de conforto, já que surgidas entre homens 
de negócios e causalmente ligados a contratos, normalmente de crédito ou mútuos.” Silva, João Calvão da. 
Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 1999, p. 375-376.
211 No mesmo sentido da nota acima, Rita Granado Antunes: “Pela experiência da prática ban-
cária e societária e pelo id quod pleruncque accidit deve intuir-se a juridicidade destes documentos.” 
Também a autora confunde regime com juridicidade ao asseverar: “O que justifi ca a responsabilidade 
do emitente de uma carta de conforto é a circunstância de das declarações por este produzidas 
resultar um compromisso válido aceite pelo respectivo destinatário.” (itálicos acrescidos para demonstrar a 
confusão entre responsabilidade e juridicidade) Antunes, Rita Granado. Natureza Jurídica das 
Cartas de Conforto Forte. Lisboa: [s.n.], 2006. 71p. Relatório de estágio de mestrado, Ciências 
Jurídicas (Direito Civil IV), Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, 2006, p. 44.
212 A expressão latina grafada corretamente é: id quod prelumque accidit, ou seja, o que acontece 
geralmente.
213 Manuel Januário da Costa Gomes parece equiparar “juridicidade” à “efi cácia”, sobretudo porque 
se preocupa com a forma ou modo de responsabilização do garante – o que neste trabalho se atém 
ao regime e não à juridicidade – e depois de asseverar que a doutrina alemã somente reconhece 
juridicidade às chamadas “cartas fortes” [acerca da divisão se falará em tópico oportuno], afi rma 
que as cartas fracas não “possuiríam valor jurídico, apenas aquelas, para concluir pela aplicação da 
teoria dos efeitos prático-jurídicos: “Aceitamos que assim é, atento, o domínio em que nasceram, a 
qualidade dos sujeitos e a qualidade das matérias (operações fi nanceiras) envolvidas, recorrendo-se à 
teoria dos efeitos prático-jurídicos.” Gomes, Manuel Januário da Costa. Assunção fi dejussória de dívida: 
sobre o sentido e o âmbito da vinculação como fi ador. Coimbra, Almedina, S.A, 2000, p. 408-414. 
No mesmo sentido da sinonimidade de “efi cácia e juridicidade”, colhe-se o seguinte julgado: “No 
que concerne à natureza jurídica das cartas de conforto, como decidido no douto Acórdão do STJ 
de 07.12.2005, Revista n.º 3558/05-7.ª secção (relator Cons. Ferreira de Sousa), importa considerar 
que: – o conforto fraco é o produto de uma obrigação de informar (prévia) e de uma obrigação 
de prestação de facto, maxime de prestação de serviço e de diligência; – o conforto médio é uma 
garantia imprópria combinada, isto é, uma garantia que não se traduz num acréscimo da massa 
patrimonial posta ao serviço do credor, mas antes numa teia de prestações que, em termos práticos, 
facilitarão o desempenho do devedor; – o conforto forte é uma garantia eventualmente combinada 
com determinadas prestações de serviços, podendo a garantia ser autónoma ou tipo fi ança e assumir 
ainda diversas particularidades em função da interpretação concreta. O valor e a efi cácia jurídica das 
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cussão a questão da prova [diabólica], o que é totalmente inadequado à seara 
da aptidão do jurídico para estabelecer relações intersubjetivas das condutas 
humanas: juridicidade é a qualidade ou característica que o sistema jurídico 
impinge de relevância jurídica a determinato fato ou ato, como consignado 
supra.           214

A questão da (difi culdade de produção da) prova – também aludida por 
vários autores para justifi car a juridicidade ou natureza jurídica das cartas de 
conforto deve ser guardada para o âmbito do regime. Aliás, o compa da prova 
– ainda que regulado por vezes em Direito Civil – é o processual: “o ônus da 
prova incumbe a quem alega os fatos”215. 

Assim, o fato de a prova, ou sua produção, ser diabólica216, e.g., nada tem 
a ver com a juridicidade ou com a natureza jurídica das cartas de conforto. 
Poderá ter relação numa demanda judicial ou arbitral no tocante ao regime 
das cartas (consequências ou efeitos) ou à (produção da) prova. Nada mais.

cartas de conforto dependem do sentido das declarações concretamente feitas por quem as subscreve, pelo que a 
sua determinação reconduz-se a um problema de interpretação. Essa intervenção pode revestir várias for-
mas e refl ectir grau diverso de ingerência na relação jurídica, por parte do emitente das cartas”.
Como se refere ainda neste aresto, “nos casos de declarações fortes, em que o emitente garante 
o resultado, em termos de assumir o pagamento se o participado não pagar, há uma garantia de 
pagamento, uma fi ança dissimulada (ou encapotada, segundo outros Autores)”, in Ac. TR Gui-
marães, n.° 3798/13.2TBBRG.G1, Relator António Sobrinho, 1.ª Seção Cível, J. 04/04/2014) 
(itálicos acrescidos). Contudo, entende-se que juridicidade e efi cácia são conceitos distintos. 
Ainda que fossem sinônimos, haveria o problema da subtração da juridicidade por vontade das 
partes, o que, a bem da técnica, é contenção ou subtração da efi cácia, e.g., que ocorre nos casos 
de condição suspensiva.
214 No sentido de haver, simultaneamente, uma presunção e a aplicação da teoria dos efeitos prá-
tico-jurídicos, arrimado nas lições de João Calvão da Silva, António Menezes Cordeiro, Mota 
Pinto, entre outros. Rodrigues, João Vasconcelos de Barros. A juridicidade das cartas de con-
forto. Porto. Universidade Católica Portuguesa, 2012. 54p. (Dissertação) Mestrado em Direito 
da Empresa e dos Negócios. Escola de Direito do Porto, Porto, 2012, p. 12-17.
215 “Artigo 333. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifi cativo ou extintivo do direito do autor. 
(...).”; “Artigo 334. Não dependem de prova os fatos: I – notórios; II – afi rmados por uma parte 
e confessados pela parte contrária; III – admitidos, no processo, como incontroversos; IV – em 
cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
“Artigo 335. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência 
comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da 
experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial.” (Código de Processo Civil do 
Brasil, Lei n.° 5.869, de 11 de janeiro de 1973)
216 Silva, João Calvão da. Estudos de Direito Comercial (Pareceres). Coimbra, Edições Almeid-
ina, S.A., 1999, p. 376.
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Perceba-se: a prova não recai sobre a juridicidade das lettere, mas sobre a 
“existência de fato constitutivo do direito do autor” ou sobre “a existência de fato 
impeditivo, modifi cativo ou extintivo do direito do autor”, a ser arguido e provado 
pelo réu. 

Somente em na falta de regras jurídicas particulares poderia o juiz valer-
-se das “regras de experiência comum subministradas pela observação do que 
ordinariamente acontece” (ou seja, id quod plerumque accidit). Mas, ainda assim, 
para provar o fato, não para lhe atribuir (ou provar) juridicidade.

A prova não se atém à juridicidade do fato ou ato: o objeto da prova não 
é a juridicidade, são os fatos! A carta de conforto não é entendida como mero 
fato: e sim como uma relação jurídica de natureza contratual, como adiante 
demonstrado. É o que basta registrar sobre a impertinência da teoria dos efei-
tos prático-jurídicos. 

Nem se obste a dizer que a prova refere-se à contratação ou ao vínculo 
criado: isto se dá por provado; ao se referirem à prova, os autores ligam-na à 
juridicidade, indevidamente.

Em outra obra, João Calvão da Silva217, para quem a juridicidade “impõe-
-se”, como destacado na epígrafe deste capítulo, pondera que o “credor pro-
cura uma garantia efi caz dos seus interesses e o signatário tenta evitar um compro-
misso jurídico ou vincular-se tão-só a garantia tênue” [sic, itálicos acrescidos], 
dando a entender que (i) há juridicidade nas cartas e que delas provêm efeitos 
(ou, que efi cácia e juridicidade são sinônimos) e (ii) que há um forcejar [pre-
visível e sabido] de esquivar-se à assunção de uma obrigação, ou (iii) que a 
contratação decorre de uma vinculação jurídica limitada à mais débil e tíbia 
prestação de garantia [dentre todas as possíveis].

Desta forma, na ordem invertida da exposição supra, constata-se que há 
clara contratação de uma garantia (carta de conforto), apenas se devendo inda-
gar, do conteúdo, para saber sua classifi cação ou tipologia (fraca, média ou 
forte), eis que a vontade do garante é sempre procurar a forma mais frouxa ou 
frágil de comprometimento, e daí extrair o regime.

Para o credor, a garantia sempre é efi caz e dotada de juridicidade, razão 
pela qual concede o crédito, por ter a expectativa [rectius, o direito] de poder ser 
indenizado ou ressarcido dos valores emprestados (existe uma inegável inves-
tidura de confi ança e surge a materialidade subjacente do Direito à operação).

Por fi m, o garante apenas, por palavras lassas, intenciona fugir de uma 
prestação com contornos mais rígidos e seguros, inerentes a uma garantia 

217 Silva, João Calvão da. Mandato de crédito e carta de conforto. Estudos em homenagem ao 
Prof. Doutor Inocêncio Galvão Telles. Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 2002. Vol. II.: Direito 
Bancário, p. 247.
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típica, cuja contratação o deixaria à mercê de um regime jurídico quiçá mais 
severo e de atuação direta e sem dúvidas (dir-se-ia mesmo que o garante218 
“quer embaralhar a forma de o credor atuar a responsabilidade patrimonial”).

Desta forma, na proposta descortinada nesse ensaio, acredita-se ter logrado 
êxito em pôr fi m à ciclotimia das cartas de conforto, cujas propositais ambi-
guidade, vagueza e lassidão de seus conteúdos clausulados atraiam-lhe a pecha 
de bipolar nature219-220.

Num arremate, é preciso tecer algumas considerações sobre as obrigações 
naturais, tanto em Portugal quanto no Brasil, as quais seguem no rodapé, para 
não desviar o foco deste trabalho, eis que já se logrou mostrar a juridicidade 
das lettere satisfatoriamente. 

Parece ser juridicamente nula a contratação de obrigação natural221-222 tanto à 
luz dos artigos 809223 e 402224 do Código Civil português quanto sob a égide

218 “Diversamente, na origem das cartas de confroto estão mais os interesses dos garantes do que os 
dos credores (...) logram furtar-se a verdadeiras garantias formais, exprimindo em simples missivas 
uma vontade menos precisa, mais esfumada e mais frouxa (...).” Silva, João Calvão da. Mandato 
de crédito e carta de conforto. Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Inocêncio Galvão Telles. 
Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 2002. Vol. II.: Direito Bancário, p. 246-247.
219 “The language of these letters is often worded in such a way that one commentator has described 
these letters as having a ‘bipolar nature’.” Thai, Lang. Comfort letters: a fresh look? (2006). Journal 
of Banking and Finance Law and Practice. Vol. 17, p. 15-33 (2006). Disponível em: http://ssrn.
com/abstract=2001792. Acessado em: 25 de agosto de 2015, p. 16, nota 4, com outras referências na 
literatura internacional especializada sobre o caráter bipolar das cartas decorrente da “linguagem”.
220 “Depois de uma fase inicial em que as cartas de conforto eram geralmente vistas como gentlemen’s 
agreements, a regra da juridicidade está hoje adquirida, não só já no plano da responsabilidade extra-
contratual mas sobretudo e até na zona da responsabilidade contratual, salvo se se demonstrar 
vontade em contrário das partes”. (itálicos no original) Silva, João Calvão da. Estudos de Direito 
Comercial (Pareceres). Coimbra, Edições Almeidina, S.A., 1999, p. 347. O autor, ainda, baseia a 
juridicidade num aspecto “consuetudinário”, com o que se concorda, forte nas lições expostas de 
Castanheira Neves. A demonstração em contrário da vontade das partes somente pode ser real-
izada por termos expressos, segundo o exposto nesse ensaio. 
221 “(...) obrigação natural, inexigível por natureza. Tal modalidade de obrigação é considerada relação 
de fato sui generis, porque, mediante certas condições, como o pagamento espontâneo por parte 
do devedor, vem a ser atraída para a órbita jurídica porém, para um único efeito, a soluti reten-
tio, ou seja, a retenção pelo credor do que lhe foi pago pelo devedor. Se o devedor, que não está 
obrigado a pagá-la, vier a solvê-la voluntariamente, o seu ato torna-se irretratável, não cabendo a 
repetição (soluti retentio)”. Exemplifi cando sobre o contrato de jogo e aposta, afi rma Carlos Roberto 
Gonçalves: ‘Sem dúvida, se por contrato se entender o que é portador de todos os efeitos que lhe 
são próprios, o jogo e a aposta não poderiam ser considerados como uma fi gura contratual, pois 
carecem das ações necessárias caracterizadoras da noção de contrato. Mas se por contrato dermos 
um sentido lato como sendo toda relação a que corresponder um acordo de vontades, então sim teremos incon-
testavelmente neles um contrato. Por conseguinte, o jogo e a aposta são de natureza contratual...” (...) E, na 
realidade, como foi dito, a lei não lhes nega efeitos dentro do campo do Direito, pois reconhece 
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a validade do pagamento de obrigação natural, da solutio retentio e de outros efeitos secundários. 
Gonçalves, Carlos Roberto. Vol. III. Contratos e atos unilaterais. 9.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p. 538-542. Este troço serve para ilustrar o que se entende por juridicidade e que ela é distinta da 
exigibilidade da prestação, ou, por outras palavras: não há nem ação nem pretensão possível con-
tra o devedor de obrigação natural. Ademais, assim o é por disposição do artigo 882 do Código 
Civil brasileiro: “Artigo 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cum-
prir obrigação judicialmente inexigível”.). Estas observações carecem de uma última nótula: também 
a obrigação natural possui juridicidade, tanto que o pagamento é [existente] válido e efi caz e não 
comporta repetição. A diferença é: na obrigação natural não há meios de exigência tendentes ao 
cumprimento da prestação da obrigação. É dizer: juridicidade há, pois do pagamento da obriga-
ção natural decorrem efeitos vários ao credor e ao devedor. Não há, isto sim, a exigibilidade de fazer 
atuar a jurisdição visando o cumprimento da obrigação. Neste sentido: juridicidade da obrigação 
há (plano da existência), validade e efi cácia haverá, caso haja o pagamento. Portanto, são con-
ceitos distintos juridicidade, efi cácia e exigibilidade. Atuam em planos e momentos distintos de 
uma obrigação. Em sentido próximo, vide Cordeiro, António Menezes. Das Cartas de Con-
forto no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 1993, p. 64. Insista-se, juridicidade há, 
não há exigibilidade. Todavia, tanto no Brasil quanto em Portugal (artigo 402 do Código Civil 
português) prevalece a orientação de que as obrigações naturais não são civis e são “deveres de 
ordem moral ou social cujo cumprimento não é juridicamente exigível, mas corresponde a um 
dever de justiça”, numa transcrição quase literal do referido artigo português ou que são obriga-
ções “sui generis”. Trata-se de um resquício oitocentista que retrata a incapacidade de trabalhar 
com um sistema jurídico aberto e móvel, heterogêneo e cibernético, sendo verdadeira “herança” 
dum perído em que vigorava o pensamento extremamente formal positivo-legalista, incapaz de 
compreender o Direito de.maneira global, e que frente a difi culdades sistêmicas, tendia para as 
reduções dogmáticas e encaixes em categorias legais previamente conhecidas (ou, citando Casta-
nheira Neves, cujas palavras enderaçadas às críticas sobre o formalismo dos oitocentos acerca do 
abuso do direito calham à fi veleta: “Ao deparar-se-lhe este problema a sua primeira atitude foi a 
de tentar reconduzi-lo ao plano em que tradicionalmente pensava todos os problemas jurídicos 
– ao plano do simplesmente categorial-dogmático – e de tentar reduzi-lo mesmo, numa atitude 
ainda mais conservadora, ao quadro das estruturas disponíveis ou já elaboradas”, Neves, António 
Castanheira. Questão-de-facto – Questão-de-Direito ou o problema metodológico da juridici-
dade. Vol. I (A Crise). Coimbra: Almedina, 1967, p. 514). Este pensar ainda impera com relação 
às obrigações naturais, o que se afi gura inadequado na atual conjuntura de uma Ciência Jurídica 
Moderna. Nas obrigações naturais não há exigibilidade: “contra essa pessoa [devedor de obrigação 
natural, e.g., jogo e aposta] não há pretensão nem ação”, conforme Pontes de Miranda apud Gon-
çalves, Carlos Roberto. Vol. III. Contratos e atos unilaterais. 9.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p. 541. Este é o fato distintivo das obrigações naturais das civis. Todavia, apesar de para Inocêncio 
Galvão Telles e Antunes Varela, as obrigações naturais serem “relações de fatos juridicamente 
relevantes”, ainda calcados no inadequado pensar das obrigações naturais, mesmo depois de cen-
tenas de anos de evolução jurídica, não lhes conferem juridicidade – ainda que admitem ser juri-
dicamente relevantes (!), o que pode ser conferido, respectivamente, em Telles, Inocêncio Galvão. 
Garantia bancária autônoma: estudo e parecer. [s.n.], 1988. Separata da Revista “O Direito”, ano 
120, 1988, III-IV, p. 275 e Varela, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. Vol. I. 10.ª 
ed. revista e actualizada. 12.ª reimpressão da 10.ª ed. de 2000. Coimbra: Almedina, 2015, p. 720 
e 741. Parece haver, em Antunes Varela, uma preferência pela opinião comum, pelo fundamento 
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da obrigação natural num dever moral ou social, o que lhe confere ares de contradição, posto que 
aquele autor expressamente afi rma: “(...) a prestação consiste numa acção ou em certa actividade do 
devedor, é mais correcto afi rmar que a prestação se traduz em certo comportamento ou conduta do 
obrigado (...)” sendo certo que o “dever jurídico é assim uma categoria bastante mais ampla do que 
os deveres de prestação correspondentes às obrigações” (...)” e as obrigações naturais concebidas como 
“deveres morais ou sociais juridicamente relevantes” não são obrigações civis; não constituem 
deveres jurídicos, mas simples deveres morais ou sociais juridicamente reconhecidos (como tais)” 
e “qualifi car como jurídica uma obrigação cujo cumprimento não é juridicamente exigível e cuja 
violação não dá lugar a nenhuma consequência jurídica é uma contradição nos próprios termos: 
tal obrigação não é juridicamente imperfeita [obrigação natural], é antes inexistente como vín-
culo jurídico, pois lhe falta o próprio crisma da juridicidade”. (itálicos no original). Ver, respec-
tivamente, em relação aos troços, Varela, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. Vol. 
I. 10.ª ed. revista e actualizada. 12.ª reimpressão da 10.ª ed. de 2000. Coimbra: Almedina, 2015, 
p. 64, 54, 118 e 714. Percebe-se que o autor nota a juridicidade mas lhe nega, sem motivos con-
vincentes, incorrendo em contradição. A conclusão do autor dá-se, contudo, em face da mera 
interpretação literal do artigo 402 do Código Civil português, o que nem resolve o problema 
da juridicidade das cartas de conforto nem contribui para o estudo das obrigações “naturais” ou 
“civis”. Ora fala em fato juridicamente relevante ora em ausência de exigibilidade, o que, como 
exaustivamente dito, são coisas diversas.
222 A concepção que se adota quanto à obrigação natural, como tantas vezes já declinado neste 
ensaio, deriva de uma hermenêutica crítica da Teoria Geral do Direito das Obrigações, e asse-
melha-se a preconizada por Menezes Cordeiro. As obrigações naturais são verdadeiros deveres 
jurídicos – a própria lei/Direito assim o diz –: somente, ao regime, diferem das “civis”. Aliás, crê-
-se que ambas sejam obrigações jurídicas, apenas, nas naturais, o ordenamento jurídico não lhes 
permite a exigibilidade/coercibilidade (exigência da prestação via demanda judicial e/ou arbitral), 
mas lhes confere vários efeitos, inclusive, irrepetibilidade e quitação (o que não signifi ca dizer que, 
em razão do efeito da irrepetibilidade, estar-se-ia diante de obrigações naturais: jamais, apenas se 
atesta que em função da irrepetibilidade se produzem efeitos jurídicos e, portanto, ditas obriga-
ções têm natureza jurídica e, logo, são dotadas de juridicidade). Menezes Cordeiro, inclusive, é 
bastante incisivo ao vaticinar que “as naturais” são “indiscutíveis obrigações” e lhes aponta diversos 
outros efeitos – para além dos que já foram ditos nesse ensaio –, asseverando que se distinguem das 
demais, sobretudo, em razão da falta de coercibilidade. Argumenta, ainda, que o fato de não haver 
exigibilidade na prestação não lhes retira efeitos e sanção (a irrepetibilidade seria uma própria san-
ção) e fi naliza afi rmando categoricamente que “sendo o substracto que dá origem a obrigações naturais 
é, ele próprio, regulado pelo Direito: as obrigações naturais são autênticas estatuições normativas!”. 
Num arremate: “(...) não obstante a incoercibilidade parcial, deve haver juridicidade”. (itálicos no orginal) 
(Direito das obrigações. Vol. I. reimpressão da 1.ª ed. Lisboa: Associação Académica da Faculdade 
de Direito de Lisboa, 1986, p. 312 e 317-318 e 320-322, respectivamente). No mesmo sentido, 
consulte-se, do referido autor: Tratado de Direito Civil Português. Vol. II. Tomo I. Introdução, 
sistemas e direito europeu das obrigações, dogmática geral. Coimbra: Almedina, 2009, p. 567-591.
223 “É muito duvidoso, perante o preceituado no artigo 809 do Código Civil, que se possa assumir, 
fora dos casos previstos na lei, uma obrigação natural”. Cordeiro, António Menezes. Das Cartas 
de Conforto no Direito Bancário. Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 1993, p. 64. Assim também em 
Tratado de Direito Civil Português. Vol. II. Tomo I. Introdução, sistemas e direito europeu das 
obrigações, dogmática geral. Coimbra: Almedina, 2009, p. 581-582. Todavia, em outra obra, mais 
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recente, o autor afi rma que “poderemos estar em face de um documento que, pela imprecisão 
do seu conteúdo ou pelos termos em que esteja exarado, nada represente, para o Direito”, posto 
que tudo (e a juridicidade) “dependerá da interpretação da carta”, o que, antes de signifi car a pos-
sibilidade de contratação de obrigação natural, apenas dá a nota de que haverá cartas, missivas, 
epístolas que não serão lettere di patronage. É nesse preciso sentido que se deve interpretar as cartas: 
num contexto de contratação de uma operação bancária. Vide, assim, do mesmo autor, Tratado 
de direito civil. 10º vol. Direito das obrigações: garantias. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 
590-591. Na mesma obra, à página 471, a propósito da fi ança (mas não só dela), afi rma Menezes 
Cordeiro: “as obrigações naturais só são possíveis quando previstas em lei. As partes nao podem 
abdicar da tutela jurídica (artigo 809): transformando, em naturais, as obrigações civis. E quando 
a lei retire, a uma obrigação, o direito de ação, fá-lo com razões ponderosas, que não podem ser 
contornadas”. Também Menezes Leitão nega a possibilidade de serem convencionadas obrigações 
naturais, em face da impossibilidade de renúncia do credor ao direito de exigir o cumprimento 
da prestação. Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações. Vol. I. Introdução: 
da constituição das obrigações. Coimbra: Almedina, 2000, p. 111 (entretanto, o autor fi lia-se à 
corrente que nega a essência de dever jurídico das obrigações naturais, adotando a posição de que 
elas decorrem de um ‘dever de justiça’, tal qual previsto no artigo 402 do Código Civil português). 
No Brasil, seria o caso da fi ança prestada na forma do artigo 824 do Código Civil.
224 Enfrentada a questão da obrigação natural, importa dizer que, das várias teorias sobre a distin-
ção da obrigação natural das civis, apenas uma parece correta: a que traça a distinção na questão 
da exigibilidade (coercibilidade) da prestação. Não convencem os argumentos sobre “liberalidades” 
(sob qualquer nome: donativo, doação, gratifi cação, etc.) da prestação feita pelo credor: a libera-
lidade nada mais é do que doação. Ademais, é da essência das obrigações naturais a representação 
de um dever, o qual, apenas, não é judicialmente exigível. Toda obrigação natural situa-se nos 
planos da existência e validade, apenas não plenamente no plano da efi cácia, pois não pode ser 
exigida, mas do cumprimento da obrigação natural, decorrem efeitos: irrepetibilidade, quita-
ção, etc. Portanto, insista-se, a obrigação natural possui juridicidade, não possui é exigibilidade 
ou coercibilidade, eis que dela decorrem efeitos (não convence, ainda, a “teoria da juridicidade 
ou coação póstuma”, por ilógica jurídica). Pugnando pela inexigibilidade da prestação mas dis-
cordando da juridicidade – em contradição, como anotado supra –, vide Varela, João de Matos 
Antunes. Das obrigações em geral. Vol. I. 10.ª ed. revista e actualizada. 12.ª reimpressão da 10.ª ed. 
de 2000. Coimbra: Almedina, 2015, p. 720-721, 724, 728, 732 e 737-738. Discorda-se, todavia, 
de dois pontos dos ensinamentos do autor: (i) não se crê que o fundamento da obrigação natural 
é um dever de justiça (Ob.cit., p. 724-725) ou que a natureza jurídica da obrigação natural seja 
simplesmente um moral ou social juridicamente relevante (Ob. cit., p. 738-741): a obrigação natural 
é uma situação juridicamente relevante, mas, antes, é uma obrigação civil desprovida de exigi-
bilidade (há, todavia, várias teorias sobre o tema: “obrigação jurídica imperfeita”, “pura situação 
de fato” e “dever moral ou social juridicamente relevante”). Admite-se, contudo, que prevalece 
a teoria que concebe as obrigações naturais como deveres morais ou sociais juridicamente rel-
evantes (inclusive, assim foi referido nesse ensaio, algumas vezes e assim o é, em Portugal – em 
aparência – por força do artigo 402 do Código Civil); e (ii) a questão dos alimentos mencionada por 
Antunes Varela, no Brasil, é diversa: trata-se de obrigação civil. Basta referir, apenas, o seguinte: 
(i) a lei considera os alimentos – em sentido amplo e assim a obrigação – de natureza alimentar 
e “verba alimentar”; (ii) não é a irrepetibilidade que caracteriza a obrigação natural: também há 
obrigações civis irrepetíveis, bem como a irretibilidade apenas comprova que há efeitos jurídi-
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Código Civil brasileiro, especialmente tendo em vista o disposto nos arti-
gos .artigos 114 e 122225-226, óbice à afi rmação de que as lettere seriam, assim, 
obrigações naturais. 

cos e estes somente emanam de obrigações jurídicas; (iii) a obrigação alimentar, ou os alimentos, 
no Brasil, são obrigações civis, que acarretam, inclusive, grave consequência jurídica: é a única 
hipótese presente no ordenamento jurídico brasileiro que permite pena de prisão por descumpri-
mento de obrigação. Daí se perceber que as obrigações alimentares não são obrigações naturais e 
sim civis, conforme artigo 733, §1° do Código de Processo Civil (“Artigo 733. Na execução de 
sentença ou de decisão, que fi xa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o devedor para, 
em 3 (três) dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justifi car a impossibilidade de efetuá-lo. 
§1o Se o devedor não pagar, nem se escusar, o juiz decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 
3 (três) meses. (...)”.) e, no mesmo sentido, há o enunciado n.º 309 da Súmula de Jurisprudência 
domintante do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil 
do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 
as que se vencerem no curso do processo” (STJ, Súmula 309, 2.ª Seção, j. em 22/03/2006, DJ 
19/04/2006, p. 153, DJ 04/05/2005, p. 166). Anote-se que foi declarada a inconstitucionalidade 
da prisão do depositário infi el, conforme Súmula Vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal – 
STF: “É ilícita a prisão civil de depositário infi el, qualquer que seja a modalidade do depósito”. 
(STF, Sessão Plenária, 16/12/2009, DJe n.º 238 de 23/12/2009, p. 1., DOU de 23/12/2009, p. 
1). De outra banda, com razão Antunes Varela: por faltar coercibilidade jurídica às obrigações 
naturais, elas não pode ser objeto de garantia do cumprimento da prestação (Ob. cit., p. 737-738), 
por questão de incompatibilidade funcional.
225  “Artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos 
bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, 
ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.” (destacou-se). É dizer: a contratação tanto de uma 
obrigação natural ou de uma obrigação ou condição que deixe uma parte totalmente à mercê do 
arbítrio da outra, é vedada no ordenamento jurídico brasileiro sob a probição da condição puramente 
potestativa ou da cláusula puramente potestativa (si volam): “Fórmula si volam. Condição puramente 
potestativa. Ilicitude. A fórumula si volam retira a seriedade do ato, por inadmissível que alguém 
queira, simultaneamente, obrigar-se e reservar-se o direito de não se obrigar.” (RSTJ 45/239). 
São puramente potestativas as claúsulas ou condições que “para seu implemento, bastar a volição 
exclusiva e arbitrária de uma das partes, que pode obstá-la ou ensejá-la. Caracteriza-se quando hou-
ver a cláusula si volam (“se eu quiser”). As condições potestativas ilícitas são aquelas que subordi-
nam a efi cácia a mero capricho de uma das partes, retirando-lhe, por conseqüência, a seriedade. 
(...). Na condição puramente potestativa desaparece qualquer vínculo volitivo entre as partes e, 
por conseguinte, desaparece a vinculação de um sujeito ao outro, reduzindo-se uma das partes à 
mera sujeição do domínio da vontade alheia.” Nery Junior, Nelson. Código Civil Comentado. 
8.ª ed. rev. ampl. e atual.até 12.07.2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 553. 
De mesmo pensar é Maria Helena Diniz: “(...) puramente potestativa, advinda de mero arbítrio ou 
capricho do agente, sem infl uência de qualquer fator externo (...), considerada pelo artigo 122, 
2.ª parte, do Código Civil como condição defesa. O artigo 122 veda a condição suspensiva pura-
mente potestativa; trata-se da cláusula si voluero (se me aprouver) (...).” Diniz, Maria Helena. Curso 
de direito civil brasileiro. v. 1.: teoria geral do direito civil. 23.ª ed. rev. e atual. de acordo com o 
novo Código Civil (Lei n. 10.462/2002). São Paulo: Saraiva, 2006. p. 525. Quanto às cláusulas 
dessa natureza, o Superior Tribunal de Justiça – STJ fi rmou a seguinte orientação: “O conteúdo
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Tudo visto e adequado à Ciência Jurídica, o problema prévio que envolve 
as cartas de conforto não é de juridicidade, como afi rma a doutrina. Antes, 
e bem posta a questão, é de exigibilidade, ou seja, a forma ou modo de como 
exigir o cumprimento da prestação obrigacional devida. Daí a necessidade 
de estudá-las tipologicamente com relação ao teor e com o grau de efi cácia 
enquanto garantia: fraca, média ou forte.           226

Quanto mais forte for o grau de efi cácia da prestação, objeto da obrigação 
assumida pelo confortante, estampada nas declarações clausuladas nas missi-
vas, mais fácil será ao credor comprovar (agora, sim, pode-se falar em prova) o 
inadimplemento da prestação e lhe exigir o cumprimento, rectius, requerer sua 
responsabilização ao pagamento de uma indenização.

Desta feita, as cartas de conforto possuem juridicidade: todas! A natureza 
jurídica delas, também, como será visto, é a mesma: a diferença reside no 
regime e, oportunamente, explicar-se-á o porquê, à luz do Direito brasileiro.

[Continua]

 puramente potestativo do contrato impôs a uma das partes condição, apenas e tão-somente, de 
mero espectador, em permanente expectativa, enquanto dava ao outro parceiro irrestritos poderes 
para decidir como bem lhe aprouvesse. Disposições como essa agridem o bom senso e, por isso, 
não encontram guarida em nosso direito positivo. Entre elas está a chamada cláusula potestativa. 
É estipulação sem valor, porque submete a realização do ato ao inteiro arbítrio de uma das par-
tes”. (STJ, 3.ª Turma, REsp 291.631/SP, Rel. Min. Castro Filho, j. 4.10.2001, DJU 15.4.2002).
226 Da nota imediatamente supra, extraem-se algumas consequências sérias: as cartas de conforto 
possuem deliberado e intencional conteúdo lasso, vago ou ambíguo no tocante ao teor das pres-
tações: é dizer, ambas as partes assim concordam e anuem com o teor esfumado. Logo, sob pena 
de nulidade do ato – à luz do Direito brasileiro –, de duas hipóteses, uma: (i) ou às partes teriam 
conjuntamente contribuído para a nulidade do ato, por contratarem uma condição/cláusula pura-
mente potestativa, e, portanto, nesse caso, não haveria que se falar nem em culpa in contrahendo 
nem em abuso do direito (venire contra factum prorpium – mais especifi camente: tu quoque – nem em 
inalegabilidades formais), dado que ambas as partes quiseram e desejaram o resutado e a forma e 
o conteúdo contratado, sob pena de algum dos agentes se benefi ciar de um exercício inadmissí-
vel de uma posição jurídica; ou (ii) a contratação, da prestação de uma garantia, foi lícita e válida, 
devendo produzir todos os efeitos jurídicos, inclusive a exigibilidade da prestação.
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A Constituição no limiar do Século XXI 
(Coordenação e apresentação: Jorge Miranda), Lisboa, AAFDL, 2016

Parece obrigatório começar qualquer recensão a uma publicação ressal-
tando a importância ou transcendência do tema eleito. Todavia, acreditamos 
que, tratando-se de A Constituição no Limiar do século XXI, tal nos exonera, 
em grande medida, desta necessidade. O que surge reforçado quando Brasil, 
Portugal e o Mundo, sabemo-lo, vivem um tempo de grandes dúvidas, inter-
rogações e, sobretudo, de escolhas. 

A uma bibliografi a vastíssima, ao correr de cinco décadas, Jorge Miranda, 
ilustre Professor Catedrático das Faculdades de Direito da Universidade de 
Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa – ambas parceiras da Escola 
de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas –, referencial de com-
preensão dos temas do Direito Constitucional em todo o Mundo e um grande 
amigo do Brasil, onde já foi agraciado por diversas instituições universitárias 
e judiciárias – que nos dispensa, também, de mais quaisquer apresentações, 
por desnecessárias – acrescenta agora a coordenação e apresentação desta obra 
sobre vários dos grandes problemas actuais que os constitucionalistas são cha-
mados a enfrentar, no limiar do século XXI. Obra que corresponde à publica-
ção compilada de seis dos relatórios apresentados no Curso de Doutoramento 
– Especialidade em Ciências Jurídico-Políticas, de 2014-2015, todos de Auto-
res vindos do Brasil. 

Na sua apresentação da Obra, o Professor Jorge Miranda começa por afl o-
rar os problemas constitucionais no início do século XXI, marcado por gran-
des transformações e instabilidade, com as contradições e indefi nições asso-
lando o Estado de Direito, pela sua falta de autenticidade, de que são exemplos 
dados o funcionamento do sistema de partidos e o seu entrosamento com o 
sistema económico. Mas também o novo tipo constitucional do fundamenta-
lismo islâmico (recordado como antagónico do nosso Estado moderno de ori-
gem europeia), a crise económico-fi nanceira, o arrastar dos confl itos étnicos e 

Book Revista O Direito II (2017).indb   531Book Revista O Direito II (2017).indb   531 12/06/17   12:0112/06/17   12:01



O Direito 149.º (2017), II, 531-535

532  A Constituição no limiar do Século XXI

nacionais e o tardar do desarmamento nuclear. Sem esquecer o novo cenário 
de globalização, nos seus aspectos positivos e negativos, ampliam as vicissitu-
des e problemas à escala de toda a Humanidade. No fundo, uma sociedade de 
risco, numa nova era para que estamos a caminhar e de que não adivinhamos 
o destino. 

De seguida, o venerável Professor fala-nos de alguns dos problemas e 
transformações que, assinala, «se observam quase à vista desarmada». 

Sobre A subsistência do Estado, ainda que não menosprezadas as ameaças 
representadas por processos de integração supra-estatal ou global, o Estado e o 
constitucionalismo estatal são destacados pela sua resiliência, em particular na 
Europa, urgindo reanimar a participação cívico-política, entretanto quebrada. 

Em O Estado social e a sua situação hoje, não se escamoteia a crise deste 
modelo (de que não sobra alternativa), patente no desemprego, precariedade 
laboral, ausência de expectativas da juventude, redução das prestações sociais, 
novos surtos emigratórios e aumento de desigualdade. São apontadas de modo 
lúcido as razões internas pelas difi culdades e ataques: a excessiva dependência 
do Estado por alguns grupos sociais, o egoísmo da lei da oferta e da procura, o 
desrespeito pela vida e a desagregação da família, o “Estado paralelo” com os 
seus desperdícios, incompetências e corrupção, o facilitismo do crédito ban-
cário e a especulação bolsista. Isto, a par do neoliberalismo, pela desregulação 
e privatização,do defi nhamento e perda de identidade dos partidos democra-
tas-cristãos, social-democratas, socialistas e trabalhistas, do aparecimento de 
movimentos populistas e neo-nacionalistas e da crise do sindicalismo (neo-
-corporativismo). Mas também causas externas: a importação de produtos e 
deslocalização de empresas para países onde a mão-de-obra é barata e sem 
protecção social, os off shores e o capitalismo fi nanceiro internacional e, por 
fi m, o reavivar de egoísmos nacionais. 

No terceiro problema, observado à vista desarmada, Gerações futuras e sus-
tentabilidade, é trazida à colação a temática da justiça entre gerações e dos 
direitos das gerações futuras. O olhar apresentado sobre o problema não se 
aparta de uma sustentabilidade, antes de mais ambiental, mas também cul-
tural (perante as ameaças à identidade nacional ou regional ditadas pela glo-
balização), fi nanceira dos serviços sociais (perante o inverno demográfi co na 
Europa) e laboral (perante as inovações tecnológicas constantes que ameaçam 
a estabilidade dos empregos). Na discussão sobre se haverá mesmo Direitos 
das gerações futuras, que uns apoiam e outros negam, a questão é alcandorada 
a um plano superior: «tem de se aceitar, até por imperativo ético, que há deveres das 
gerações atuais perante as gerações futuras». Probidade e sabedoria, todos o sabem, 
são condições indissociáveis no Professor Jorge Miranda, sempre ocupado e 
preocupado com os problemas da juventude que tão bem conhece e aprecia 
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pelo contacto de décadas com milhares de alunos. Signifi cativamente, a obra 
que temos entre mãos sai à estampa pela Associação Académica da Faculdade 
de Direito de Lisboa. 

Em Transconstitucionalismo e interconstitucionalismo, mais do que um pro-
blema, uma transformação, sem esforço nem temor é reconhecida a impor-
tância como elemento de trabalho a jurisprudência de outros países, consi-
derando-se justifi cada a invocação de um verdadeiro Direito constitucional 
comparado jurisprudencial. 

Por fi m, sobre A relevância continuada da Constituição, salienta-se o papel 
insubstituível desta como integradora da comunidade política. Assinalando-se 
a transposição de perspectivas e elementos do Direito constitucional para o 
Direito internacional, e dando-se nota enunciativa das aquisições que avultam 
na teoria constitucional. 

Feita a apresentação, surge-nos como primeiro tema, as Acções afi rmativas e 
direito à educação das pessoas com transtorno do espectro autista, por Rodrigo Gabriel 
Moisés, da Faculdade da Serra da Mesa (Uruaçu – Goiás). Tendo por antecâ-
mara o princípio da igualdade, o Autor trata da protecção e garantia do direito 
à educação destas pessoas com defi ciência, em sede de direito internacional e 
seus refl exos em Portugal, sem esquecer o contexto jurídico da União Euro-
peia e dos seus Estados-Membros, e no Brasil, neste caso afl orando também o 
entendimento dos Tribunais. 

Como segundo tema, pela mão de Frederico Rodrigues Silva, Advogado 
(Venda Nova do Imigrante – Espírito Santo) e ex-Docente Universitário, 
apresenta-se-nos Meio Ambiente e Constituição: Entre o dever fundamental de pro-
teção e a proibição de retrocesso ambiental. Ficamos a saber que na primeira Cons-
tituição (1822), do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, se estabele-
cia, entre outras, como atribuição das Câmaras Municipais, a de «promover a 
plantação de árvores nos baldios e nas terras dos Concelhos» (artigo 223.º, V), e que 
Portugal foi dos primeiros Estados a acolher na sua Constituição a protecção 
ambiental (artigo 66.º, da actual Lei Fundamental), na sequência da “Con-
ferência de Estocolmo” sobre o Meio Ambiente Humano, organizada em 
1972 pela ONU. No Brasil, mais tardiamente, em 1988. Parte da doutrina, 
inclusive, invoca mesmo um Estado Ambiental de Direito, que o Autor não 
enjeita, mas onde segundo o mesmo tem lugar a cidadania ambiental, uma vez 
que considera que não existe um monopólio estatal na protecção do ambiente. 
Ademais, sustenta a consagração de um mínimo existencial ambiental e de 
uma proibição da protecção insufi ciente em matéria ambiental. 

Luís Clóvis Machado da Rocha Júnior, Juiz de Direito e Docente Univer-
sitário (Rio Grande do Sul), traz-nos como terceiro tema o Direito das gerações 
futuras: uma compreensão dogmática adequada ao constitucionalismo do século XXI. 
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Embora reconhecendo o carácter imperativo de protecção ao futuro, contesta 
que existam direitos legais subjectivos, das gerações futuras, porque faltam 
os seus titulares, ou estes não estão defi nidos («Quem são as gerações? Quanto 
tempo se defi ne uma geração? – interroga-se), como indefi nido estará o objecto 
de protecção («o suposto direito engloba uma série de protcções a direitos que já exis-
tem»). Antes surge proposta a existência de «deveres/mandamentos/imperativos/
tarefas impostas ao Estado e à Sociedade», em benefício das gerações futuras, e que 
reputa já atendidos por alguma da jurisprudência portuguesa. 

A cidadania ativa como mecanismo para o aprofundamento da participação do cida-
dão é o quarto tema da compilação, desta feita pela pena de Matheus Passos 
Silva, Docente Universitário (Distrito Federal), que colaborou no Núcleo de 
Estudos Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
Nestas linhas, é apresentado o panorama do crescente desinteresse dos cida-
dãos na participação política, nomeadamente, em eleições, tanto no Brasil 
como em Portugal, a que não é alheia a ausência de democracia interna nos 
partidos políticos e o défi ce de representatividade. Depois de explanadas as 
defi nições teóricas-jurídicas de democracia e de cidadania, vistas na sua con-
cretização em Portugal e no Brasil, não sem um enquadramento histórico 
anterior, o Autor enuncia os problemas actuais experimentados nos dois países 
e demonstra como o sistema constitucional de cada um deles não só permite 
como garante o exercício da cidadania activa, a que subjaz uma identifi cação de 
cada um com os seus concidadãos na procura de uma “boa vida para todos”. 
Para isso, fala-nos de Poliarquia, isto é, dos «regimes amplamente abertos à contes-
tação pública e com elevado grau de de inclusividade», em que estas duas dimensões 
apontadas variam de modo independente, num aprofundamento das regras 
democráticas. 

Muito oportuno é o tema eleito por José Geraldo Alencar Filho, o quarto 
desta compilação, versando a Judicialização da política: características, desafi os, limi-
tes e problemática para os tribunais constitucionais no século XXI. O Autor, Docente 
Universitário e Advogado (Recife), alude a uma transferência “natural”, no 
Brasil, de novas responsabilidades para o poder judicial, por mor da judicia-
lização da política e do activismo judicial, por infl uência do modelo norte-
-americano, que decorrem das acrescidas difi culdades postas pela globalização 
ao poder legislativo (maxime, ao Parlamento, na produção de leis) e ao poder 
executivo (este, na execução das ditas leis). Mais do que uma separação de 
poderes, defende-se que seja uma ideia de cooperação entre poderes a marcar 
o controlo recíproco entre os mesmos, reconhecendo-se no magistrado da 
jurisdição constitucional uma função política na efectivação dos direitos fun-
damentais e sociais e no robustecimento do processo democrático. De resto, 
o Autor não se furta a criticar o procedimento de escolha dos componentes 
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das Cortes Constitucionais brasileiras, recordando a necessidade de adopção 
de critérios objectivos claros, para salvaguarda da competência e idoneidade 
dos magistrados. 

Por fi m, Sammy Barbosa Lopes, Procurador de Justiça do Ministério 
Público Estadual (Acre), que participou no lançamento da obra em Lisboa, 
traz-nos o tema Mutação constitucional e democracia, que se tem posto com 
enorme acuidade tanto no Brasil como em Portugal, no âmbito das decisões 
da chamada “jurisprudência da crise”, mormente, pela alteração do sentido 
das normas no decurso do tempo, sem qualquer modifi cação formal da sua 
letra. O que suscita dúvidas sobre a (falta de) legitimidade democrática dos 
juízes constitucionais ante a Lei Fundamental, instituidora da própria ordem 
democrática, sem esquecer a importância dos limites materiais à revisão cons-
titucional, plasmadas na própria Lei. O Autor não recusa a conexão da Lei 
com a realidade mutante, mas esclarece que os processos informais de alte-
ração da Constituição jamais poderão desrespeitar os limites impostos pela 
sua supremacia e força normativas. Ou seja, o resultado interpretativo obtido 
não poderá ser incompatível com os valores consagrados e espírito da Cons-
tituição, numa análise sistémica e não isolada do todo, nunca subvertendo as 
opções feitas pelo legislador constituinte. 

Eis pois, em traços sumários, o fruto do maduro aproveitamento de toda 
a experiência e laborioso estudo destes Autores, que é, portanto, recebido por 
nós, estudiosos do Direito Público – especialmente do Direito Constitucional 
– com a maior satisfação e proveito. 

RUI MARQUES

Doutorando em Direito Fiscal na Faculdade de Direito de Lisboa
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