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A Lei n.º 2/2018, de 5 de julho 

Alterações em sede de oposição à aquisição  

da nacionalidade portuguesa e sua aplicação no tempo 

 
António Xavier Beirão 
Procurador da República 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução.  2. Alterações em causa: ideia geral. 3. Os 

fundamentos da oposição. 3.1. A inexistência de ligação efectiva à 

comunidade nacional por parte do interessado. 3.2. A condenação, 

transitada em julgado, com pena de prisão igual ou superior a 3 anos.  

4. A aquisição da nacionalidade pela adopção. 5. Aplicação da lei às 

novas acções pendentes. 5.1. Delimitação do problema. 5.2. A regra 

geral da aplicação da lei no tempo. 5.3. A norma de aplicação no 

tempo constante da Lei Orgânica 2/2018. 5.4. Solução preconizada: a 

aplicação da lei nova à data da decisão por aplicação do critério do 

artigo 12.º, n.º 2, segunda parte, do Código Civil. 5.5. A aplicação da 

nova lei se vista como lei interpretativa - artigo 13.º, n.º 1 do Código 

Civil. 5.6. A inutilidade da aplicação da lei antiga. 5.7. A aplicação do 

novo regime aos casos pendentes como única prática respeitadora do 

princípio da igualdade. 6. Consequências práticas. 7. Conclusões. 

 
 

1. Introdução 

Iremos analisar as alterações à Lei da Nacionalidade, resultantes da  

redacção conferida pela Lei Orgânica 2/2018, de 5 de Julho, exclusivamente 

relacionadas com a acção de oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa, 

contencioso da maior importância para o Ministério Público, pelo facto de deter 
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a legitimidade activa exclusiva para estes processos (artigo 10.º, n.º 1 da citada 

Lei). 

Esta apreciação impõe-se por força das inovações radicais que a nova lei 

introduz, restringindo e mesmo eliminando alguns dos fundamentos da acção de 

oposição do Ministério Público, e também por força do entendimento 

defendido, segundo o qual estas mudanças são de aplicação imediata, o que 

coloca uma nota de premência na aplicação do novo regime. 

Ficam de fora do estudo as outras alterações, não tão dependentes de acção 

do Ministério Público, nem tão directamente relacionadas com as competências 

desta magistratura. 

 

2. As alterações em causa: ideia geral 

Nos termos do regime jurídico anterior da nacionalidade (artigo 9.º, alíneas 

a) e b), redacção da Lei Orgânica 9/2015, de 29 de Julho), e para o que revela 

nas presentes alterações, constituíam fundamento para interposição da acção de 

oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa contra estrangeiro em tal 

interessado1 : 

(i) a inexistência de ligação efectiva à comunidade nacional;  

(ii)  a condenação do interessado, pela prática de crime punível com pena 

igual ou superior a 3 anos de prisão, segundo a lei portuguesa;  

Por outro lado, a acção de oposição era aplicável quer aos estrangeiros 

interessados na aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito da vontade (ou 

seja, aquisição por filhos menores ou incapazes cujo progenitor tenha adquirido 

a nacionalidade portuguesa e aquisição em caso de casamento ou união de facto 

com nacional português - artigos 2.º e 3.º da Lei), quer aos interessados na 

                                                           
1 Esta acção, no essencial, visa obter o reconhecimento judicial de uma situação de facto em que 

se encontra o interessado na nacionalidade portuguesa, e que no ver da lei, é impeditiva da 

constituição do vínculo, que é assim obstado, por força de posterior indeferimento do pedido, por 

parte do Conservador dos Registos Centrais.  
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aquisição da nacionalidade portuguesa por adopção por nacional português (artigo 

5.º). 

Com a redacção que resulta da Lei Orgânica 2/2018, de 5 de Julho, os 

fundamentos de acção referidos (talvez melhor se denominados de impedimentos) 

são objecto de grandes restrições, e a possibilidade de deduzir a acção de 

oposição à aquisição da nacionalidade, no caso de adopção por nacional 

português, simplesmente desaparece. 

Vejamos melhor. 

 

3. Os fundamentos da acção de oposição  

3.1. A inexistência de ligação efectiva à comunidade nacional por parte do 

interessado - alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º 

Este fundamento da acção oficiosa do Ministério Público foi desde sempre 

(ou seja, desde a redacção originária da alínea a) do artigo 9.º da Lei 37/81, de 3 

de Outubro) um conceito indeterminado, a preencher pelo decisor, no caso 

concreto, com recurso a um conjunto mais ou menos alargado de factores, por 

vezes com considerandos a nosso ver absurdos, como era o exemplo do 

interessado na nacionalidade portuguesa gostar ou não de pratos típicos da 

gastronomia lusa, ou se era adepto da selecção nacional ou de clube de futebol 

português. 

Em função da enorme dificuldade e chocante discricionariedade no 

preenchimento deste impedimento à aquisição da nacionalidade2, que fez correr 

rios de tinta nos tribunais, primeiro nos judiciais, depois nos administrativos 

(mercê da mudança de foro da acção, ocorrida em 2006), o legislador tem vindo 

a fazer tentativas de o objectivar, fixando critérios e factores a servir de rumo ao 

aplicador do Direito nesta tarefa. 

                                                           
2 Prova dos chocantes resultados desta discricionariedade na avaliação do conceito de ligação 

efectiva são decisões opostas perante requeridos nas mesmas condições, nomeadamente irmãos 

com idades próximas. 
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Foi o caso da Lei Orgânica 9/2015, de 29 de Julho, e ao DL 71/2017, de 21 

de Junho, onde a preocupação de densificar o conceito de ligação efectiva levou 

o legislador não só a enunciar critérios de ligação efectiva (artigo 1.º, n.º 3 da Lei 

9/2015), e mesmo a estabelecer presunções de ligação efectiva (artigo 56.º, n.º 4 do 

DL 71/2017). 

A mais recente alteração legislativa (justificada no subtítulo como alargando 

o acesso à aquisição originária e à naturalização, quando na verdade alarga de 

forma profunda a aquisição por efeito da vontade ou da adopção) volta a bulir 

com o conceito de ligação efectiva, estabelecendo uma condição de facto que, a 

verificar-se, impõe ao Ministério Público que se abstenha de instaurar acção de 

oposição com base no fundamento da falta de ligação efectiva do interessado. 

Assim, o legislador aditou dois números ao artigo 9.º, que passa portanto 

de artigo de corpo único a norma com três números, rezando o número 2 que: 

A oposição à aquisição da nacionalidade, com base no fundamento da 

falta de ligação efectiva, não se aplica às situações de aquisição da 

nacionalidade com base no casamento ou união de facto com nacional 

português, quando existam filhos comuns do casal com nacionalidade 

portuguesa. 

— 

Não sabemos se o legislador quis criar uma nova presunção de ligação 

efectiva, ou mesmo fazer uma interpretação autêntica do conceito (hipótese não 

despicienda, e a que infra se voltará), por forma a que, na presença de filhos com 

nacionalidade portuguesa, o interessado estrangeiro se tenha como possuidor de 

ligação efectiva à comunidade nacional.  

O que sabemos, pois é o que resulta de imediato da letra da lei, é que ali se 

consignou uma directiva de actuação, dirigida em primeira linha ao Ministério 

Público (por força da sua legitimidade activa exclusiva), impedindo-o, “de iure”, 

de interpor a acção de oposição com base no impedimento da falta de ligação 

efectiva, sempre que existam filhos do casal com nacionalidade portuguesa 
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(ainda que, por exemplo, nenhum dos elementos da família perceba uma palavra 

da língua Portuguesa, conhecimento que, a nosso ver, deveria ser indispensável). 

Continua, no entanto, a ser sempre possível a instauração da acção de 

oposição com base em algum dos demais impedimentos à aquisição da 

nacionalidade previstos no artigo 9.º, n.º 1, alíneas b), c) e d) da Lei da 

Nacionalidade.  

Esta alteração é de enorme alcance, não só para pedidos futuros, mas como 

ainda para centenas de oposições pendentes nos Tribunais3, em que o casal tem 

filhos com nacionalidade portuguesa (que a adquirem por mera declaração, 

directamente do progenitor com nacionalidade portuguesa, por força do artigo 

1.º, n.º 1, alínea c) da Lei da Nacionalidade), mas em que muitos casos se 

considerava (a nosso ver, justificadamente) não existir ligação efectiva, 

nomeadamente ou porque nunca estiveram em Portugal, ou porque não 

conhecem a língua portuguesa. Doravante, nestes casos, com a norma do artigo 

9.º, n.º 2 da Lei da Nacionalidade, passa a ser impossível defender a falta de 

ligação. 

Efectivamente, embora o comando em causa seja dirigido ao titular da 

acção - que deixa de a poder usar - não deixa ainda assim de representar uma 

posição forte e assertiva do legislador relativamente ao conceito (ao ponto de 

vedar a acção judicial) e que deve, a nosso ver, relevar em sede de decisão judicial 

relativamente às acções antes interpostas e ainda pendentes. 

 

3.2. A condenação, transitada em julgado, com pena de prisão igual ou 

superior a 3 anos - a alínea b) do número 1 do artigo 9.º 

Outra alteração aos fundamentos da acção de oposição reside na nova 

redacção da alínea b) - do agora n.º 1 - do artigo 9.º, ou seja, o impedimento à 

                                                           
3 Neste momento, no Tribunal Administrativo de Lisboa, estão pendentes cerca de 1800 acções 

de oposição à aquisição da nacionalidade. 
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aquisição da nacionalidade relacionado com a condenação do interessado pela 

prática de um crime.  

Até aqui, este fundamento consistia na existência de uma condenação, 

transitada em julgado, do interessado na aquisição da nacionalidade portuguesa, 

pela prática de um crime punível em abstracto com pena de prisão igual ou 

superior a 3 anos.  

O que relevava era o tipo de crime cometido, e não a concreta sanção penal 

(embora algumas decisões judiciais houvessem perfilhado a tese contrária que, 

salvo o devido respeito, a redacção anterior da alínea b) do artigo 9.º não as 

autorizava, pelo limite intransponível da letra da lei, que referia expressamente 

“crime punível”). 

Pois bem, pela actual redacção da alínea em referência, o tipo de crime passa a 

ser de todo irrelevante para uma eventual oposição, passando apenas a relevar a pena 

em concreto aplicada, que terá de ser igual ou superior a 3 anos de prisão. 

Desconhecendo que razões estiveram na origem desta opção do legislador, 

trata-se também aqui de uma alteração relevantíssima, pois que na maioria dos 

casos que deram origem a acções do Ministério Público, muitas ainda 

pendentes, raras vezes o interessado havia sido condenado em pena concreta de 

prisão igual ou superior a três anos, mas tão só pela prática de crime punível 

com pena de prisão igual ou superior a três anos, incluindo-se assim 

condenações por crimes tão díspares como as ofensas à integridade física 

simples, ou mesmo o furto simples. 

Uma questão que se irá colocar quanto a esta alínea é a de saber se a 

condenação em pena de prisão igual ou superior a três anos de prisão, mas com 

execução suspensa – o que pode ocorrer em penas até 5 anos – integra o 

fundamento de oposição em causa, ou se pelo contrário, este exige a aplicação de 

penas de prisão efectivas, portanto não suspensas.  

Na omissão da lei quanto ao termo “efectiva”, tenderemos a responder que o 

que releva, para efeitos da existência do fundamento de oposição em causa, é a 
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medida da pena de prisão aplicada, seja ela efectiva ou não. Ou seja, mesmo em 

caso de pena de prisão com execução suspensa, justificar-se-á a oposição com 

base no fundamento evocado, desde que a sua medida seja igual ou superior a 

três anos. 

 

4. A aquisição da nacionalidade pela adopção 

A outra alteração que aqui cumpre referir é a alteração da nomenclatura do 

Capítulo IV da Lei da Nacionalidade, que elimina o instituto da oposição nos 

casos de aquisição por efeito da adopção. 

Efectivamente, o artigo 2.º, n.º 2 da Lei Orgânica 2/2018, de 5 de Julho, 

elimina da sua designação a expressão “ou da adopção”, e onde antes se lia 

“CAPITULO IV - Oposição a aquisição da nacionalidade por efeito da vontade ou 

da adopção”, passa a ler-se “CAPITULO IV - Oposição a aquisição da 

nacionalidade por efeito da vontade”. 

Parece pois evidente que deixou de haver lugar à acção de oposição à 

aquisição da nacionalidade quando a sua fonte é a adopção por nacional 

português, tese que alguns já defendiam, mas que vinha sendo rebatida 

precisamente pela expressão que enquadrava o capítulo em causa e que agora foi 

pura e simplesmente suprimida. 

 

5. Aplicação da lei nova às acções judiciais pendentes 

5.1. Delimitação do problema 

As supra referidas alterações à Lei da Nacionalidade entraram em vigor no 

dia seguinte à publicação, portanto no dia 6 de Julho de 2018.  

Uma vez que a lei a todos vincula a partir do momento da sua vigência - 

artigos 5.º, n.º 1, 8.º e 12.º, n.º 1 e 2 do Código Civil - a ninguém restará 
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dúvidas que a lei nova é aquela que regulará todos os pedidos de aquisição da 

nacionalidade feitos já na vigência da nova lei, ou seja, desde 6 de Julho de 2018. 

Nestes casos, quer os serviços da Administração Pública competentes para a 

decisão (Conservatória do Registos Centrais - artigo 32.º do Regulamento da 

Nacionalidade), quer as entidades judiciais, têm apenas de aplicar da lei nova, o 

que implica deixem de ser reportadas ao Ministério Público as situações que, à 

luz da nova lei, não legitimam a oposição à aquisição da nacionalidade. 

A questão que se coloca - e com muita pertinência, por força das limitações 

introduzidas nos fundamentos de oposição, alguns sendo conceitos 

indeterminados  - é a de saber se as condições da nova lei são de aplicar quer a 

pedidos de nacionalidade formulados antes da sua entrada em vigor (portanto, que 

ainda se encontram a ser apreciados na autoridade administrativa competente), 

quer aos processos administrativos ainda pendentes de decisão do Ministério 

Público (interposição ou não de acção), quer finalmente às próprias acções 

judiciais pendentes de decisão, e que foram instauradas ao abrigo de 

pressupostos previsos em leis anteriores. 

Ou seja, perante um estrangeiro interessado na obtenção da nacionalidade 

que, à data da declaração para esses fins (momento formal que expressa a 

vontade na aquisição da nacionalidade e dá inicio ao processo administrativo que 

irá conduzir à decisão de deferimento ou não do registo da nacionalidade 

portuguesa, nos termos do artigo 31.º, n.º 1 e 32.º, n.º 3 do Regulamento da 

Nacionalidade), estava em situação de facto que justificava a interposição da 

acção de oposição, mas situação essa entretanto irrelevante ou mesmo com o 

impedimento suprimido, qual a lei a aplicar pelo decisor? 

Continuar a aplicar a lei antiga, ou seja, o Conservador sustar o pedido e 

comunicar ao Ministério Público, este propor a acção de oposição e o Tribunal 

considerar a existência do fundamento de oposição? 

Ou aplicar a lei nova, portanto deferir o pedido, não interpor nenhuma 

acção ou declarar a acção improcedente? 
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5.2. A regra geral da aplicação da lei no tempo. 

A regra geral do nosso ordenamento jurídico, em sede de aplicação na lei 

no tempo, é que a lei nova só vigora para o futuro, e que ainda que lhe seja 

atribuída eficácia retroactiva, ficam ressalvados os efeitos já produzidos pelos 

factos a que a lei nova se destina - artigo 12.º, n.º 1 do Código Civil. 

Assim, e na ausência de uma norma legal que atribua, de forma genérica, 

efeitos retroactivos à lei nova, e tomando como data relevante para efeitos de 

aquisição da nacionalidade, a data em que é feita a declaração perante o 

Conservador dos Registos Centrais, resultaria que os pedidos seriam apreciados 

e decididos à luz da lei que vigorava à data do mesmo.  

Em consequência, a lei antiga seria aplicável a todos os pedidos de 

nacionalidade formulados até ao dia 5 de Julho de 2018. 

Tomando os seguintes exemplos desta aplicação da lei no tempo: 

— O interessado A., no dia 5 de Julho de 2018, formulou pedido de 

aquisição da nacionalidade portuguesa com base no facto de ser casado 

com nacional português há mais de 3 anos. Contudo, dado ter sido 

condenado em 2017 pela prática de um crime de ofensas à integridade 

física simples, punível em abstracto com pena de prisão até 3 anos, mas no 

caso concreto punido com uma multa, o Conservador dos Registos 

Centrais suspende o processo, e remete certidão do mesmo ao Ministério 

Público, para interposição da acção de oposição com base no artigo 9.º, 

alínea b) da Lei da Nacionalidade, redacção entretanto revogada, mas que 

segundo a tese de inaplicabilidade da nova lei, é ainda aquela à luz da qual 

é apreciado o pedido. 

— Já o interessado B., cujo pedido é feito no dia 6 de Julho de 2018, 

co-autor e condenado pelo mesmo crime e na mesma pena, nas mesmas 

condições e também interessado na aquisição da nacionalidade 

portuguesa, porque beneficia da nova lei, não vê qualquer impedimento ao 

pedido, nomeadamente o previsto na alínea b), do n.º 1 do artigo 9.º 
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O resultado a que se chega no exemplo (e poderiam dar-se outros) é algo 

chocante para o senso comum, nomeadamente pelo facto de conferir papel 

decisivo a uma data cuja iniciativa não tem qualquer interferência ou controlo 

oficial das autoridades (a simples data da declaração, portanto da iniciativa do 

próprio), indício de que a aplicação cega do artigo 12.º, n.º 1 do Código Civil, 

poderá não servir o aplicador do Direito, obrigando a pesquisar na lei e na 

ordem jurídica, se é possível outra solução que mais as respeite. 

 

5.3. A norma de aplicação no tempo constante da Lei Orgânica 2/2018 

O legislador, em certos casos, ao revogar determinado regime legal, toma 

partido expresso relativamente à aplicação da nova lei no tempo.  

Não o fazendo - sendo omisso - têm aplicação as regras enunciadas no 

artigos 12.º e 13.º do Código Civil, e que resolvem, no contexto do sistema 

jurídico as questões que a este propósito se colocam. 

No caso concreto da Lei da Nacionalidade, é antes de mais de notar que a 

própria Lei, na redacção original da Lei 37/81, de 3 de Outubro, continha no 

seu corpo uma norma genérica de aplicação no tempo, segundo a qual os processos 

de nacionalidade pendentes (salvo os de naturalização) eram apreciados de acordo 

com a lei anterior (artigo 36.º), norma esta que foi suprimida logo com a Lei 

Orgânica 2/2006, de 17 de Abril que, invertendo totalmente aquela tendência, 

mandou aplicar a lei nova aos processos pendentes (artigo 5.º). 

Na Lei Orgânica 2/2018, de 5 de Julho, verifica-se que o legislador teve a 

preocupação de introduzir uma norma de direito transitório. Contudo, é uma 

norma limitada a questões de pormenor, e que a nosso ver apenas tem 

justificação para contrariar efeitos não pretendidos a que a aplicação 

indiscriminada das normas gerais poderia conduzir, nomeadamente em sede de 

prazos, deixando toda a restante matéria que foi alvo de alterações sujeita às 

regras dos artigos 12.º e 13.º do Código Civil. 
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Assim, o artigo 5.º da Lei Orgânica prevê a aplicação da nova redacção da 

Lei da Nacionalidade aos processos pendentes (ou seja, processos 

administrativos, e não acções judiciais) mas apenas relativamente a três das 

normas alteradas ou aditadas: o aditado artigo 12.º B e os artigos 30.º e 9.º, n.º 3 

da Lei da Nacionalidade. 

O número 1 da norma pretende salvaguardar que o prazo de 10 anos para a 

“consolidação da nacionalidade de boa fé” se conte dos marcos temporais ali 

previstos (registo de nascimento ou da nacionalidade, etc.), mesmo nos 

processos já pendentes de consolidação.  

Trata-se de uma norma expressa de direito transitório que faz todo o 

sentido, nomeadamente em função do que dispõe o artigo 297.º, n.º 1 do 

Código Civil sobre prazos, ou seja, a regra de que os prazos novos estabelecidos 

por lei só se contam da data de entrada em vigor da nova lei. Na ausência da 

norma de direito transitório em causa, poderia entender-se que o prazo de 10 

anos para consolidação da nacionalidade só se aplicaria a partir de 6 de Julho de 

2018, deixando portanto de fora todos os casos pendentes, criando situações de 

manifesta injustiça. 

O número 2 do artigo 5.º justifica-se também pelo tipo de situação que 

versa: assim, prevê-se a reaquisição automática da nacionalidade portuguesa 

relativamente a casos de mulheres que a perderam por força do casamento com 

estrangeiros (regime da Lei 2098, de 29 de Julho de 1959), desde que não haja 

declaração sua de que não pretende adquirir a nacionalidade portuguesa e não 

tenha havido registo definitivo da perda da nacionalidade ou, em tendo sido este 

o caso, mediante mera declaração, produzindo tal reaquisição da nacionalidade 

portuguesa efeitos desde a data do casamento. 

Pretende-se regularizar a situação de mulheres que perdiam a nacionalidade 

portuguesa, mediante o casamento com marido estrangeiro, vindo a nova lei a 

determinar a reaquisição praticamente automática, sendo fácil compreender a 

preocupação do legislador em conferir eficácia retroactiva deste procedimento a 

todos os processos pendentes pois que, não sendo assim, até aos processos 
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entrados até dia 5 de Julho de 2018, a requisição exigiria sempre a declaração 

nesse sentido. 

Finalmente, a outra regra a que o legislador quis expressamente atribuir 

eficácia retroactiva  prende-se com o fundamento de oposição relacionado com a 

condenação criminal, estatuindo-se que a prova da sua inexistência é feita via 

exibição dos certificados de registo criminal emitidos pelos serviços competentes 

portugueses e pelos serviços competentes do país de nascimento, do pais da 

nacionalidade e dos países onde tenha tido residência após completar a idade da 

imputabilidade penal.  

Ou seja, o legislador quis expressamente dispensar o interessado na 

obtenção da nacionalidade - mesmo em processos pendentes -  de esforços 

inúteis tendentes a obter o registo criminal emitidos em países onde tenha 

residido, mas em idade de inimputabilidade penal. 

Parece-nos assim, e sem prejuízo de melhor opinião, que a norma 

transitória inserida na Lei Orgânica 2/2018 visou expressamente acautelar a 

imediata produção de efeitos em alterações particulares da nova lei, produção 

que poderia ser duvidosa ou mesmo inexistente quanto aos processos já 

pendentes, por força de aplicação de outras regras do sistema jurídico. 

Não visou - por omissão – impedir a aplicação da nova lei (nomeadamente 

quanto aos impedimentos da nacionalidade) aos processos  ou às acções judiciais 

pendentes, ou seja, às relações por constituir. Nem seria curial fazê-lo, pela 

distinção que assim se criava entre pessoas nas mesmas condições, apenas com 

base na data em que fizeram a declaração (ou na data em que esta entrou na 

Conservatória dos Registos Centrais). 

A omissão do legislador quanto aos demais aspectos inovadores da lei - 

nomeadamente quanto aos fundamentos da acção de oposição - apenas poderá 

significar que as questões surgidas de aplicação na lei no tempo continuam a ter 

de ser resolvidas pelas regras gerais do Código Civil. 
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5.4. Solução preconizada: a aplicação da lei nova à data da decisão por 

aplicação do critério do artigo 12.º, n.º 2, segunda parte, do Código Civil. 

Como decorre do já exposto, entendemos que as modificações da lei nova 

aos impedimentos à aquisição da nacionalidade têm aplicação imediata, por força 

da regra do artigo 12.º, n.º 2 do Código Civil. 

Vejamos melhor:  

A nacionalidade é unanimemente definida pela generalidade dos autores 

como a relação jurídica que se estabelece entre um cidadão e um Estado.  

Ora, os fundamentos da acção de oposição que a nova lei veio alterar - 

reduzindo a sua amplitude e mesmo extinguindo-os, no caso da aquisição pela 

via da adopção - estão a montante da relação em causa, ou melhor, são um 

incidente no processo da constituição da relação em causa, um obstáculo de facto 

cuja verificação exige apreciação do Tribunal (não uma condição formal ou 

pressuposto para a aquisição), podendo ou não obviar à sua criação. 

Salvo melhor tese, estamos no campo de aplicação da regra do artigo 12.º, 

n.º 2, segunda parte do Código Civil, segundo a qual quando a lei nova “dispuser 

directamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo dos factos que 

lhes deram origem, entender-se-à que a lei abrange as próprias relações já 

constituídas, que subsistam à data da sua entrada em vigor”. 

Sendo ainda caso de aferir a própria constituição da relação jurídica, que irá 

dar origem a um direito fundamental (a cidadania), e cujas condições passam a 

ser mais favoráveis, não parece irrazoável defender que a esta aferição se aplique a 

lei em vigor à data da decisão, em nada implicado um efeito retroactivo, pelo 

simples motivo de que não há ainda qualquer relação jurídica estabelecida que se 

vá alterar ou modificar retroactivamente.  

Há sim um pedido de aquisição da nacionalidade, uma relação ainda a 

constituir (ou constitutiva), submetida ao crivo judicial por acção do Ministério 

Público, e para cuja decisão não se divisam argumentos de ordem material 

suficientemente fortes (como sejam a segurança jurídica ou limitações de 
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direitos fundamentais) ou que impossibilitem a aplicação da actual vontade do 

legislador, ou seja, da lei nova. 

Citando um parecer do Conselho Consultivo da PGR de 21.12.1977, 

publicado no DR de 30.03.1978, datado, mas elucidativo em matéria de 

aplicação das leis no tempo, cujas regras não sofreram alteração desde a entrada 

em vigor do Código Civil (01.06.1967):  

“A regra básica é estabelecida no artigo 12.º, cujo número 1 reafirma o 

princípio da não retroactividade, acrescentando porém que mesmo na hipótese 

de a lei se atribuir eficácia retroactiva, se presume que ficam ressalvados os 

efeitos já produzidos pelos factos que a lei se destina a regular. 

No n.º 2 do referido artigo procura-se, numa fórmula altamente 

sintética, precisar o princípio da não retroactividade afirmado no n.º 1, 

fórmula para a qual não se encontra qualquer precedente legislativo, tendo 

antes como fonte inspiradora a doutrina de ENNECCERUS-NIPPERDAY, 

que distingue entre “regulamentações de factos” e “regulamentações de direitos”, 

devendo presumir-se, quanto a estas últimas leis que elas abrangem também as 

próprias situações jurídicas já existentes, podendo modificar-lhes o conteúdo, ou 

até suprimi-lo. 

Nesse n.º 2 estabelece-se a seguinte disjuntiva: a lei nova, ou regula a 

validade de certos factos ou os seus efeitos (e nesse caso só se aplica a factos 

novos) ou define o conteúdo, o efeitos, de certa relação jurídica 

independentemente dos factos a que essa relação deram origem (hipótese em 

que é de aplicação imediata, quer dizer, aplica-se de futuro, às relações 

jurídicas constitutivas e subsistentes à data da sua entrada em vigor)”. 

Já o STJ em acórdão de 13.09.2011 (processo 1029/10.6T2AVR) cujo tema 

era o da aplicação da lei no tempo, em sede de alterações ao regime da união de 

facto e dos direitos sucessórios do elemento sobrevivo do casal (portanto uma 

situação em que está em causa certo direito a constituir, que não existia ou 

estava sujeito a condições mais exigentes à data da sua formulação, mas 
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condições que lei nova vem aligeirar ou mesmo suprimir, um pouco à 

semelhança da presente temática), expendeu as seguintes considerações: 

“Quando uma lei nova passa a disciplinar para o futuro, de forma 

diversa, o conteúdo de certa relação jurídica, abstraindo do respectivo facto 

gerador, deve entender-se, em conformidade com o estipulado pelo art. 12.º, 

n.º 2, do CC, que “…abrange as próprias relações já constituídas, que 

subsistam à data da sua entrada em vigor”. 

Estas últimas normas, que regulam apenas o conteúdo das situações 

jurídicas já constituídas, abstraindo dos factos que as originaram, não são, 

verdadeiramente, retroactivas, porquanto não visam atingir os factos 

anteriores à sua entrada em vigor, verificando-se uma «retroconexão» ou uma 

«referência pressuponente», tratando-se antes de uma aplicação imediata, no 

futuro, às relações constituídas e subsistentes à data da sua entrada em vigor. 

Ora, a lei nova abstrai dos factos constitutivos de uma situação jurídica 

contratual antecedente quando for dirigida à tutela dos interesses de uma 

generalidade de pessoas que se acham ou possam vir a encontrar ligadas por 

certa relação jurídica, de modo que se possa dizer que a lei nova atinge as 

pessoas, não enquanto contratantes, mas enquanto pessoas ligadas por certo 

vínculo contratual. 

E toda a lei nova que seja de qualificar como respeitando ao estatuto das 

pessoas ou dos bens e à defesa dos direitos das pessoas restringe o domínio da 

autonomia contratual e será, em regra, de aplicação imediata.” 

 

5.5. A aplicação da nova lei se vista como lei interpretativa - artigo 13.º, 

n.º 1 do Código Civil. 

Os impedimentos ou fundamentos da acção de oposição que estão aqui em 

causa, bem como a possibilidade de oposição quando em caso de aquisição por 

adopção por nacional português, não eram matérias totalmente assentes na 

jurisprudência. 
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Pelo contrário, o conceito de ligação efectiva é ainda hoje um conceito 

indeterminado, pese embora as tentativas do legislador em objectivar critérios de 

definição.  

O impedimento relativo à condenação penal esbarrava frequentemente com 

opiniões segundo as quais o que relevava era a moldura penal concreta aplicada, 

e que cumpriria mesmo efectuar um juízo de “indesejabilidade” relativamente ao 

estrangeiro interessado na aquisição da nacionalidade portuguesa, por força da 

impossibilidade de atribuição de efeitos automáticos à condenação penal, 

decorrente do artigo 30.º, n.º 4 da Constituição da República Portuguesa. 

E a possibilidade de oposição à aquisição da nacionalidade pela adopção 

parecia contrariar frontalmente a redacção directa e simples do artigo 5.º da lei: 

“o adoptado por nacional português adquire a nacionalidade portuguesa”. 

Pois bem, a nova lei toma posição expressa relativamente a todos estes temas, de 

uma forma tão assertiva que poderá ser tida como lei interpretativa, caso em que 

tem aplicação imediata, por integração na lei antiga, ressalvando naturalmente os 

casos de decisão transitada em julgado - artigo 13.º, n.º 1 do Código Civil. 

Retomando a decisão do STJ já citada vemos que a mesma percorreu 

precisamente esta argumento para defender a aplicação da lei nova, e nos 

seguintes termos: 

“Porém, a lei nova não pode ser qualificada como lei interpretativa, 

por determinação do legislador, porquanto este não a declarou, como tal, 

ao editá-la, mas, tão-só, como uma lei, autenticamente, interpretativa. 

Estipula, então, o artigo 13º, nº 1, do CC, que “a lei interpretativa 

integra-se na lei interpretada...”, reportando-se esta integração ao início 

da vigência da lei antiga, sendo, pois, a lei, autenticamente, 

interpretativa, de carácter retroactivo, razão pela qual, em relação a estas 

leis interpretativas, não há que aplicar o princípio da não retroactividade, 

estabelecido pelo artigo 12º, do CC, antes se procedendo como se a lei 
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interpretada, na ocasião da ocorrência dos factos pretéritos, tivesse já a 

amplitude que lhe é fixada pela disposição interpretativa da lei nova. 

Em suma, a retroactividade das leis interpretativas, propriamente 

ditas, justifica-se, essencialmente, por não implicar uma violação de 

quaisquer expectativas seguras e razoáveis dos interessados, que bem 

podiam contar com a solução fixada pela lei nova interpretativa, 

porquanto corresponde a um dos sentidos atribuídos pela doutrina e pela 

jurisprudência, relativamente à lei antiga. 

Esta justificação procede, por inteiro, na situação vertente, uma vez 

que a lei nova interpretativa consagrou, admitindo agora, por 

comodidade de raciocínio, se não a corrente dominante, pelo menos, uma 

corrente forte de interpretação em relação ao direito anterior, no que 

respeita ao requisito da necessidade de alimentos, por parte do 

demandante, e a solução definida pela nova lei situa-se, precisamente, no 

âmbito da controvérsia, sendo uma solução a que o julgador ou o 

intérprete poderiam chegar e, aliás, chegavam, sem ultrapassar os limites, 

normalmente, impostos à interpretação e aplicação da lei. 

Deste modo, defendendo-se, no que respeita aos requisitos 

substantivos de reconhecimento do direito, que a Lei nº 23/2010 é 

interpretativa, integrando-se na lei interpretada - a Lei 7/2001 -, e 

ficando ressalvados os efeitos já produzidos, por sentença transitada em 

julgado, deve entender-se que, nas acções ainda pendentes, o 

reconhecimento do direito será efectuado de acordo com as novas 

exigências legais. 

Como assim, a nova redacção introduzida pela Lei nº 23/2010, de 

30 de Agosto, face à sua natureza de lei interpretativa autêntica, aplica-

se, retroactivamente, a todas as situações que, à data da sua entrada em 

vigor, não tenham ainda sido julgadas, por decisão transitada”. 

Estas considerações parecem-nos transponíveis para o caso das alterações 

aos fundamentos de oposição à aquisição da nacionalidade, nomeadamente numa 
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matéria onde reinava a divisão, o legislador impõe um ponto de vista - 

imposição absolutamente evidente no que ao Ministério Público e ao 

fundamento da falta de ligação à comunidade nacional respeita, no caso de 

existirem filhos do matrimónio/ união de facto, com nacionalidade portuguesa, 

ou seja, ao artigo 9.º, n.º 2 da Lei em vigor. 

 

5.6. A inutilidade da aplicação da lei antiga 

Uma decisão tomada na presente data que, aplicando lei revogada ou antiga, 

considere procedente um fundamento de oposição entretanto eliminado (caso da 

condenação por crime punível com pena de prisão igual ou superior a três anos 

de prisão, no caso da pena concreta não alcançar tal medida, ou o caso da falta 

de ligação, mas existindo à data da acção filhos com nacionalidade portuguesa, 

no caso de aquisição pelo casamento ou união de facto) poderá representar um 

acto ou sentença inútil, portanto um acto vedado ao Tribunal (artigo 130.º do 

Código de Processo Civil). 

Efectivamente, e nestes casos, nada impede o interessado de, no mesmo dia 

em que é conhecida a decisão de procedência da oposição, formular na 

Conservatória dos Registos Centrais um novo e igual pedido de aquisição da 

nacionalidade, este ao qual já não será oponível o impedimento em causa. 

Ou seja, caso o interessado mantenha a sua pretensão, o valor substancial da 

decisão é rigorosamente nenhum4, inutilidade que é, a nosso ver, argumento de 

peso para a aplicação imediata da nova lei, pelo ganho que tal representa para os 

cidadãos e para os Tribunais. 

 

  

                                                           
4 Sem prejuízo de, em casos como estes, o interessado terá de pagar um novo processo de 

aquisição da nacionalidade, custos emolumentares que podem chegar aos 250 euros. 
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5.7. A aplicação do novo regime aos casos pendentes como prática 

respeitadora do princípio da igualdade 

Por último, mas não menos importante, a nova redacção da Lei da 

Nacionalidade, por representa o actual pensamento do legislador sobre um 

direito fundamental (a cidadania – artigo 26.º, n.º 1 da Constiutuição), 

nomeadamente do órgão legislativo por excelência, a Assembleia da República, 

não pode deixar de merecer atenção imediata às relações jurídicas que visa 

regular, nomeadamente às requeridas e a aguardar decisão. 

Em consequência, e sendo um regime claramente mais favorável, pelo 

menos no que respeita à aquisição da nacionalidade por efeito da vontade ou 

adopção, os interessados anseiam legitimamente que novo regime legal lhes seja 

aplicado, nos casos assim justificados, naturalmente desde que ainda não 

decididos definitivamente, assim se garantindo a igualdade de todos perante a 

lei, ou seja, de que os casos concretos, nas mesmas condições e na mesma altura 

decisória, são apreciados à luz dos mesmos pressupostos, no respeito do limite 

do caso julgado. 

 

6. Consequências práticas 

Concluindo que a nova lei é aplicável de imediato a todos os casos ainda 

pendentes, as consequências mais evidentes são: 

(i) Considerar não inexistir falta de ligação efectiva à comunidade 

nacional, no caso de existirem filhos comuns do casal com nacionalidade 

portuguesa, sendo a fonte de aquisição o matrimónio/união de facto; 

(ii)  Considerar inexistir o fundamento de oposição da alínea b) do n.º 1 

do artigo 9.º, caso a condenação penal de que foi alvo o interessado não tiver 

sido em medida concreta igual ou superior a 3 anos de prisão5; 

                                                           
5 Com a ressalva já referida, ou seja, seja a prisão aplicada efectiva ou não. 
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(iii)  Considerar que o instituto da oposição não tem aplicação aos casos 

de aquisição da nacionalidade por efeito da adopção. 

— 

Em suma, considera-se que a avaliação dos fundamentos da oposição e 

mesmo a própria possibilidade de oposição (no caso da adopção) passou, desde o 

dia 6 de Julho de 2018, a dever ser feita e decidida à luz da nova redacção legal, 

não à luz de leis anteriores entretanto revogadas (e que são aliás várias pois a Lei 

da Nacionalidade, originariamente de 1981, sofreu alterações em 1994, 2006, 

2013, 2015 e 2017). 

Apenas os casos julgados não podem ser afectados pela nova lei, precisamente 

porque definitivamente decididos, aqui valendo a proibição da retroactividade e 

garantia do princípio da segurança jurídica, por força dos efeitos já produzidos, 

nos termos do artigo 12.º, n.º 1 e 13.º, n.º 1 do Código Civil. 

Finalmente, atendendo ao número de acções pendentes e sua natureza não 

urgente, a aplicação da nova lei deverá ser feita de acordo com o momento 

processual em que se encontram, de acordo com os factos já conhecidos, 

nomeadamente pela via documental, e assim como pela posição entretanto 

assumida pelas partes, que permanece decisiva, por força da necessidade do 

pedido e da oposição, ou seja, do princípio do dispositivo. 

 

7. Conclusões 

1) A redacção da Lei da Nacionalidade resultante da Lei Orgânica 

2/2018, de 5 de Julho, instituindo um regime mais favorável 

quanto aos fundamentos de oposição à aquisição da nacionalidade 

portuguesa por efeito da vontade ou da adopção, cujo objecto é 

uma relação jurídica a constituir, é aplicável aos processos e acções 

judiciais pendentes, por força do disposto no artigo 12.º, n.º 2, 

segunda parte do Código Civil; 
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2) A nova lei, tomando partido expresso relativamente a conceitos 

indeterminados a concretizar em juízo, cujo conteúdo delimita, 

assume características de lei interpretativa, de conteúdo mais 

favorável ao cidadão e, na ausência de indicação legal expressa em 

sentido diverso ou decisão já transitada em julgado, imediatamente 

aplicável por força do artigo 13.º, n.º 1 do Código Civil; 

3) O entendimento da inaplicabilidade da lei nova poderá conduzir à 

tomada de decisões materialmente inúteis, na medida em que a 

procedência da oposição, por aplicação da lei antiga, em nada 

impedirá o mesmo interessado de adquirir a nacionalidade 

portuguesa, em idêntico pedido, à luz da lei em vigor; 

4) A aplicação da nova lei a todos os casos ainda pendentes representa 

a solução respeitadora do princípio da igualdade dos cidadãos 

perante a Lei, ampliando as condições de acesso a um direito 

fundamental (artigo 26.º, n.º 1 da Constituição), não se divisando 

razões de ordem material que a tal desaconselhem, antes pelo 

contrário. 

5) A aplicação da nova lei deverá ser feita na sequência da avaliação de 

cada caso concreto, à luz das novas condicionantes legais e dos 

factos conhecidos, e à medida que se forem justificando 

intervenções nas acções, podendo relevar seja em momento 

sentencial, seja em momento anterior. ◼ 
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respetiva estrutura. II. Da busca pela verdade material. III. Da 

atipicidade da prova e respetiva valoração. IV. Das presunções, em geral. 

V. Burden of proof das presunções judiciais e atividade cognitiva do Juiz. 

VI. Epílogo: A conformação constitucional das presunções hominis no 

âmbito do Processo Penal. Bibliografia e Jurisprudência. 

 
 

Introito 

Ínsito na parte relativa aos direitos e deveres fundamentais, mais 

especificamente quanto aos direitos liberdades e garantias, encontra-se 

singelamente postulado o princípio orientador de todo o processo penal: o 

princípio da presunção da inocência. Vertido no art.º 32, n.º 2, da CRP1, este 

                                                           
(*) Trabalho desenvolvido pela Autora para a unidade curricular "Direito Processual Penal" no 

âmbito do mestrado em Direito Judiciário ministrado pela Universidade do Minho no ano lectivo 

de 2014/2015. 

1 Cujo acolhimento constitucional foi um produto de mutações sociais internacionais, primeiro 

pela formulação originária no art.º 11, n.º1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 10 

de Dezembro de 1948. Foi mais tarde acolhido no art.º 6, n.º2 da Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem, de 1950, e ainda no art.º 14, n.º 2, do Pacto Internacional do Direitos Civis e Políticos, 

de 1976.  
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cânone vem dar corpo a um processo penal de estrutura mormente acusatória2/3 

em que se parte de uma relação de Estado-indivíduo, característica do Estado 

Liberal em que vivemos, e cujo processo apresenta-se como uma lide entre o 

Estado - que quer punir os crimes - e o indivíduo - que quer afastar de si a 

imputação de atos atentatórios a bens-jurídicos4. Tal princípio impõe que todo o 

arguido se presuma inocente até ao trânsito em julgado da decisão de condenação5, 

razão pela qual a respetiva defesa pode adotar uma atitude mais passiva diante do 

processo – é sobre a acusação que impende o ónus de produzir a prova que, para 

além de qualquer dúvida razoável, permita ao Tribunal subsumir a atuação (ou 

omissão) do agente num determinado tipo-legal de crime. 

Assim sendo, só se produzindo uma prova inequívoca e infalível é que pode o 

Juiz pronunciar-se por uma sentença acusatória. Mas diante da realidade 

judiciária, inúmeros são os factos cuja prova direta é impossível ou muito difícil 

de obter: o exemplo paradigmático do que aqui se arroga é a intuito fraudulento, 

o animus fraudendi do agente, que só pode ser inferido diante dos factos 

manifestado no mundo exterior. Do mesmo modo, existem certos raciocínios 

lógico-dedutivos cuja formulação pode encontrar, no seu iter, lacunas que se 

reputavam de relevância fundamental para a imputação da conduta ao arguido. 

Ainda assim, o Juiz nunca deixa de estar abonado de instrumentos e técnicas 

jurídicas que lhe permitam desenvolver a sua solene função soberana, sob pena de 

sem eles nunca se ver alcançada a verdade material. Assim, ao abrigo da livre 

apreciação da prova, prevista no art.º 127 do CPP, o Magistrado Judicial pode 

socorrer-se de presunções hominis, presunções estas que são formuladas no seio do 

processo e que se fundam nas regras de experiência comum. 

                                                           
2 Em contraposição com o modelo inquisitório. Ambas as estruturas serão adiante devidamente 

estudadas. 

3 Sobre o qual mais adiante o presente trabalho se debruçará. 

4 DIAS, Jorge de Figueiredo – Lições de Direito Processual Penal. Coimbra: Secção de textos da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1988-9, p. 40.  

5 Art.º 32, n.º 2, da CRP. 
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Contudo, “a realidade do quotidiano desmente muitas vezes os padrões de 

normalidade, que não constituem regras absolutas”6, pelo que esse juízo pode querer 

justificar que se inquine a tolerabilidade deste meio de prova. No entanto, há que 

fazer uma apreciação mais profunda da contenda em jogo, entre a presunção da 

inocência e a presunção judicial, impondo-se o conhecimento das mais basilares 

estruturas do processo penal, ainda que em traços muito específicos, e abordar em 

última análise em que termos é que as presunções judiciais se desenrolam no cerne 

do processo, por que crivos é que devem ser sujeitas para se harmonizarem com 

os cânones do processo criminal e com a livre apreciação do julgador, para que 

consequentemente possam apor o seu cunho num processo justo.  

 

Capítulo I 

DA CONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO PENAL À RESPETIVA ESTRUTURA 

 

1. O princípio da presunção da inocência 

O princípio aqui primeiramente estudado teve consagração constitucional 

após o acolhimento internacional de determinados preceitos7, sendo que o art.º 

32 da atual CRP foi a primeira lei fundamental portuguesa a debruçar-se sobre a 

tramitação processual penal e sobre este cânone, em particular. 

Jorge Miranda categoriza-o, de forma generalizada, como um dos status 

activus processualis previstos naquele preceito. Fá-lo na esteira dos ensinamentos 

                                                           
6 Ac. do TRC, proc. n.º 40/11.4TASRE.C1, de 22-05-2013, disponível em: www.dgsi.pt.  

7 Vide art.º 11 da DUDH: «Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a 

sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias 

necessárias de defesa lhe sejam asseguradas»; art.º 6, n.º 2, da CEDH: «qualquer pessoa acusada de uma 

infração presume-se inocente enquanto a sua culpabilidade não tiver sido legalmente provada»; art.º 14, 

n.º2, do PIDCP: «Qualquer pessoa acusada de infração penal é de direito presumida inocente até que a 

sua culpabilidade tenha sido legalmente estabelecida». 



Aquilina Ribeiro Conformação constitucional das presunções hominis no âmbito do processo penal 
 
 
 

 

 

| 30 ∙ DV9  

de Jellinek8/9, sendo que os compreende como uma moeda de troca em relação ao 

dever de obediência e de subjugação política do cidadão ao ius imperii10, ou seja, 

que tais direitos estejam conectados a um procedimento público que resulte numa 

decisão que seja restritiva dos seus direitos11. Assim o é porque incumbe ao Estado 

proteger os cidadãos de atos atentatórios contra os direitos, liberdades e garantias 

dos seus cidadãos, quer seja por parte de terceiros, do próprio povo, ou até por 

parte dos próprios poderes soberanos. 

Gomes Canotilho e Figueiredo Dias acompanham aquela conceção, pelo que 

o primeiro autor aclama que este compêndio pode ser entendido como a 

constituição processual criminal12. Já Figueiredo Dias opta por classificá-lo 

brevemente como um preceito incluído nos direitos fundamentais procedimentais13, 

mas também reconhece, em sede da estrutura acusatória do processo, que a sua 

consagração está especialmente voltada para o reconhecimento da participação 

constitutiva dos sujeitos processais na declaração do direito do caso14. Há assim 

um escopo de proteção do arguido diante do Estado, pois é aquele que assume a 

posição particularmente débil e fragilizada do processo. 

                                                           
8 MIRANDA, Jorge – Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, 3ª Ed., Coimbra Editora 2000, 

p. 86. 

9 De acordo com este autor, os direitos fundamentais processuais qualificam-se como status 

libertis, status civitatis e status activae civitatis, ou seja, direitos de liberdade, direitos cívicos e direitos 

políticos, respetivamente. MIRANDA, Jorge – Manual…, p. 89. 

10 «Não basta declarar os direitos, reconhece-se hoje; importa instituir meios organizatórios de 

realização, procedimentos adequados e equitativos» – MIRANDA, Jorge – Manual…, p. 111. 

11 «Em suma, os direitos fundamentais procedimentais (…) não são mais do que “armas” ao dispor 

do individuo para garantir a imparcialidade, a objetividade e a legalidade de todo e qualquer 

procedimento público» – OLIVEIRA, Pedro Filipe Valente – O Princípio da Presunção de Inocência 

em sede do Processo de Mediação Penal. Porto : Universidade Católica, 2012. Dissertação de 

Mestrado, p. 9. 

12 No artº 32, n.º2, da CRP “condensam-se os mais importantes princípios materiais do processo 

criminal – a constituição processual penal” – CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital – 

Constituição…, p. 515. 

13 DIAS, Jorge de Figueiredo – Lições…, p. 93 e ss. 

14 DIAS, Jorge de Figueiredo – A Nova Constituição da República e o Processo Penal. Lisboa : 

Ordem dos Advogados, 1976, p. 9. 



Data Venia Conformação constitucional das presunções hominis no âmbito do processo penal 
 

 

 

 

DV9 ∙ 31 | 

Feita esta abordagem, difícil é desenhar uma definição deste cânone15. 

Condensado conjuntamente com outros princípios materiais do processo penal, 

no art.º 32, n.º 2, da CRP, não pode deixar de se reconhecer que o seu escopo 

subjaz na proteção do arguido de eventuais abusos contra a sua pessoa, cujo 

expoente máximo decorre do conceito da dignidade humana16.  

Este vetor orientador do nosso ordenamento jurídico, para além de 

representar um verdadeiro ato de fé no valor ético da pessoa humana, deve impor-

se mormente por duas razões: em primeiro lugar, não existe razão para não se 

considerar como inocente quem não foi ainda solene e publicamente julgado por 

sentença transitada em julgado; e em segundo lugar, a dúvida de culpabilidade é 

o fundamento para todo o processo17. Com efeito, o processo visa apurar as 

responsabilidades de eventuais práticas criminais, sendo que a suspeita não pode 

ultrapassar a inocência de que cada um de nós está abonado. Se assim não fosse, 

era aberta uma caixa de pandora ao modo de O Processo de Franz Kafka, em que 

o arguido jamais teria acesso ao conteúdo da investigação criminal por receio de 

perturbações na investigação, chegando a ser julgado e condenado sem que lhe 

tivesse sido dada a oportunidade de contraditar18. 

Logo, como decorrência prática e imediata no processo, sob alçada deste 

princípio compete à acusação demonstrar inequivocamente a prática do crime de 

que o arguido é acusado, devendo a mesma sustentar-se em provas inequívocas 

dos factos que se subsumem no tipo-legal de crime que é imputado- tal exigência 

                                                           
15 Interpretar tal preceito à letra inconstitucionalizaria todo o processo penal, porquanto as 

medidas de investigação e cautelares. Implicaria ainda a proibição de quaisquer suspeitas de 

culpabilidade, o que equivaleria à impossibilidade de valorização dos elementos probatórios trazidos 

ao processo – CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa 

Anotada. 4.ª Edição. Vol. I. Coimbra : Coimbra Editora, 2007, p. 518. 

16 Vide os desenvolvimentos sobre este tema no ponto §1.1. do capítulo III. 

17 MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui, Constituição da República Portuguesa Anotada, Tomo I, 

Coimbra Editora, Março 2005, p. 355 e 356. 

18 Como adiante veremos, nos termos de um modelo processual inquisitório. 
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também pende sobre o Tribunal, por imposição do dever de fundamentação das 

decisões judiciais19. 

 

2. A conformação jurídico-constitucional da estrutura do processo penal 

Em virtude da aplicação direta à dinâmica social, organizatória e política, e 

uma vez que os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e 

garantias são diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas ao 

seu respeito20, o processo penal tem sido denominado de direito constitucional 

aplicado, o sismógrafo da realidade constitucional21: «a cada nova ordem 

constitucional, um novo direito processual penal»22. Por isso quase não há um 

instituto de processo penal que não revele uma natureza política e que não traduza, 

ou tente traduzir na prática a ideologia política prevista na constituição23. Logo, 

a Constituição representa a configuração processual penal em cada fase histórica 

                                                           
19 Cfr. Ac. do TRC, proc. n.º 2912/03, de 02-12-2013, disponível em: www.dgsi.pt: «o dever de 

fundamentação é uma garantia do próprio conceito de Estado de direito democrático..., ao menos 

quanto às decisões judiciais que tenham por objeto a decisão da causa em juízo, como instrumento 

de ponderação e legitimação da própria decisão judicial de garantia do direito ao recurso. Nestes 

casos, particularmente, impõe-se a fundamentação ou a motivação fáctica dos actos decisórios 

através de exposição concisa e completa dos motivos de facto, bem como das razões de direito que 

justificam a decisão». 

20 Vide art.º 18 da CRP: «os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e 

garantias são diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas». 

21 Cfr. DIAS, Jorge de Figueiredo– Lições…, p. 35; CANOTILHO, Gomes; MOREIRA, Vital – 

Constituição…, p. 515. 

22 Cfr. CANOTILHO Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição…, p. 515.  

23 PINHEIRO, Rui e MAURÍCIO, Artur – A Constituição e o Processo Penal. Lisboa : Diabril, 1976, 

p. 12. Figueiredo Dias vem ainda adensar o estudo desta temática: «durante muito tempo o 

pensamento jurídico tendeu a ver nas normas constitucionais – máxime nas que continham 

garantias fundamentais – simples “princípios programáticos”, meras diretrizes dirigidas ao legislador 

ordinário que este podia aperfeiçoar à sua vontade, suposto que fosse formado pelo processo 

constitucionalmente prescrito. A regulamentação processual penal respetiva constituiria sempre, 

deste ponto de vista, por definição, o produto do entendimento que legislativamente ora dado pela 

lei ordinária às diretrizes constitucionais, pelo que mal teria sentido aferir da sua 

constitucionalidade» – DIAS, Jorge Figueiredo de – Lições…, p. 36. 
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do Estado, razão pela qual se têm destacado dois tipos de estrutura do processo 

penal24, a saber: 

a. O processo penal de estrutura inquisitória 

Brevemente, um processo de estrutura inquisitória pauta-se pela conceção 

autoritária do Estado-absolutista, cujo titular do poder judicial era entendido 

como o Juiz do bem-comum. Era o modelo vigente nos países europeus do séc. 

XVII e XVIII, caracterizado por uma posição de supremacia total e ilimitada sobre 

o indivíduo, cuja real prorrogativa seria satisfazer o interesse do regime.  

Esta estrutura alude assim a uma total liberdade arbitrária do julgador em 

favor do Poder Político25 – será com fundamento na soberania estadual que se 

minimizaram e ignoraram os mais elementares direitos do suspeito, em que este 

não era participante no processo, mas tão-somente o objeto de inquisição.  

Piorando toda esta condição, era ao Juiz que competia simultaneamente 

inquirir, investigar, acusar e julgar: é a ele que pertence o domínio discricionário 

do processo penal, de investigação e de fixação do objeto do processo, do thema 

probandu e thema decidendum; o Juiz «intervém ex officio, sem necessidade de 

acusação, investiga oficiosamente com plena liberdade na recolha de provas, 

pronuncia e julga com base nas provas por si recolhidas»26, comprometendo assim 

a nobre função de julgar27. 

                                                           
24 Cfr. DIAS, Jorge Figueiredo de – Lições…, p. 37 e ss. 

25 Que, em boa verdade, em nada plasmava o princípio de separação de poderes instituído por 

Montesquieu. Tendo este filósofo formulado uma mecânica de separação e interdependência de 

poderes, o que se verifica é que o Poder Judicial estava outrossim ao serviço do Poder Político. 

Sobre este tema, vide: GOUVEIA, Jorge Bacelar – Manual de Direito Constitucional. 3.ª Edição. Vol. 

II. Coimbra : Almedina, 2009, p. 812; BRITO, Wladimir – Teoria Geral do Processo. Parte I. Braga 

: AEDUM, 2011, p. 65 e ss.; CANOTILHO, J.J. Gomes, e MOREIRA, Vital – Constituição…, p. 209. 

26 SILVA, Germano Marques – Curso de Processo Penal: noções gerais, elementos do processo penal. 

6.ª Ed. Vol. I. Lisboa : Babel, 2010, p. 73. 

27 Esta afirmação deve ser considera com o sentido de que se deve evitar qualquer promiscuidade 

entre a função de julgar e a função de investigar. Com efeito, permitir que o julgador possa ter 

conhecimento de factos que não constam do objeto do processo, ou seja, que não devam estar 



Aquilina Ribeiro Conformação constitucional das presunções hominis no âmbito do processo penal 
 
 
 

 

 

| 34 ∙ DV9  

b. O processo penal de estrutura acusatória 

À cândida luz do princípio da presunção da inocência, o processo penal atual 

afirma-se de estrutura acusatória – art.º 32, n.º 5 da CRP. Tal afirmação não se 

cinge a uma mera afirmação formal e teórica, mas de forte componente prática, 

que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos postuladas na 

CRP28. 

A postulação deste princípio desdobra-se em duas vertentes práticas: por um 

lado, há um reconhecimento da participação constitutiva dos cidadãos29; por 

outro lado, deve haver uma diferença material entre o órgão que instrui a fase de 

investigação e o órgão que julga o processo in fine30/31 - o Juiz é assim um terceiro 

imparcial e independente, ao contrário do que sucedia no modelo inquisitório, 

sendo que aqui ele não pode promover o processo (ne procedat judex ex officio) 

nem pode condenar além do que for pedido pela acusação (sententia debet esse 

conformis libello)32. 

Inspirado no indivíduo autónomo dotado de direitos naturais originários e 

inalienáveis33, o suspeito está no centro da consideração do processo penal. De tal 

afirmação decorrem as armas com o qual o arguido está dotado nesta luta contra 

a intenção do Estado em punir – proibições de prova e de valoração da prova, 

direito de recurso, direitos de defesa tão amplos como os direitos de acusação, 

                                                           

sujeitos ao seu julgamento, pode influir na formação da sua convicção e, consequentemente, não 

permitir um julgamento hermético dos factos trazidos ao processo. 

28 Como adiante veremos, no que tange aos corolários emergentes do princípio da presunção da 

inocência (ponto §3 do presente capítulo). 

29 Tal como já foi afirmado no ponto §1.1. do presente capítulo. 

30 Dias, Jorge de Figueiredo – A Nova…, p. 9. Ainda refere Germano Marques da Silva que nestes 

termos o julgador fica numa situação de independência super partes, estando somente vinculado à 

apreciação objetiva dos factos que lhe são trazidos ao processo – SILVA, Germano Marques – Curso 

de Processo Penal: noções…, p. 72.  

31 Cfr. nota de rodapé §26. 

32 Cfr. SILVA, Germano Marques da – Curso de Processo Penal: noções…, p. 73. 

33 Quanto à conceção de “direitos naturais”, ver MONCADA, Luís Cabral de – Filosofia do direito 

e do Estado. Vol. 2 : doutrina crítica. Coimbra : Coimbra  Editora, 2006. 
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direito ao contraditório, e posição processual e pré-processual equiparada, em 

tanto quanto possível, à posição da acusação, entre outros. Insurge-se então o 

processo penal como uma Magna Charta dos direitos e garantias do indivíduo 

acusado, no qual o mesmo é protegido, contra os abusos de autoridade do ius 

imperii34.   

É assim este último modelo que preside à estrutura acusatória do processo 

penal como hoje conhecemos, que tende assim a refletir o preceituado na 

constituição processual penal. No entanto, em prol da busca da verdade material 

há sempre que permitir margem de manobra para a inquisição, permitindo que a 

investigação avance. Com efeito, a presunção da inocência, como presunção que é, 

é sempre passível de prova em contrário, sendo aí que intervêm os meios 

inquisitórios no processo. Pode dizer-se assim que o nosso processo penal é 

maioritariamente de estrutura acusatória, mas ressalvando-se certas nuances de 

cariz inquisitório. Quer isto significar que o limite que orienta a co-existência 

destes diferentes modelos é a dignidade da pessoa humana35, ou seja, o mínimo 

para uma vivência condigna do arguido ou suspeito de processo penal, in casu36. 

 

3. O in dubio pro reo como corolário da presunção de inocência 

Confirmando-se assim que preceito de tal magnitude faz comportar 

consequências práticas da sua vigência, as “armas” de defesa do arguido consistem 

na aplicação prática dos corolários que afloram daquele princípio. Para aquilo que 

                                                           
34 DIAS, Jorge Figueiredo de – Lições…, p. 40 e 41. 

35 Plasmado no art.º 1 da CRP, este é princípio que dá corpo a um grande elenco de direitos 

fundamentais, nos quais se incluem a presunção da inocência. Este princípio personicêntrico 

determina assim que toda e qualquer pessoa tem dignidade, já que o princípio da igualdade assim 

o exige – não obstante estarmos diante do que alguns entendem ser “pesagem de dignidades”, todo 

o “deficiente”, “delinquente” ou “criminoso” têm a mesma dignidade humana que uma dita “pessoa 

normal” tem – cfr. CANOTILHO Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição…, p. 199. 

36 «Sobrepor a eficácia da investigação aos direitos humanos garantidos pela Constituição significa 

o desmantelamento da democracia pela opção totalitária» – cfr. SILVA, Germano Marques – Curso 

de Processo Penal: noções gerais…, p. 82. 
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importa aqui apurar, é inequívoca a manifestação da presunção da inocência no 

princípio do in dubio pro reo, entre outros37. 

Este princípio surge da articulação entre o princípio da presunção da 

inocência e o princípio da proibição do non liquet38, pelo que transpõe para o 

processo penal que a insuficiência da prova implica que o Juiz decida em favor do 

arguido39, porque depois de esgotados todos os meios possíveis de investigação da 

verdade material deve dar-se predominância ao valor da liberdade e da inocência 

sobre o valor da culpabilidade40/41. 

Nestes termos, instala-se pela primeira vez a ideia de que a subsistência uma 

dúvida razoável e insanável acerca da culpabilidade ou dos concretos contornos da 

atuação do agente implica a absolvição do agente42/43.  

                                                           
37 Tais como o princípio da acusação, do nemo tenetur ipsum accusare, da igualdade de 

oportunidade e do contraditório – cfr. SILVA, Germano Marques – Curso de Processo Penal: noções 

gerais…, p. 78, 91 e ss. 

38 Art.º 8, n.º 1, do CC: «O tribunal não pode abster-se de julgar, invocando a falta ou obscuridade 

da lei ou alegando dúvida insanável acerca dos factos em litígio». 

39 DIAS, Jorge de Figueiredo – Direito Processual Penal, Coimbra Editora, 1974, pág. 122. 

40 PRATA, Ana; VEIGA, Catarina; VILALONGA, José Manuel – Dicionário jurídico: Direito Penal, 

Direito Processual Penal. 2.ª Ed. Vol. II. Coimbra : Almedina, 2010, p. 395. 

41 Ac. do TRP, proc. n.º 192/11.3GCVPA.P1, de 06-11-2013: «Uma dúvida fundada e séria 

quanto à suficiência dos indícios deve ser decidida a favor do arguido»; Ac. do TRC, proc. n.º 

1161/08.6TACBR, de 08-09-2010: «No respeito do princípio in dubio pro reo, em todos os casos 

de persistência de dúvida razoável após a produção da prova o tribunal tem de decidir no sentido 

mais favorável ao arguido»; Acórdãos disponíveis em www.dgsi.pt. 

42 Porém, conforme veremos adiante, não é toda a dúvida lançada que comina na presunção da 

inocência, mas apenas a dúvida razoável, positiva, racional, que impeça a convicção do tribunal, a 

analisar pelo julgador, em cada caso concreto. 

43 «O princípio do in dubio pro reo sendo emanação do princípio da presunção de inocência surge 

como resposta ao problema da incerteza em processo penal, impondo a absolvição do acusado 

quando a produção de prova não permita resolver a dúvida inicial que está na base do processo. Se, 

a final, persiste uma dúvida razoável e insanável acerca da culpabilidade ou dos concretos contornos 

da atuação do acusado, esse non liquet na questão da prova tem de ser resolvido a seu favor, sob 

pena de preterição do mandamento consagrado no artigo 32.º, n.º 2, da Constituição da República 

Portuguesa» – Ac. do TRC, proc. n.º 1058/08.0TACBR.C1, de 25-03-2010, disponível em: 

www.dgsi.pt. 
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No entanto, uma vez que o Direito Processual Criminal se suste por uma 

pluralidade de finalidades, o princípio da presunção da inocência e do in dubio pro 

reo são obrigados a co-existir com outros vetores desse mesmo sistema, que 

importa conhecer.  

 

Capítulo II  

DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL 

1. A jurisdição penal e finalidade do processo 

Nas palavras de Wladimir Brito, o poder jurisdicional em sentido geral «é o 

conjunto unitário de órgãos, os Tribunais, com a função pública soberana de 

administrar a justiça através, exclusivamente, dos seus titulares – os Juízes –, para 

dirimir, de forma imparcial, os litígios públicos ou privados»44. Mediante esta 

afirmação, podemos definir a natureza jurídica do poder jurisdicional em dois 

primeiros planos: quanto à função, é um poder soberano de julgar, ou seja, uma 

função estadual que substantivamente se caracteriza pelo poder de dizer o Direito; 

quanto ao órgão, é exercido por um conjunto unitário de órgãos autónomos e 

independentes45/46. 

Tendo em atenção que a jurisdição penal traduz-se especificamente na 

atividade de administração da justiça penal47, à luz do art.º 202 da CRP e art.º 8 e 

9 do CPP, a finalidade do processo penal há de estar sempre na mira do Tribunal. 

Segundo Figueiredo Dias, o processo penal desenvolveu-se para obter um critério 

                                                           
44 Cfr. BRITO, Wladimir – Teoria Geral do Processo. Parte I. Braga : AEDUM, 2011, p. 55. 

45 «A jurisdição é o suporte orgânico desse Poder e, essa medida, é o seu elemento estrutural, ou melhor, 

é a sua própria estrutura orgânica» – BRITO, Wladimir – Teoria…, p. 60. 

46 No que tange à unicidade de tal poder, «os órgãos do Poder Judicial, os Tribunais, não são 

detentores de uma parcela do poder (funcional) soberano atribuído ao Poder Judicial, ou seja, a cada 

Tribunal ao se atribui uma parcela desse poder, nem a soberania do Poder Judicial é a soma das várias 

parcelas de poder (funcional) atribuídas e/ou distribuídas pelos vários Tribunais. Não é assim que deve 

conceber-se esse Poder, exatamente porque o Poder Judicial é um poder soberano unitário e indivisível 

que se exerce (funcionalmente) através de cada Tribunal» – BRITO, Wladimir – Teoria…, p. 60. 

47 SILVA, Germano Marques – Curso de Processo Penal: noções gerais…, p. 169. 
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de valor, chegar ao encalço de um modelo axiológico adequado à interpretação 

teleológica das normas jurídicas e dar solução aos concretos problemas jurídico-

processuais, pelo que o Juiz de Processo Penal há de procurar satisfazer os 

seguintes fins: (1) a realização da justiça e a descoberta da verdade material, (2) a 

proteção dos direitos fundamentais das pessoas diante do Estado, e (3) o 

restabelecimento da paz jurídica comunitária48. 

 

2. O alcance da verdade no seio do processo judicial 

É sobre aquela primeira finalidade que faz sentido abordar o presente 

trabalho, na medida em que o processo penal deve ser erigido na busca da justiça 

e da verdade, operando esta como um seu pressuposto.  

 No entanto, a verdade pela qual o Tribunal pugna apresenta-se como um 

elemento verdadeiramente difícil de alcançar. Não cabendo aqui fazer abordagens 

mais filosóficas do conceito de “verdade”, não menos “verdade” é que esta 

geralmente é aceite como uma projeção de um facto ou de uma realidade que 

efetivamente se deu. Note-se que a verdade é apenas uma, é única e universal. 

Ainda assim, e conforme nos ensina Joana Aguiar e Silva, para o Direito os 

acontecimentos não existem: o que existe é uma narrativa deles em sede da lide 

processual49. Quer isto significar que, em primeiro lugar, a verdade está sujeita a 

várias perspetivas, pelo que é verdade para um interlocutor pode não ser verdade 

para outro50; em segundo lugar, a própria verdade de cada um perece com o passar 

                                                           
48Cfr. DIAS, Jorge Figueiredo de – Lições…, p. 20. 

49 «No contexto judicial, os acontecimentos não existem; ou melhor, são mudos, como sugere 

Calvo González, aquilo que numa lide processual permitiria estruturar a integibilidade quer dos 

factos quer do próprio Direito seria precisamente a narrativa que deles se conta» – SILVA, Joana 

Aguiar e – A prática judiciária entre Direito e Literatura. Coimbra: Almedina, 2001, p. 35 e 36. 

50 Veja-se, por exemplo, o caso da análise de um crime de injúria, previsto e punido nos termos 

do art.º 181 do Código Penal – aquilo que certa pessoa perceciona como sendo “ofensivo da sua 

honra” pode não ter o mesmo impacto quando percecionado por outrem, pelo que para um pode 

ser ou não “verdade” que se tenha praticado o referido crime, consoante essa perceção. O próprio 

contexto em que as palavras são proferidas conferem-lhes um valor diferente, que pode ser ou não 

atentatório ao bem jurídico honra (atente-se aos temos em que tais palavras foram proferidas: 
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do tempo, acabando por ser mutada e influenciada por diversos fatores e 

deteriorada no foro do pensamento de quem a tenta transpor51. 

 

2.1. As estirpes da verdade 

Assim sendo, a verdade que chega ao Tribunal não é, e jamais poderá ser, a 

verdade verdadíssima, pois o Juiz não é dotado do dom da ubiquidade para 

conseguir assistir aos factos alegados e fazer deles o seu próprio juízo. Confirme-

se assim o entendimento jurisprudencial desta matéria, patente no seguinte Ac. 

do Tribunal da Relação de Lisboa: 

«A verdade a que se chega no processo não é a verdade absoluta ou ontológica, 

mas uma verdade judicial e prática, uma “verdade histórico-prática” (…) Tratar-

se-á em todo o caso de uma verdade aproximativa ou probabilística, como 

acontece com a toda a verdade empírica, submetida a limitações inerentes ao 

conhecimento humano e adicionalmente condicionada por limites temporais, 

legais e constitucionais, traduzindo-se num tão alto grau de probabilidade que 

faça desaparecer toda a dúvida e imponha uma convicção»52. 

                                                           

“como” e “quando”, por “quem” e “onde”). Veja-se, a título exemplificativo e quanto a este assunto, 

o Ac. do TRL, proc. n.º 217/08-1, de 11-06-2008, disponível em: www.dgsi.pt, no que toca à 

expressão “filho da puta” (sic), que denota a relevância do exposto: « III – (…) Não é pois de 

estranhar a seguinte afirmação, que vimos atribuída à escritora Rita Ferro: «As duas palavras que 

têm mais peso para os dois sexos são ‘Filho da Puta’, para um homem, que é inultrapassável, e 

‘Puta’, para uma mulher, que mais do que um insulto é uma sentença e uma condenação. IV – 
Como também se referiu naquele Ac. desta Relação de Guimarães proferido no proc.º nº 2003/07- 

1ª: “Não se ignora que aquelas mesmas expressões, em determinados contextos podem não assumir 

carácter injurioso ou difamatório, não tendo o significado registado nos dicionários, antes fazendo 

parte do saber comum (assim quanto à expressão filho da puta, que já deu, inclusivamente, título 

a um livro sobre os portugueses – Discurso do Filho-da-Puta, de Alberto Pimenta – e nome a um 

famoso cavalo de corridas inglês, ela é por vezes utilizada de forma brejeira, afectiva, carinhosa, por 

camadas populares em algumas zonas do País». 

51 Tais fatores podem ser tanto interiores como exteriores (onde se inserem os sentimentos e as 

emoções, os factos novos e reflexões).  

52 Ac. do TRL, proc. n.º 679/06.0GDTVD.L1 -3, de 04-07-2012, disponível em: www.dgsi.pt.  
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Assim sendo, e pese embora a verdade se reconheça como um conceito 

ontológico e, em certa medida, transcendental ao conhecimento de um Juiz, 

doutrinalmente têm-se reconhecido duas qualidades instrumentais da verdade, a 

par daquele que é o conceito geral:  

a. A verdade formal/processual: tem-se pugnado que o tipo de 

verdade que o Tribunal alcança deve ser uma verdade processualmente válida, 

ou seja, atingida mediante o recurso a meios processualmente válidos e não 

e a qualquer custo. Assim sendo, a verdade processual/formal é o resultado 

probatório aceitável como pressuposto para a decisão final53. Assim o é, 

pois, a lei processual não impõe a busca da verdade absoluta, e, por isso 

também, as autoridades judiciárias, mormente o juiz, não dispõem de um 

poder ilimitado de produção de prova54. 

b. A verdade material: De acordo com o anterior acórdão referido, 

«a verdade material consiste na conformidade do pensamento ou da 

afirmação com um dado factual, material ou não». Esta verdade é aquela 

que chega o julgador e é reveladora dos factos tal como ocorreram 

historicamente, não correspondendo à projeção que as partes lhes querem 

atribuir55. 

                                                           
53 Neste sentido, a jurisprudência tem mesmo vindo a contemplar as finalidades do processo 

penal que anteriormente se elencaram. Com efeito, têm pugnado que «o fim do processo, na 

interpretação independente dos Tribunais não é apenas a descoberta da verdade a todo o transe, 

mas a descoberta, usando regras processualmente admissíveis e legítimas» – Ac. do STJ de 11-07-

2001, CJ-Acs STJ, ano IX, tomo III, de 11-07-2001, p. 167. 

54 SILVA, Germano Marques da – Curso de Processo Penal, II, 2.ª edição, pág. 130. 

55 «Ao Estado, entretanto, só importa o interesse efetivamente existente. Por isso o extremo 

cuidado quanto à verificação dos fatos e a colocação de um outro órgão ao lado do juiz, que supra 

as possíveis deficiências e omissões das partes, impedindo, assim, que o magistrado deixe a sua 

condição de neutralidade na tentativa de ir buscar as provas que faltem ao conhecimento fático da 

causa. Em termos processuais diz-se, então, que o processo civil se aproxima do penal porque o 

órgão jurisdicional não se dará por satisfeito com a verdade formal, mas unicamente com a verdade 

real» – cfr. MACHADO, António Cláudio da Costa apud MANSOLDO, Mary – Verdade real versus 

verdade formal. Abril, 2010, p. 8, disponível em: 

http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj028870.pdf. 
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3. O princípio da investigação e da verdade material 

Nestes termos, a aludida finalidade do processo penal alberga em si mais do 

que à primeira vista possa parecer. Note-se que o mesmo tem a si apensado o 

princípio da investigação ou da verdade material, plasmado no art.º 340, n.º1, do 

CPP, e que se caracteriza pela obtenção da prova em processo penal, tendo em 

vista aquela verdade material que já se definiu56/57.  

Com este princípio retiram-se importantíssimas ilações no seio do processo 

penal, diante das quais qualquer jurista deve estar atento: pese embora o Juiz esteja 

vinculado aos factos que são trazidos pelo Ministério Público a pleito, não se pode 

descurar que ele deve investigar per si, com os seus próprios meios, 

independentemente das contribuições que são dadas pelos sujeitos processuais58. 

E a linha que separa estas duas necessidades processuais é particularmente ténue59, 

tendo em conta as considerações que aqui foram retiradas quanto à estrutura do 

processo: por um lado temos o princípio do dispositivo, numa imediata 

consagração da estrutura acusatória do processo, pois o Juiz não pode conhecer 

dos factos para além dos que delimitam o objeto do processo, por respeito aos 

direitos, liberdades e garantias do arguido; por outro lado pende-se para o 

princípio da investigação ou do inquisitório, como uma emanação da estrutura 

com este último nome, e que determina que o Juiz também está incumbido de 

                                                           
56 PRATA, Ana; VEIGA, Catarina; VILALONGA, José Manuel – Dicionário jurídico: Direito Penal, 

Direito Processual Penal. 2.ª Ed. Vol. II. Coimbra : Almedina, 2010, p. 387. 

57 Art.º 340, n.º 1, do CPP: «O Tribunal ordena, oficiosamente ou a requerimento, a produção 
de todos os meios de prova cujo conhecimento se lhe afigure necessário à descoberta da verdade e 

à boa decisão da causa». 

58 Cfr. DIAS, Jorge Figueiredo de – Lições…, p. 125. Veja-se ainda o art.º 340, n.º 2, do CPP, 

segundo o qual se diz: «se o tribunal considerar necessária a produção de meios de prova não 

constantes da acusação, da pronúncia ou da contestação, dá disso conhecimento, com a 

antecedência possível, aos sujeitos processuais e fá-lo constar da ata». 

59 Estas ilações levantam problemas mais especificamente quanto a alteração substancial dos 

factos, no que tange a conhecimento de factos novos pelo Juiz. Sobre o tema, vide BUCHO, José 

Manuel Saporiti Machado da Cruz – Alteração Substancial dos Factos em Processo Penal. Guimarães 

: 2009, disponível em: http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/fcp_MA_17192.pdf. 
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criar as bases necessárias para a sua decisão – não deve por isto bastar-se com as 

contribuições da acusação e da defesa, mas sim ir além da prova que lhe é trazida. 

Constatamos assim que a delimitação desse limite ao “inquisitório” 

corresponde à própria delimitação dos termos em que a prova pode ser produzida. 

Assim sendo, o balizamento do objeto do processo importa consequências a vários 

níveis60, em especial quanto à produção e valoração da prova em sede de audiência 

e julgamento, pois será nesta fase processual que irá culminar a produção da prova 

colhida, dos factos que foram apurados pelas partes, e em que se faz a respetiva 

ponderação entre os mesmos.  

Faz sentido, por isso, aproximar-nos do cerne do próprio thema probandi 

desta própria investigação, pelo que compete analisar (a)tipicidade da prova e, mais 

adiante, a inserção das presunções judiciais no epicentro da convicção do Juiz. 

 

Capítulo III  

DA ATIPICIDADE DA PROVA E RESPETIVA VALORAÇÃO 

 

1. A prova 

Tendo em conta que a aplicação do Direito está diretamente dependente da 

existência ou verificação dos factos diante dos quais a ordem jurídica faz depender 

certos efeitos jurídicos61, a prova em processo penal destina-se a convencer da 

existência ou não dos factos que se subsumem na previsão normativa de um tipo 

legal de crime. O art.º 341 do CC vem por isso definir que as provas têm por função 

a demonstração da realidade dos factos. Tal conceito pode ser assim percecionado 

sobre duas lunetas: enquanto aquele referido artigo se subsume a um sentido mais 

                                                           
60 Tais consequências  manifestam-se quanto aos meios de prova admissíveis, aos métodos para 

a sua obtenção, ao momento e forma da sua produção e respetiva valoração – cfr. SILVA, Germano 

Marques – Curso de Processo Penal. 2.ª Ed. Vol. II. Lisboa : Editorial Verbo, 2008, p. 130. 

61 SILVA, Germano Marques da – Curso de Processo Penal, II…, pág. 109. 
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amplo do conceito, a prova pode ser também entendida como um processo que 

tem por fim a demonstração daqueles factos (sentido restrito)62.  

Na esteira de tal conceção, Germano Marques da Silva reconhece aquela 

mesma finalidade imediata da demonstração da realidade dos factos. Contudo, o 

autor também adverte que como finalidade mediata está a eliminação do arbítrio e 

a garantia de realização de um processo justo, atendendo àquela verdade formal que 

se indicou ex-ante. Foi neste sentido que o legislador ordinário, no decurso de 

todas as ideias que aqui têm vindo a ser contempladas, veio promover uma certa 

taxatividade da prova em processo penal.  

 

1.1. Da legalidade da prova 

O legislador visou, sobretudo, delinear os trâmites em que certas normas, 

mais frequentes na praxis judiciária, haviam de ser promovida. Fê-lo assim com 

base no valor que se considera absolutamente inatingível em processo penal: a 

dignidade da pessoa humana63. A mesma configura um limite inultrapassável por 

qualquer outra consideração: «mesmo inscrita na prossecução de tarefas essenciais 

do Estado, como é o caso da administração da justiça, é um princípio nuclear na 

afirmação da existência de valores absolutos insuscetíveis de qualquer 

compromisso e muito menos com a transigência perante uma determinação de 

relatividade»64. 

 

                                                           
62 PRATA, Ana; VEIGA, Catarina; VILALONGA, José Manuel – Dicionário…, p. 421 e ss. 

63«Há uma área intangível da pessoa, expressão da sua dignidade, e que compreende o âmbito das 

relações consigo mesmo»: PALMA, Maria Fernanda apud ROBALO, Inês – Verdade e Liberdade: A 

Atipicidade da Prova em Processo Penal. Lisboa : Católica Dissertations, 2013. Dissertação de 

Mestrado, p. 19, nota de rodapé §41. 

64 Ac. do STJ, proc. n.º 886/07.8PSLSB.L1.S1, de 03-03-2010, disponível em: www.dgsi.pt. 
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1.2. Da atipicidade da prova 

Com respeito àqueles vetores orientadores que se referiram, o legislador 

ordinário tentou estipular um sistema probatório que atendesse especialmente à 

ponderação dos interesses conflituantes no processo: a busca pela verdade material 

e a limitação a direito fundamentais do arguido. Neste sentido, e porque o limite 

que já se referiu é o respeito pela dignidade humana, a regra é da atipicidade da 

prova65. À luz do art.º 125 do CPP, «são admissíveis as provas que não forem 

proibidas por lei», sendo que a doutrina e a jurisprudência maioritária retiram 

deste preceito que são admissíveis quaisquer meios de prova e meios de obtenção 

da prova, ainda que não taxativamente designados, desde que não consubstanciem 

a ofensa àqueles direitos fundamentais aludidos66. O Tribunal Constitucional vem 

assim discorrer sobre esta conceção, completando-a no seguinte sentido67: 

«Em regra, todos os meios de prova são igualmente aptos e admissíveis para 

o apuramento da verdade material, pois nenhum facto tem a sua prova ligada à 

utilização de um certo meio de prova pré-estabelecido pela lei. 

É que, o Estado, como titular que é do ius puniendi, está interessado em que 

os culpados de atos criminosos sejam punidos; só tem, porém, interesse em punir 

os verdadeiros culpados: satius esse nocentem absolvi innocentem damnari – 
                                                           

65 Este conceito não é líquido, pelo que nestes termos reconhece-se especial valor à contribuição 

de Inês Robalo: «Numa primeira aceção, a prova atípica é aquela que prossegue resultado probatório 

diverso dos visados pelos meios tipificados na lei processual penal, pelo que a atipicidade estará, de 

acordo com este entendimento, no resultado, e não no modo de aquisição, e aproximar-se-á do 

conceito de prova inominada – na medida em que não encontrará correspondência com nenhum 

meio de prova tipificado ou nominado. Num segundo sentido, corresponde à produção de 

determinada prova (típica) através de modelo não previsto na lei; ou seja, a atipicidade aqui consiste 
numa modalidade diversa de svolgimento da prova. Por último, a Doutrina italiana aponta um 

terceiro significado de atipicidade, bastante comum na prática judiciária: a utilização de meio típico 

para obter o resultado probatório de outro meio típico. TONINI classifica este último sentido de 

atipicidade como de “prova anómala”, dando o exemplo de uma testemunha ser chamada a 

identificar, informalmente, o arguido, em plena audiência de julgamento, sem que se cumpram os 

procedimentos legalmente previstos para o reconhecimento de pessoas» – ROBALO, Inês – 

Verdade…, p. 43. É naquele segundo sentido que aqui se considera o conceito de atipicidade. 

66 Neste caso, mediante a utilização de um meio de prova lesivo a tais direitos, a consequência 

encontra-se plasmada no art.º 126 do CPP. 

67 Ac. do TC n.º 578/98, de 14-10-1998, disponível em: www.tribunalconstitucional.pt. 
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sentenciavam os latinos. O Estado está, por isso, igualmente interessado em 

garantir aos indivíduos a sua liberdade contra os perigos de injustiças. Está 

interessado, desde logo, em defendê‑los contra agressões excessivas da atividade 

encarregada de realizar a justiça penal (…). Existe um dever ético e jurídico de 

procurar a verdade material. Mas existe também um outro dever ético e jurídico 

que leva a excluir a possibilidade de empregar certos meios na investigação 

criminal».  

 

1.3. Da prova direta e da prova indireta 

É nesta orientação de que nenhum facto tem a sua prova ligada à utilização de 

um certo meio de prova pré-estabelecido pela lei que se pauta a admissibilidade de 

certos tipos de prova em processo penal. No entanto, atendendo a que a prova de 

traduz num iter probatorim, nem toda chega a juízo através dos mesmos meios. 

Germano Marques da Silva vem assim definir determinadas qualidades da prova, 

assentes naquela característica68: 

• Prova direta: Aquela cujo conhecimento é gerado no Juiz por 

presenciar o facto; 

• Prova indireta representativa: O conhecimento é alcançado por 

lhe ter chegado por transmissão do conhecimento graças a outrem; 

• Prova indireta indiciária: A apreensão de uma prova resulta da 

dedução com base noutros factos. 

Ainda nas palavras daquele autor, enquanto que no primeiro caso a prova dá 

imediatamente origem a um juízo sobre um facto principal, uma vez que é fruto 

da perceção, o segundo e terceiro tipo dão-se por perceção e presunção, carecendo 

de um juízo dependente da fase psicológica do julgador. Tal deriva da própria 

natureza da prova indireta , pois esta, per si, não é idónea para formular a convicção 

                                                           
68 SILVA, Germano Marques da – Curso de Processo Penal, II…, pág. 111. 
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da coisa que se quer provar; necessita do auxílio de um juízo de indução, raciocínio 

e inferência69. 

 

2. Do princípio da livre apreciação da prova 

O Direito Processual Penal vem ainda estipular vários termos é que deve ser 

valorada a prova produzida no cerne do processo. Em regra, vigora o princípio da 

livre apreciação da prova, patente no art.º 127 do CPP, salvo nos casos em que a 

lei determina prova vinculada70/71. Tal princípio também é denominado como o 

da livre convicção do julgador72, sendo é concebido como uma liberdade o julgador 

formar a sua convicção sobre os factos submetidos a julgamento com base apenas 

no juízo que se fundamenta no mérito objetivamente concreto desse caso. Esse 

mérito é assim sustentando com as regras de experiência comum73 que representam 

a «estratificação de conhecimento empírico obtido através dos séculos»74, e que 

sem elas, tal juízo livre jamais seria admissível. Assim o é pois a livre valoração da 

prova jamais pode assentar num juízo de arbitrariedade nem de decisão irracional, 

puramente impressionista-emocional75. Como é evidente, tal juízo condenaria a 

                                                           
69 Ac. do TRE, proc. n.º 425/09.6GEPTM.E1, de 19-02-2013, disponível em: www.dgsi.pt: 

«Desde logo, prova indireta é a que tem por objeto os factos indiretos ou indiciários. Conforme 

critério já exposto por Bentham, “uma prova é direta, positiva, imediata, quando é de tal natureza 

que (admitida a sua exatidão) leva em si mesma à convicção da coisa que se pretende provar. Uma 

prova é indireta ou circunstancial quando é de tal natureza (admitida a sua exatidão) que não pode, 

apesar dela, chegar-se à convicção da coisa que se quer provar a não ser por via de indução, de 

raciocínio, de inferência”. Cfr. Jeremias Bentham, Tratado de las Pruebas Judiciales, traduzida do 

francês por Manuel Ossorio Florit, Granada, Editorial Comares, SL-2001, p. 311». 

70 PRATA, Ana; VEIGA, Catarina; VILALONGA, José Manuel – Dicionário…, p. 422 e ss. 

71 Veja-se o caso da confissão produzida em sede de audiência e julgamento – art.º 344, n.º 2, al. 

a), do CPP. 

72 Germano Marques da Silva reconhece o sentido da afirmação, mas discorda da aplicação desta 

denominação nos termos em que entende dar uma ideia de arbitrariedade na valoração da prova – 

SILVA, Germano Marques – Curso de Processo Penal: noções gerais…, p. 99 e 100. 

73 Mais adiante desenvolvido, cfr. ponto 1., capítulo V. 

74 SILVA, Germano Marques – Curso de Processo Penal: noções gerais…, p. 100. 

75 NEVES, Castanheira apud SILVA, Germano Marques – Curso de Processo Penal: noções gerais…, 

p. 100. 
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génese do próprio poder judicial, contendendo diretamente com a isenção e 

independência a que os Tribunais estão sujeitos, denotando parcialidade. 

Este problema há de ser assim desenvolvido adiante com mais minúcia, no 

que tange às presunções hominis, com todas as suas particularidades e 

dificuldades76. 

 

Capítulo IV 

DAS PRESUNÇÕES, EM GERAL 

 

1. Prólogo 

Estes dois últimos pontos, relativos à prova indireta indiciária e à livre 

apreciação da prova77, são de particular sensibilidade no âmbito do processo penal 

e dos aspetos que aqui se visam desenvolver. Tendo em conta que a finalidade 

cujo escopo temos vindo a abordar é mormente a da procura da verdade material, 

até que ponto as presunções judiciais podem ser admitidas no processo penal? Tal 

pergunta impõe-se no sentido de saber como se pode socorrer o Juiz de regras de 

experiência comum, face a uma estrutura processual do nosso género, assente na 

presunção da inocência.  

Para apurar disso importa fazer uma primeira abordagem nos termos em que 

tais presunções são concebidas e pensadas, os seus elementos estruturantes. 

 

2. Das presunções jurídicas: estrutura 

O desígnio presunção surge linguisticamente definido como o ato de 

suposição, de suspeitar, de julgar por aparência. Nestes termos, tal conceito é 

                                                           
76 Capítulo V. 

77 Pontos §1.3. e §2. do Capítulo III. 
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utilizado comummente pelos leigos em Direito, não deixando de se transpor, por 

vezes, para a linguagem de um jurista78. 

No entanto, nos termos gerais do Código Civil e do Direito, as presunções 

«são as ilações que a lei ou o julgador tira de um facto conhecido para firmar um 

facto desconhecido»79. Quer isto significar que as presunções pressupõem a 

existência de um facto conhecido (base das presunções), que pode ser feita através 

dos meios probatórios gerais: depois a aplicação da presunção cabe tanto à lei 

como ao julgador (no caso das presunções legais ou judiciais, respetivamente), que 

irá concluir pela existência dele um outro facto que seria desconhecido80. 

Pode assim concluir-se, quanto a estrutura de uma presunção, que a mesma 

é constituída pelos seguintes elementos: o facto-base, um facto presumido, e um 

nexo lógico assente em máximas de experiência comum81. 

• Facto-base: refere-se ao facto sob a qual se parte para a presunção; é o 

facto conhecido do qual se retiram as posteriores “ilações”. Para este elemento, 

vem Pires de Sousa alegar que o facto decisor pode ser entendido como monobásico 

ou polibásico, consoante se parta de um ou mais factos-base82. Nestes termos, um 

facto-base polibásico conferirá uma muito maior segurança na aplicação da 

                                                           
78 «A doutrina espanhola, seguindo Hedemann, J. W., apelida a presunção com este significado 

de “presunção vulgar” (Laienvermutung), numa tradução que é contestada por alguma dessa 

doutrina, apesar de já se ter por adotada em Espanha. Na sugestão de Fabo, a expressão “presunção 

ajurídica” ou, mais poeticamente, “presunção profana” mostram-se mais apropriados. A nosso ver, 

a terminologia “presunção ajurídica” a que melhor representa o que se pretende significar e destacar: 

o recurso ao termo presunção no seu sentido linguístico, por contraposição à presunção enquanto 

instrumento da ciência jurídica e, nessa perspetiva, presunção em termos leigos e quotidianos» – 

cfr. SOUSA, Jorge Manuel Santos Lopes de – Ilisão de presunções consagradas nas normas de incidência 

tributária : o art. 73.º da LGT. Braga : Universidade do Minho, 2013. Dissertação de Mestrado. 

79 Art.º 349 do CC. 

80 NETO, Abílio – Código Civil Anotado. 18.ª Ed. Ediforum, 2013, p. 324. No mesmo sentido, 

SOUSA, Luís Filipe Pires De – Prova por Presunção no Direito Civil. 2.ª Ed. Coimbra: Almedina, 

2013, p. 23. 

81 SOUSA, Jorge Manuel Santos Lopes de – Ilisão…, p. 14 e ss. 

82 SOUSA, Luís Filipe Pires de – Prova por Presunção…, p. 25. 
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presunção, quer seja legal ou judicial, porquanto vem corroborar e fortalecer as 

regras de experiência comum que pautam aquele juízo83. 

• Facto-presumido: é o facto que é indiretamente alcançado pelo facto-

base. Jorge Lopes de Sousa refere a este respeito que o facto presumido «“deve ser 

completamente distinto do facto-base, sob pena de não estarmos perante um juízo 

presuntivo, mas diante de um facto de estrutura complexa”» ou de uma presunção 

aparente84. 

• Nexo lógico: é a conexão que deve existir entre os dois factos anteriores. 

Segundo o STJ, tal nexo deve respeitar a lógica da experiência e da vida, pelo que 

entre ambos deve existir um nexo preciso e direito85: «as máximas de experiência 

dizem respeito “a um conjunto de conhecimentos extrajurídicos adquiridos ao 

longo dos tempos pelos operadores jurídicos e que constituem elementos 

decisivos na valoração dos vários factos necessários à interpretação e ponderação 

das normas [e] servem para constatar que determinados factos estão normalmente 

ligados a outros factos distintos, permitindo a reiteração desse fenómeno fixar 

certos princípios gerais, denominados princípios de normalidade que são 

suscetíveis de aplicação a outros casos não observados”»86. Como veremos adiante, 

no que toca às presunções legais e judiciais, veremos que o nexo lógico terá duas 

origens distintas: ou deriva do legislador, ou deriva do julgador, respetivamente. 

Ashford and Risinger vem pugnar, no âmbito do processo criminal estadunidense, 

que deve haver tal conexão lógica tem de ser forte o suficiente para sustentar tal 

imputação87. 

                                                           
83 A não olvidar que não será a quantidade de elementos trazidos que impõe a força da presunção, 

mas sim a qualidade dos mesmos, «devendo atentar-se na sua “consistência [e] força de convicção”» 

– cfr. SOUSA, Jorge Manuel Santos Lopes de – Ilisão…, p. 23. 

84 SOUSA, Jorge Manuel Santos Lopes de – Ilisão…, p. 23. 

85 Ac. do STJ, proc. n.º 07P4588, de 12-09-2007, disponível em: www.dgsi.pt. 

86 Segundo SÉRGIO RIBEIRO apud SOUSA, Jorge Manuel Santos Lopes de – Ilisão…, p. 26. 

87 ASHFORD AND RISINGER apud CHRISTIE, George C.; PYE, A. Kenneth – Presumptions and 

Assumptions in the Criminal Law: Another view. Duke Law Journal. Vol. 1970, N.º 5 (1970), p. 920, 

disponível em: http://www.jstor.org/. 
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3. Das presunções legais e judiciais 

Na medida legislativa instituidora destes preceitos Civilistas, que se aplica 

subsidiariamente ao processo penal nos termos do art.º 4 do CPP, o legislador 

acaba assim por distinguir duas categorias diferentes de presunções: 

a. Presunções legais 

Fazendo uma análise sintética dos termos gerias que as distinguem entre elas, 

há que referir relativamente às presunções legais que elas resultam de estipulação 

legal, como o próprio nome indica; são assim mecanismos normativos criados 

pelo legislador, que assentam num raciocínio apriorístico baseado em regras de 

experiência e que impõem ao intérprete a sua aplicação imediata. 

A sua consagração legal geral encontra-se prevista no art.º 350 do CC, pelo 

que o seu n.º 1 refere que «quem tem a seu favor a presunção legal escusa de 

provar o facto a que ela conduz». Estas presunções, por sua vez, subdividem-se em 

presunções iuris tantum e presunções iuris et de iure, que se diferenciam 

particularmente quanto à questão do ónus da sua prova: respetivamente, as 

primeiras admitem prova em contrário, na medida em que são ilidíveis (são 

inúmeros os exemplos de tais presunções, bastando apurar, nesse mesmo código, 

os termos da responsabilidade aquiliana pelo risco); as segundas, por sua vez, são 

inilidíveis e não admitem prova em contrário, na medida em que a lei proíbe a 

prova em contrário88.  

b. Presunções hominis 

Já no que tange às presunções hominis, judiciais ou naturais, as mesmas têm a 

sua consagração legal no art.º 351 do CC, mas que infelizmente pouco nos oferece 

quanto ao seu conteúdo. Vem tal artigo tão-somente condicionar a 

admissibilidade de tais presunções à própria admissibilidade da prova testemunhal 

                                                           
88 Veja-se, a título exemplificativo, o art.º 182, n.º 2, do CIRE, nos termos em que considera 

«sempre culposa» a insolvência naqueles termos. Quanto a este tema, vide SOUSA, Jorge Manuel 

Santos Lopes de – Ilisão…, p. 14 e ss. 
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num determinado processo89; esta opção legislativa vem denotar que, a par da 

prova testemunhal, a presunção hominis depende exclusivamente daquela que é a 

convicção do julgador, na medida em que é extraída dos demais factos provados, 

notórios ou de conhecimento oficioso90. 

Com este mecanismo, o julgador procura estabelecer um nexo lógico através 

de um facto que tem por base, ou através de certos indícios, que lhe permitam 

concluir por um facto presumido. Este tipo de mecanismo é aquele que o Juiz 

realiza, com base nos seus próprios conhecimentos e nos dados da experiência91. 

Já a jurisprudência vem definir a presunção judicial nos seguintes termos: 

«São situações em que, num quadro de conexão entre factos provados e não 

provados, à luz da experiência comum, da lógica corrente e por via da própria 

intuição humana, a existência dos primeiros, em termos de alta probabilidade, 

justifica a existência dos últimos»92. 

Podemos concluir assim que logra aqui um meio de prova indireta, na medida 

em que a prova direta desse facto não ser acessível por outro modo, e que assenta 

não só em factos, mas também nos conhecimentos o homem médio. 

Importa ainda referir o carácter potestativo que as presunções hominis 

apresentam, ao invés do que sucede com as presunções legais. Com efeito, aquelas 

conferem ao julgador a discricionariedade para procurar o tal raciocínio aludido, 

sendo que estamos assim diante de um juízo subjetivo por parte do decisor e que 

não dispõe daquelas “convenções apriorísticas” das presunções judiciais – é o 

                                                           
89 Art.º 351 do CC: «As presunções judiciais só são admitidas nos casos e termos em que é 

admitida a prova testemunhal». 

90 PEREIRA, Joel Timóteo Ramos – Presunções judiciais – o que são?. O Advogado. [Em linha]. II 

Série, n.º 24, (Abril de 2006). [Consult. 09-01-2015]. Texto integral Disponível em: 

http://www.verbojuridico.com/doutrina/artigos/oadvogado_64.html.  

91 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico: Direito Civil, Direito Processual Civil, Organização 

Judiciária. 5.ª Ed., atualizada e aumentada. Vol. I, Coimbra : Almedina, 2010, p. 422. 

92 Ac. do STJ, de 05-05-2005, disponível em: www.stj.pt. 
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próprio juiz que forma o raciocínio e que se baseia na sua própria experiência e 

conhecimentos, que julga serem do senso comum93. 

 

4. Da qualificação das presunções judiciais como meio de prova 

Há que atender que a qualificação como meio de prova não tem sido pacífica 

entre a jurisprudência94, mas a posição por que aqui se pugna é a que foi adotada 

pelo STJ95 no seguinte Ac. – «Trata-se de um meio de prova, submetido, como a 

prova testemunhal, ao princípio da livre apreciação, face ao disposto nos artigos 

396.º do Código Civil e 655.º do Código de Processo Civil». 

Reconhecendo que as conceções conflituantes quanto à definição como meio 

de prova se devem ao facto de que as presunções jamais assentarem em factos 

trazidos ao processo mas sim em convicções no seio do Tribunal, não pode deixar 

de se considerar que não se deve abrir mão da sua qualificação como tal: como já 

foi anteriormente aludido96, as mesmas subsumem-se o âmbito de provas indiretas 

(em particular, provas indiretas indiciárias). Diante deste desígnio mais se dirá, 

como uma confrontação in extremis com outros meios de prova, que nenhum 

meio de prova indireto poderia assim ser qualificado como tal: a título 

exemplificativo, a própria prova testemunhal, que é o paradigma da prova indireta 
                                                           

93 Tema que se desenvolverá mais aprofundadamente no capítulo V. 

94 «As presunções judiciais, também designadas materiais, de facto ou de experiência (artº 349º 

C. Civ.) não são, em rigor, verdadeiros meios de prova, mas antes “meios lógicos ou mentais ou 

operações firmadas nas regras da experiência” ou, noutra formulação, “operação de elaboração das 

provas alcançadas por outros meios”, reconduzindo-se, assim, a simples prova da primeira aparência, 

baseada em juízos de probabilidade» – Ac. do TRC, proc. n.º 3650/05, 14-02-2006, disponível em: 
www.dgsi.pt, assente no entendimento do Ac. do TRP, de 9-1-1990: BMJ, 393.º – 665, sumário 

disponível para consulta em NETO, Abílio – Código…, p. 325. 

95 Mesmo no seio desta instância não existe unanimidade: «A presunção representa o juízo lógico 

pelo qual, argumentando segundo o vínculo de causalidade que liga uns com outros os 

acontecimentos naturais e humanos, podemos induzir a existência ou o modo de ser de um 

determinado facto que nos é desconhecido em consequência de outro facto ou factos que nos são 

conhecidos. Não são um meio de prova, mas um processo indirecto que proporciona racionalmente 

o que se pretende provar» – Ac. do STJ, proc. n.º 002663, de 03-04-1991, disponível em: 

www.dgsi.pt. 

96 Ponto §1.3., Capítulo IV. 
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representativa e da qual não restam dúvidas de que se qualifica como um meio de 

prova, implica um facto vislumbrado por outrem que não o Tribunal e em que o 

Juiz não deixa de concluir, com recurso à imediação e oralidade, pela respetiva 

verosimilhança – será sempre uma presunção da idoneidade do discurso do 

depoente. 

Em jeito de epílogo, a análise das presunções judiciais não está completa sem 

abordar a temática do ónus da prova, que se encontra diretamente ligado às 

presunções em geral. Impõe questionar-se, em última análise, em que termos opera 

o ónus da prova e em que medida se inserem elas no epicentro da convicção do 

Juiz, pelo que tal questão merece um desenvolvimento autónomo e extenso, 

configurando uma introdução às alegações finais da presente exposição. 

 

Capítulo V  

BURDEN OF PROOF DAS PRESUNÇÕES JUDICIAIS  

E ATIVIDADE COGNITIVA DO JUIZ 

 

1. Das regras da experiência comum e da atividade cognitiva do Juiz 

Ao abrigo do princípio da livre apreciação da prova, «o Tribunal é livre de 

formar a sua convicção desde que essa apreciação não contrarie as regras comuns 

da lógica, da razão, das máximas da experiência e dos conhecimentos científicos, por 

referência ao homem médio suposto pela ordem jurídica (homo normativus)»97. 

Com efeito, as regras de experiência comum são vetores orientadores das 

presunções judiciais, e consistem em «ensinamentos auridos através da observação 

empírica dos factos. É nesse saber de experiência feito que mergulham as suas 

raízes as presunções continuamente usadas pelo juiz na apreciação de muitas 

situações de facto»98. Nestes termos, estas regras de experiência nunca podem 

                                                           
97 Ac. do TRP, proc. n.º 51/08.7GAMCD.P1, de 20-12-2011, disponível em: www.dgsi.pt. 

98 VARELA, Antunes apud Ac. do TRC, proc. n.º 347/10.8PATNV.C1, de 09-05-2012, disponível 

em: www.dgsi.pt. 



Aquilina Ribeiro Conformação constitucional das presunções hominis no âmbito do processo penal 
 
 
 

 

 

| 54 ∙ DV9  

deixar de fazer denotar um cunho extremamente pessoal do Juiz, porquanto 

dependem da sua experiência pessoal e da sua vivência mundana: a sua crítica 

analítica nutre-se não só dos doutos elementos teóricos, intelectuais e académicos 

que aferrou para chegar àquela instância profissional, mas também depende «de 

todas as suas experiências anteriores e dos conhecimentos que foi incorporando 

ao longo da sua existência, (…) os que lhe advieram de outras fontes, como as dos 

duros embates da vida e das suas adversidades, estes de indispensável valor»99. 

Os Juízes são assim homens e mulheres que se caracterizam por um 

discernimento particularmente cândido, pelo que nada menos que isso pode ser 

esperado pela parte de quem legitimou o exercício das suas funções. Por isso 

tendem a transpor tal atributo para elaboração das suas decisões, que nada mais 

são do que um conjunto de relações coordenadas num sistema lógico pautado pela 

seleção de elementos probatórios, pelo que dos factos que lhe são trazidos deduz a 

respetiva colaboração para o preenchimento dos pressupostos de um determinado 

tipo-legal de crime100. Como refere Enrico Altavilla, para aquela referida escolha 

não pode deixar de influir a personalidade do juiz, com as suas experiências101, 

sendo que estas contribuem para aquela que é a formação da sua convicção102, ao 

abrigo do princípio da livre apreciação da prova. 

                                                           
99 FILHO, Napoleão Nunes Maia – As regras da experiência comum na formação da convicção do 

Juiz. Revista Dialética de Direito Processual Penal. [Em linha]. N.º 17. [Consult. 30-01-2015], 

p. 59, disponível em: http://www.cella.com.br/conteudo/conteudo_39.pdf. 

100 ALTAVILLA, Enrico – Psicologia judiciária. Vol. 2 :  Personagens do processo penal. 

Coimbra : Almedina, 2003, p. 475. 

101 ALTAVILLA, Enrico – Psicologia…, p. 475. No mesmo sentido, LÚCIO, Laborinho – O 

Julgamento: uma narrativa crítica da justiça. 2.ª Ed. Lisboa : Dom Quixote, 2012, p. 89. 

102 Segundo Planiol, a convicção dependerá dos seguintes elementos: (1) a verificação de um 

fenómeno, de uma situação ou de um facto; (2) a utilização do raciocínio, deduzindo factos 

conhecidos, factos ignorados ou contrastantes: provas indiretas ou por presunção; (3) atestação 

alheia: testemunhas e peritos, declarações das partes. – cfr. PLANIOL apud ALTAVILLA, Enrico – 

Psicologia…, p. 480. 
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Já no cerne do assunto que aqui se aborda, tais experiências afiguram-se se 

maxime importância, pelo que sem elas jamais se preencheriam os requisitos para 

a valoração da presunção judicial103, sendo esta completamente inútil. 

 

1.1. Da diferença entre arbitrariedade e discricionariedade 

Há que entender, no entanto, a convicção do Juiz assente nos termos 

anteriores não deve ser puramente subjetiva e emocional, e consequentemente 

imotivada, até porque, quanto à sua convicção pessoal, «desempenham um papel 

de relevo não só a atividade cognitiva, mas também elementos racionalmente não 

explicáveis»104. 

Assim, a livre apreciação da prova jamais deve ser fundamento para um 

tratamento arbitrário ou de uma decisão irracional, não podendo o Juiz valorar as 

provas em conformidade com o seu exclusivo humor do momento ou por 

determinado convencimento exclusivamente subjetivo105. Quanto a esta temática, 

deve-se um especial agradecimento ao contributo do Tribunal da Relação de 

Coimbra, que doutamente veio expor o seguinte: 

«O juiz não pode, ao abrigo deste princípio, valorar as provas como lhe 

apetece, determinado por um convencimento exclusivamente subjetivo. A livre 

convicção do julgador não é, nem pode ser, sinónimo de arbítrio ou decisão 

                                                           
103 Vide ponto §4, capítulo IV. 

104 Ac. do TRP, proc. n.º 0412950, de 14-07-2004, disponível em: www.dgsi.pt. 

105 No mesmo sentido, Sousa Mendes: «“Na maior parte das vezes o juiz historiador terá de lançar 

mão de um procedimento indiciário, recorrendo à perceção de meros factos probatórios através dos 

quais procurará provar o facto principal. Como se sabe, a prova indiciária é aquela que permite a 

passagem do facto conhecido ao facto desconhecido. É neste campo que as regras da experiência se 

tornam necessárias, na medida em que ajudam à realização dessa passagem. Seja como for, a 

apreensão do facto principal terá, no final, de ser feita de um modo totalizante, pois o juiz 

historiador nunca pode perder de vista que lhe cabe fazer um juízo objetivo, concreto e atípico 

acerca do caso decidendo.”» – cfr. MENDES, Sousa apud BRITO, Ana Maria Barata de – Livre 

Apreciação da Prova e Prova Indirecta. Lisboa : 2013, p. 5, disponível em: 

http://www.tre.mj.pt/docs/LivreApreciacaoDaProvaEProvaIndirecta_Dra%20Ana%20Brito.pd

f. 
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irracional “puramente impressionista-emocional que se furte, num incondicional 

subjetivismo, à fundamentação e à comunicação” (Prof. Castanheira Neves, citado 

pelo Prof. Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, Vol. I, 4ª Ed., 

85). Na tarefa de valoração da prova exige-se uma apreciação crítica e racional, 

fundada nas regras da experiência, mas também nas da lógica e da ciência, bem 

como da perceção da personalidade do depoente e da dúvida inultrapassável que 

conduz ao princípio in dubio pro reo, tudo para que dela resulte uma convicção do 

julgador objetivável e motivável, únicas características que lhe permitem impor-

se, quer dentro do processo, quer fora dele. 

Mas esta tarefa não corresponde a uma ciência exata. A convicção alcançada 

pelo tribunal resulta da conjugação dos dados objetivos consubstanciados nos 

documentos e em outras provas constituídas, com as impressões proporcionadas 

pela prova por declarações, tendo em conta a forma como esta foi produzida, 

relevando designadamente, a razão de ciência dos declarantes e depoentes, a sua 

serenidade e distanciamento ou falta deles, as suas certezas, hesitações e 

contradições, a sua linguagem e cultura, sinais e comportamento, e a coerência do 

raciocínio, aqui assumindo determinante importância os princípios da imediação 

e da oralidade pois são eles que permitem ao julgador detetar as forças e fraquezas 

da prova por declarações e da prova testemunhal» 106. 

Tal acórdão vem assim fazer relevar, mais uma vez, a importância da 

fundamentação da decisão tomada pelo julgador107, pelo que através desse meio 

permite não só que os seus destinatários compreendam o “porquê” e o sentido da 

sua decisão, mas também que possam corroborar o bom funcionamento da justiça. 

 

                                                           
106 FERREIRA, Marques apud Ac. do TRC, proc. n.º 597/00.5TAPBL.C1, de 08-07-2009, 

disponível em: www.dgsi.pt. 

107 «(…) os motivos de facto que fundamentam a decisão, entendidos como os elementos que em 

razão das regras da experiência ou de critérios lógicos constituem o substrato racional que conduziu 

a que a convicção do tribunal se formasse em determinados sentido ou valorasse de determinada 

forma os diversos meios de prova apresentados em audiência» – Ac. do TRC, proc. n.º 

216/07.9GCPBL.C1, de 02-06-2009, disponível em www.dgsi.pt. 
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1.2. “Para além da dúvida razoável” 

Uma vez que é a dúvida de culpabilidade que dá ímpeto ao processo, não é 

menos verdade que a mesma cria um óbice no apuramento da verdade material, 

já que o julgador encontra-se limitado ao conhecimento humano e corre o risco 

de tal dúvida inicial persistir. Neste caso, quando permaneça alguma dúvida 

importante e séria sobre o ato externo e a culpabilidade do arguido, impõe-se uma 

sentença absolutória, de acordo com o princípio do in dubio pro reo, já abordado 

em sede própria. Quer isto significar que dar um facto como provado tem que 

implicar que o nexo lógico estatuído perante a presunção judicial seja único e que 

exclua todas as outras possibilidades lógicas que possam derivar do facto-base. Denota-

se assim, mais uma vez, a importância da fundamentação.  

A dúvida razoável consiste assim em qualquer dúvida que seja “compreensível 

para uma pessoa racional e sensata”, não “absurda”; ou seja, a dúvida razoável não 

é meramente “concebível” ou “conjetural”, uma dúvida abstrata108. Nesta esteira, 

o Direito utiliza a designação de “prova para além de qualquer dúvida razoável” 

para demonstrar o quão convincente se impõe que a prova da culpa seja para 

permitir que o arguido seja condenado pela prática do crime, e reconhece-o na 

exata medida em que existem muito poucos elementos mundanos que possamos 

afirmar com a certeza de que efetivamente tiveram lugar no mundo real dos 

factos109. Assim sendo, como reverso da moeda, jamais o arguido poderá ser 

condenado sem prova suficiente; se subsistir qualquer dúvida, qualquer indicação 

de que de determinado raciocínio lógico possam insurgir outras possibilidades, 

outros desfechos, a dúvida razoável não estará ultrapassada110.  

                                                           
108 Ac. do TRC, Proc. n.º 107/07.3GBAGD.C1, de 22-04-2009, disponível em: www.dgsi.pt. 

109 «The law uses the term, "proof beyond a reasonable doubt," to tell you how convincing the evidence 

of guilt must be to permit a verdict of guilty. The law recognizes that, in dealing with human affairs, 

there are very few things in this world that we know with absolute certainty. Therefore, the law does not 

require the People to prove a defendant guilty beyond all possible doubt» – cfr. New York State Unified 

Court System – Presumption of Innocence; Burden of Proof (in cases without an affirmative defense); 

Proof Beyond a Reasonable Doubt, p. 1, disponível em: http://www.nycourts.gov/judges/cji/1-

General/CJI2d.Presumption.Burden.Reasonable_Doubt.pdf. 

110 Ac. do TRL, proc. n.º 679/06.0GDTVD.L1-3, de 04-07-2012, disponível em: www.dgsi.pt. 
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Este ponto tem particular relevância para as presunções judiciais, na medida 

em que a jurisprudência impõe que a operatividade da presunção «deve apresentar 

alguns requisitos metodológicos básicos, como uma relação direta, unívoca e 

precisa, logo necessária, entre o facto conhecido e o facto desconhecido. Em 

resumo, a presunção com base no facto probatum só permite a ligação ao facto 

probandum se a presunção se basear num juízo lógico seguro, causal, sequencial, 

preciso, direto e unívoco»111. Tal juízo não deve, em momento algum, ser suscetível 

conter lacunas que destruam esse raciocínio lógico, sob pena da decisão padecer 

da arbitrariedade que anteriormente se rejeitou. Do mesmo modo se impõe que 

tal raciocínio não dependa somente das regras de experiência comum, pois 

“efetivamente, a realidade do quotidiano desmente muitas vezes os padrões de 

normalidade, que não constituem regras absolutas”112/ 113. 

 

2. Do ónus da prova das presunções judiciais 

Como já se firmou, a nossa estrutura acusatória mitigada do processo tem 

bastantes implicações práticas nos termos da prova – a mesma deve ser trazida pela 

acusação, pelo que de forma muito leviana se infere que o Juiz não pode conhecer 

de factos que não constem do objeto do processo. Tal se deve à presunção da 

                                                           
111 Ac. do TRE, proc. n.º 535/09.0TAOLH.E1, de 25-06-2013, disponível em: www.dgsi.pt. No 

mesmo sentido, o seguinte Ac. do STJ, proc. n.º 03P3213, de 07-01-2004, disponível em: 

www.dgsi.pt: «Na presunção deve existir e ser revelado um percurso intelectual, lógico, sem 

soluções de continuidade, e sem uma relação demasiado longínqua entre o facto conhecido e o 

facto adquirido; a existência de espaços vazios no percurso lógico determina um corte na 

continuidade do raciocínio, e retira o juízo do domínio da presunção, remetendo-o para o campo 

da mera possibilidade física mais ou menos arbitrária ou dominada pelas impressões». 

112 Ac. do TRC, proc. n.º 40/11.4TASRE.C1, de 22-05-2013, disponível em www.dgsi.pt. 

113 «“As regras da experiência têm aqui uma função instrumental no quadro de uma investigação 

orientada para os factos individuai. O juiz historiador tem que reconstituir um facto individual que 

ele mesmo não percecionou. Na melhor das hipóteses, o juiz historiador conseguirá ainda assim 

ter acesso a fragmentos da matéria de facto”» – cfr. BRITO, Ana Maria Barata de – Livre Apreciação 

da Prova e Prova Indirecta. Lisboa : 2013, p. 4, disponível em: 

http://www.tre.mj.pt/docs/LivreApreciacaoDaProvaEProvaIndirecta_Dra%20Ana%20Brito.pd

f. 
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inocência de que o arguido está abonado, pelo que o ónus da prova incumbe a quem 

alega que determinado bem jurídico foi violado por determinada pessoa114. 

Estando as presunções diretamente associadas ao tema do ónus da prova, cujo 

princípio geral vem previsto no art.º 342115, as mesmas comportam a consequência 

da inversão do burden of proof. Com efeito, o art.º 344, n.º 1, do CC vem referir 

que «as regras dos artigos anteriores invertem-se, quando haja presunção legal, 

dispensa ou liberação do ónus da prova, ou convenção válida nesse sentido, e, de 

um modo geral, sempre que a lei o determine»116. Contudo, esfingicamente, tal 

preceito apenas faz alusão às presunções legais, e não às judiciais, o que nos leva 

momentaneamente a questionar como se processam os termos da produção da prova 

para as presunções hominis. 

No entanto, e por tudo que já aqui se expôs, será fácil de compreender porque 

é que o legislador rejeitou a inversão do ónus da prova por presunção judicial, nos 

termos processuais gerais. Quanto ao Direito Processual Criminal, em especial, a 

presunção hominis deve estar sempre acompanhada de juízos inequívocos que 

conduzam ao facto presumido, sendo de rejeitar que as meras regras de experiência 

implicassem aquela inversão, por dois motivos: para além de não ser justo, tal 

aceção contenderia diretamente com o princípio da presunção da inocência que 

abona o arguido; esta presunção deve sempre prevalecer sobre a primeira, na 

medida que ao abrigo dela o arguido pode assumir uma posição passiva ou quase 

de abstenção probatória117.  

                                                           
114 «A realidade dos factos invocados precisa, em princípio, de ser demonstrada por aqueles que 

os invocam» – cfr. LIMA, Pires de; VARELA, Antunes – Código Civil: Anotado. 4ª Ed. revista e 

atualizada. Vol. 2. Coimbra : Wolters Kluwer Portugal, 2010, p. 304. 

115 «Àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado». 

116 Este último artigo, contudo, tem de ter particular atenção à nuance das presunções legais se 

subdividirem: tendo em conta o que se encontra consagrado no art.º 350, n.º 2, do CC, «as 

presunções legais podem, todavia, ser ilididas mediante prova em contrário, exceto nos casos em 

que a lei o proibir» (neste último caso, quanto às presunções legais iures et de iure, em contraposição 

com as presunções legais iuris tantum. 

117 Como refere Figueiredo Dias, não pode recair sobre ele um ónus probatório sendo “a não 

comprovação de qualquer facto relevante para efeito de aplicação de sanção ou a sua demonstração 

incompleta deve impreterivelmente resolver-se a favor do arguido”. 
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Capítulo VI  

EPÍLOGO: A CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL  

DAS PRESUNÇÕES HOMINIS NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL 

 

A presunção de inocência não é, nem pode ser, um princípio hermético e 

fechado de processo penal, sob pena de com ele as finalidades do processo serem 

utópicas e impraticáveis. Deve por isso coexistir com as nuances de uma estrutura 

processual miscigenada do processo, nomeadamente quanto a certos aspetos 

inquisitórios que acabam por fazer contrabalançar as exigências de proteção do 

arguido com a exigência de alcançar a verdade material. Assim sendo, o processo 

penal não exclui nem proíbe a produção dos meios de prova legais, entre elas, as 

provas por presunção118. Ainda assim, as presunções hominis jamais deverão ser 

entendidas como um mecanismo para “provocar ou incentivar” o arguido a 

produzir prova119, sob pena de se frustrarem o status activus processualis que lhe 

assistem, pelo que o Juiz só deve lançar mão delas nos termos aludidos. 

A jurisprudência e a doutrina têm logrado em limitar a utilização deste 

mecanismo em medidas muito restritivas, pois como a obtenção da verdade não 

pode ser admitida a todo o custo, deve balizar muito bem em que termos é que 

se passa da discricionariedade para a arbitrariedade e falta de isenção do Tribunal. 

Esse esforço deve-se ao reconhecimento de que, não obstante serem utensílios 

essenciais na praxis judiciária120, as presunções judiciais levantam sérias dúvidas 

                                                           

 

118 Ac. do TRC, proc. n.º 347/10.8PATNV.C1, de 09-05-2012, disponível em www.dgsi.pt. 

119 Segundo N. Huntley Holland e Harvey H. Chamberlin, tal conclusão é consignada no sistema 

de common law: «As noted earlier, criminal presumptions often allow the prosecutor to get his case to the 

jury in circumstances where he might otherwise be unable to do so. As well as in aiding convictions, they 

provide an incentive to the defendant to produce evidence» – cfr. HOLLAND, N. Huntley; 

CHAMBERLIN, Harvey H. – Statutory Criminal Presumptions: Proof Beyond a Reasonable Doubt? 

Valparaiso University Law Review. [Em linha]. Vol. 7, n.º 2 (1973). [Consult. 18-01-2015], p. 

151 e 152, disponível em: 

http://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1751&context=vulr. 

120 Veja-se, por exemplo, nos casos do animus faudendi, que sedo um elemento volitivo, só pode 

ser inferido graças às ações que o agente exteriorizou. 
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quanto à justiça da decisão quando o Juiz se socorre delas. No entanto, é inevitável 

que mesmo diante de qualquer outro meio de prova exista a possibilidade da 

sentença culminar em situações materialmente injustas, quer seja diante de uma 

situação de “caso julgado” ou diante da absolvição por força do in dubio pro reo121: 

e aí não há presunção nenhuma que nos valha. 
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SUMÁRIO: Introdução. 1. As imunidades e o princípio da igualdade. 

1.1.Noção de imunidade. 1.2. O princípio da igualdade 2. A 

compreensão jurídico-penal das imunidades. 2.1. Fundamentos e 

interesses jurídico-penais emergentes 2.2. A incerteza sistemática da 

natureza jurídico-penal das imunidades 2.2.1. Colocação do problema 

2.2.2. A natureza jurídico-penal das imunidades do Presidente da 

República 2.2.3. A natureza jurídico-penal das imunidades 

parlamentares 2.2.4. A natureza jurídico-penal das imunidades dos 

membros do Governo. Conclusões. Bibliografia. 

RESUMO: O presente estudo2 tem por objecto de estudo as imunidades 

dos titulares dos órgãos de soberania com funções políticas: Presidente 

da República, Deputados e membros do Governo. Com a consagração 

das imunidades, o titular do órgão de soberania pode, ainda que de 

forma temporária e precária, não ser responsabilizado criminalmente 

pela prática de condutas censuráveis de um ponto de vista jurídico-

penal. Urge, por isso, encontrar uma justificação consistente à luz dos 

princípios e valores do Direito Penal. A questão central em análise é a 

                                                           
1 Advogado. Concluiu a licenciatura (2011) e o mestrado (2014) na Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa. Email: afonsoleitao1@sapo.pt 

2 O presente texto tem por base a dissertação de mestrado do autor intitulada “O regime penal 

das imunidades dos titulares dos órgãos políticos de soberania”. A dissertação foi apresentada em 

provas públicas realizadas a 07 de Janeiro de 2014 na Faculdade de Direito da Universidade Nova 

de Lisboa, com um júri constituído pela Professora Doutora Teresa Beleza (presidente), Professor 

Doutor Paulo Sousa Mendes (arguente) e Professor Doutor Frederico Costa Pinto (orientador). 
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de saber qual o plano dogmático em que as imunidades, dos diversos 

órgãos políticos de soberania, devem operar. 

PALAVRAS-CHAVE: imunidades, princípio da igualdade, princípios de 

direito penal, causas de justificação e causas de não punibilidade. 

RAMOS DO DIREITO: Direito Penal e Direito Constitucional. 

 

Introdução 

Na Constituição da República Portuguesa (CRP) podemos verificar que 

existem certas categorias de pessoas que beneficiam de imunidades fundadas 

no Direito Constitucional, tais como o Presidente da República (PR) (art. 

130.º), os Deputados (art. 157.º) e os membros do Governo (art. 196.º). Neste 

trabalho, concentrar-nos-emos, portanto, no estudo das imunidades dos 

titulares dos órgãos de soberania com funções políticas. De facto, com este 

regime de imunidades, os seus titulares podem, ainda que de forma temporária 

e precária, não ser responsabilizados criminalmente pela prática de condutas 

censuráveis de um ponto de vista jurídico-penal.  

Por isso, parece-nos pertinente encontrar a uma justificação à luz do 

princípio da igualdade e dos valores do Direito Penal. Pretende-se com este 

trabalho saber qual o plano dogmático – isto é, com base nas estruturas 

dogmáticas da teoria do facto punível – em que as imunidades, dos diversos 

órgãos políticos de soberania, devem operar. 

 

1. As Imunidades e o Princípio da Igualdade 

1.1. Noção de imunidade 

Da leitura de diversos autores que já se debruçaram sobre o conceito de 

imunidade, podemos dizer que existe uma ausência de consenso doutrinal 
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quanto à terminologia a adoptar3. Como bem demonstra FRANCISCO 

AGUILAR, a existência de uma diversidade de conceitos4 como indemnidade, 

imunidade, imunidade stricto sensu, inviolabilidade, irresponsabilidade, 

prerrogativas e privilégio, acaba por resultar “numa inconveniente dispersão 

conceptual indutora de equívocos, que constituem obstáculos à imediata 

apreensão e fluida compreensão das constelações problemáticas em jogo”5.  

Feita esta prévia alusão à diversidade terminológica existente, proporemos 

a definição de imunidade que servirá de base às posições que serão tomadas ao 

longo do presente trabalho.  

Imunidade é um estatuto político-constitucional temporário, precário e não 

renunciável de que gozam os titulares de órgãos (políticos) de soberania, e que tem 

como indispensável missão a protecção e garantia do regular funcionamento das 

instituições democráticas face aos restantes poderes do Estado. Passemos, então, à 

justificação da nossa opinião. 

Em primeiro lugar, é muito importante salientar que a imunidade não é 

um privilégio pessoal, pois se aceitássemos tal fórmula estaríamos a acentuar 

de forma excessiva o carácter excepcional da situação jurídica em causa. É 

                                                           
3 Na doutrina italiana, cfr. SILVIO TRAVERSA, “Immunità parlamentare”, in Enciclopedia del 

Diritto, vol. XX, Milano, Giuffrè Editore, 1970, p. 178; ANTONIO PAGLIARO, “Immunità 

(diritto penale)”, in Enciclopedia del Diritto, vol. XX, Milano, Giuffré Editore, 1970, p. 213; 

LAURA RICCIO, “Immunità”, in Digesto delle Discipline Penalistiche, VI, quarta edizione, Torino, 

UTET, 1987, p. 176. Na doutrina nacional, cfr. CARLA AMADO GOMES, “Das imunidades 

parlamentares no Direito Português – algumas considerações”, in Estudos de Direito Parlamentar, 

org. Prof. Doutor Jorge Miranda, Lisboa, 1997, pp. 525 e ss; cfr. GERMANO MARQUES DA 

SILVA, Direito Penal Português. Parte Geral. Introdução e teoria da lei penal, vol. I, 3.ª edição, 

Lisboa, Verbo, 2010, p. 343.  

4 FRANCISCO AGUILAR propõe a seguinte terminologia: “indemnidade, para designar as 

situações de ausência de responsabilidade criminal relativas ao titular de órgão político; imunidade, 

para designar as situações de não privação da liberdade prévia a sentença definitiva de condenação 

e de não sujeição a julgamento do titular de cargo político; prerrogativa processual, para todas as 

restantes situações em que o titular de cargo político beneficie de um tratamento processual mais 

favorável do que o consagrado no regime ordinário.”, cfr. FRANCISCO AGUILAR, “Imunidades 

dos Titulares de Órgãos Políticos de Soberania” in Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos 

Fundamentais, Coimbra, Almedina, 2004, p. 336.  

5 Cfr. FRANCISCO AGUILAR, Jornadas cit., p. 336. 
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preferível dizer-se que as imunidades dos titulares de órgãos políticos de 

soberania são prerrogativas destinadas a assegurar as condições para o livre e 

independente exercício das suas funções. Daí que se afirme que as imunidades 

não visam proteger directa e imediatamente o titular de órgão de soberania 

individualmente considerado, mas sim o conjunto de actos e condutas por ele 

realizados no exercício das suas funções.  

A esse propósito, é de salientar o seguinte: hoje, continua a fazer sentido 

a consagração do estatuto de imunidade, por assentar na ideia de protecção e 

preservação do exercício de uma função de grande relevo e projecção na vida 

política de um País para garantir que os titulares de altas funções políticas do 

Estado exerçam os seus mandatos de forma livre, esclarecida, como expressão 

de decência pública e imune às pressões externas que os façam desvirtuar da 

importante missão da prossecução do interesse público6.  

Em segundo lugar, as imunidades têm uma natureza temporária e precária. 

Em relação à primeira característica, ela deve-se ao facto de os titulares de 

órgãos de soberania gozarem desse estatuto somente no período em que 

exercem as funções públicas, o que está em harmonia com o princípio 

constitucional da renovação segundo o qual ninguém pode exercer a título 

vitalício qualquer cargo político (art. 118.º, da CRP). A segunda característica 

é particularmente esclarecedora da negação da ideia de que a imunidade 

protege o respectivo titular de toda a perseguição penal ou da possibilidade de 

ser responsabilizado criminalmente.  

De facto, se é verdade que existe um tratamento desigual das pessoas com 

estatuto de imunidade face ao «comum» dos cidadãos, tal não significa que a 

Lei Fundamental não consagre um conjunto de circunstâncias em que esses 

                                                           
6 Como refere MANZINI: “[…] nello Stato moderno, hanno perduto il carattere di privilegi 

personali o di classe […], per assumere invece quello di prerrogative, motivate da un pubblico 

interesse, e riconosciute non in considerazione della persona o della classe, bensì per garantire 

l’esercizio efficace, libero, decoroso di determinate funzioni di diritto pubblico interno o 

internazionale”, cfr. VINCENZO MANZINI, Trattado di Diritto Penale Italiano, vol. 1, 5ª ed. 

aggiorn, Torino, UTET 1981, p. 597. 
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titulares possam ser constituídos sujeitos processuais ou que possam ser 

condenados pela prática de crimes.  

Em terceiro lugar, a imunidade assume um carácter irrenunciável para o 

seu titular, uma vez que ela constitui uma garantia objectiva e funcional do 

próprio mandato democrático. Por isso, consideramos que a pessoa que goze 

de imunidade não pode, de forma individual e unilateral, ainda que consciente 

das consequências que podem advir dessa decisão, renunciar a esse estatuto 

político-constitucional. Como afirma ALMEIDA SANTOS, a “discriminação 

é inerente à função, não ao agente, e é positiva. Por isso, não pode o deputado 

dispor da imunidade, renunciando a ela”7.  

Em quarto lugar, quando falamos na indispensável missão de protecção e 

garantia do regular funcionamento das instituições democráticas face aos 

restantes poderes do Estado, pretende-se sublinhar dois aspectos.  

O primeiro é o de que a imunidade é estabelecida no interesse da 

autonomia, estabilidade e dignificação dos órgãos de soberania, enquanto 

instituições democráticas legitimadas pelo voto popular. O segundo relaciona-

se com o facto de a imunidade visar a preservação da independência dos órgãos 

políticos de soberania perante outros órgãos como é o caso dos Tribunais, 

sobretudo quando estes administram a justiça penal.  

Para fundamentar melhor este segundo ponto, vejamos alguns exemplos: 

(i) a efectivação da responsabilidade criminal do PR por crimes cometidos no 

exercício das suas funções dependerá da iniciativa exclusiva da AR, para 

posterior julgamento pelo STJ (Supremo Tribunal de Justiça); (ii) a 

necessidade de autorização (facultativa ou obrigatória) da AR para um 

deputado ser constituído arguido num processo criminal; (iii) movido um 

procedimento criminal contra um membro do Governo e havendo acusação 

                                                           
7 Cfr. ANTÓNIO ALMEIDA SANTOS, Diário da Assembleia da República, I Série, 49-81, IV 

Legislatura, 2.ª Sessão Legislativa, Mar.-Abr. 1986-87, F.D.L., Lisboa, Imprensa Nacional-Casa 

da Moeda, 1987, p. 2756. 
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definitiva, terá de haver decisão da AR sobre a sua suspensão ou não de acordo 

com certos pressupostos.  

 

1.2. O princípio da igualdade  

O nosso Estado de Direito Democrático encontra no princípio da 

igualdade um dos seus mais básicos e firmes fundamentos materiais. Com base 

naquele princípio, é afirmado que todas as pessoas nascem livres e iguais em 

direitos e deveres, assente numa ideia fundamental de dignidade da pessoa 

humana (art. 13.º, da CRP)8.  

Contudo, a própria Constituição estabelece algumas situações especiais 

em que determinadas pessoas poderão ser objecto de tratamento diferenciador 

por parte da lei penal em razão das funções político-institucionais que 

exercem, maxime num órgão de soberania.  

De acordo com a opinião de JESCHECK, no âmbito da vigência pessoal 

da lei penal certas “categorias de pessoas podem permanecer subtraídas ao 

poder punitivo […] por completo ou por certos crimes, de modo permanente 

ou durante algum tempo, devido ao Direito constitucional ou internacional”9. 

O reconhecimento de situações excepcionais face ao princípio geral da 

igualdade exige saber, nas palavras de GOMES CANOTILHO e VITAL 

                                                           
8 Como é referido por JORGE MIRANDA: “A Constituição não se circunscreve a declarar o 

princípio de igualdade. Aplica-o, desde logo, a zonas mais sensíveis ou mais importantes na 

perspectiva da sua ideia de Direito. E daí um sistema bastante complexo e talvez demasiado 

ambicioso, em que se deparam decorrências puras e simples da igualdade jurídica, preceitos de 

diferenciação em função de diferenças de circunstâncias, imposições derivadas da igualdade social e 

discriminações positivas”. Cfr. JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, tomo IV, 

3.ª edição, revista e actualizada, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, pp. 231 e 232. 

9 Cfr. HANS-HEINRICH JESCHECK, Tratado de Derecho Penal. Parte general, trad. José Luis 

Manzanares Samaniego, 4.ª Edición completamente corrigada y ampliada, Granada, Editorial 

Comares, 1993, p. 166. 
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MOREIRA, se “existe fundamento material bastante para diferenciações de 

tratamento jurídico”10.  

No que concerne ao regime das imunidades, MUÑOZ CONDE e 

GARCÍA ARÁN argumentam que se está a abordar uma matéria que deve ter 

um tratamento diferente, pois o que seria violador do princípio da igualdade 

era o tratamento diferenciado de situações iguais ou de situações cujas 

diferenças não justificam o tratamento desigual11. RUI PEREIRA considera 

que o regime de imunidades constitucionalmente previsto “deriva do princípio 

da divisão de poderes e da necessidade de assegurar o normal funcionamento 

dos órgãos de soberania”, salientando, posteriormente, que tal regime não será 

violador do princípio da igualdade, “uma vez que os referidos membros de 

órgãos de soberania não estão isentos, em nenhuma situação, de 

responsabilidade jurídico-penal”12.  

Em nossa opinião, no que respeita à aplicação da lei penal, é aceitável que 

as pessoas que gozam de um estatuto de imunidade tenham um tratamento 

desigual. Tal situação é materialmente fundada na necessidade de salvaguarda 

do regular funcionamento dos órgãos de soberania e na garantia da dignidade, 

independência e segurança de certas pessoas no exercício de relevantes cargos 

públicos.  

Esta situação de desigualdade afigura-se-nos adequada e proporcional, 

pois, em bom rigor, com o regime das imunidades, tal como está configurado 

                                                           
10 Cfr. J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa 

Anotada, vol. I, 3.ª edição revista, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 341. 

11 MUÑOZ CONDE e GARCÍA ARÁN sintetizam da seguinte forma: “[…] el Tribunal 

Constitucional ha establecido reiteradamente que lo que infringe el principio de igualdad ante la 

ley es el tratamiento diferenciado de situaciones iguales o de situaciones cuyas diferencias no 

justifiquen el trato desigual. Dicho a la inversa, si la diferencia entre dos situaciones es de tal 

natureleza que resulta razonable su tratamento legal diferenciado, no sólo no se “excepciona” el 

principio de igualdad, sino que se atende a su contenido material.”, cfr. FRANCISCO MUÑOZ 

CONDE e MERCEDES GARCÍA ARÁN, Derecho Penal. Parte General, Sexta edición, revisada 

y puesta al día, Valencia, Tirant lo Blanch Libros, p. 174. 

12 Cfr. RUI PEREIRA, “O princípio da Igualdade em Direito Penal”, in O Direito, director: 

Inocêncio Galvão Telles, n.º 1-2 (Janeiro-Junho), ano 120.º, Lisboa, 1988., p. 150. 
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pela CRP, os referidos membros de órgãos de soberania não ficam isentos de 

responsabilidade jurídico-penal, isto é, não beneficiam de um regime de 

impunidade absoluta.  

Simplesmente tal responsabilidade poderá ser adiada temporalmente ou, 

como acontece em certos casos, pode ser afastada essa responsabilidade em 

razão da aplicação das regras gerais de exclusão da ilicitude, culpa ou 

punibilidade.  

 

2. A Compreensão Jurídico-Penal das Imunidades 

2.1. Fundamentos e interesses jurídico-penais emergentes 

A questão que se coloca neste momento é a de saber quais os fundamentos 

e interesses jurídico-penais que subjazem a este regime que é desigual. Como 

se sabe, o Direito Penal só poderá, nas palavras de COSTA ANDRADE, 

“intervir para assegurar a protecção, necessária e eficaz, dos bens jurídicos 

fundamentais, indispensáveis ao livre desenvolvimento ético da pessoa e à 

subsistência e funcionamento da sociedade democraticamente organizada”13.  

O nosso sistema penal tem fundamento em dois importantes valores: por 

um lado, assenta no direito penal do facto – quer em relação à regulamentação 

jurídico-penal, quer ao conjunto de sanções aplicadas ao agente – e, por outro 

lado, tem como fim a protecção dos bens jurídico-penais, enquanto 

“concretizações dos valores constitucionais expressa ou implicitamente ligados 

aos direitos e deveres fundamentais e à ordenação social, política e 

económica”14.  

                                                           
13 Cfr. MANUEL COSTA ANDRADE, “«A dignidade penal» e a «carência de tutela penal» 

como referências de uma doutrina teleológico-racional do crime”, in Revista Portuguesa de Ciência 

Criminal, director: Jorge de Figueiredo Dias, 2.º, ano 2, Abril-Junho, Lisboa, Aequitas e Editorial 

Notícias, 1992, p. 178. 

14 Cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal. Parte geral. Questões fundamentais. A 

doutrina geral do crime, tomo I, 2.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 120. 
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Em termos jurídico-penais, o instituto da imunidade tem como efeito a 

possibilidade de afastar, ainda que temporariamente, a efectivação da 

responsabilidade criminal. Esta consequência para ser justificada deve revelar 

um sentido político criminal que seja concordante com as exigências do 

sistema penal e cumpra as funções que legitimam a intervenção penal. Dito 

por outras palavras: independentemente da qualificação sistemática das 

imunidades, o que é decisivo é garantir a sua conformidade com a axiologia 

constitucional, perante a qual devem estar materialmente legitimadas.   

Nas palavras de FREDERICO COSTA PINTO, o modelo que 

influenciará o nosso raciocínio funda-se “na axiologia constitucional, assenta no 

princípio da mínima intervenção penal, comporta toda a sua vertente de garantia, 

é teleologicamente informado por uma teoria dos fins das penas adequada ao 

Estado social de Direito, mas a ela não se restringe, devendo […] serem 

salientados os propósitos fundamentais de tutela de bens jurídicos e dos interesses 

ameaçados das vítimas”15.  

É com base neste quadro político-criminal que justificaremos as nossas 

posições sobre o sentido jurídico-penal existente no regime constitucional das 

imunidades. 

A imunidade não pode ser vista como um perdão ou louvor ou prémio pelo 

facto de se exercer funções de grande dignidade na ordem política 

constitucional. Ou seja, é de rejeitar a ideia de que o titular de órgão político 

de soberania, que goze do estatuto de imunidade, age sempre dentro do direito 

e que estará isento de responsabilidade criminal. Tal concepção significaria 

uma violação desnecessária e desequilibrada do princípio da igualdade e poderia 

traduzir-se em consequências nocivas na tutela dos interesses da vítima 

enquanto titular dos interesses ameaçados ou lesados. Assim, concordamos 

com a posição de FREDERICO COSTA PINTO que, apesar de se referir ao 

regime legal da desistência em situações de comparticipação, se enquadra com 

                                                           
15 Cfr. FREDERICO COSTA PINTO, A relevância da desistência em situações de comparticipação, 

Coimbra, Almedina, 1992, pp. 132 e 133. 
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propriedade ao estudo das imunidades: “[…] uma construção de tipo premial 

acaba por remeter ilegitimamente para formas de retribucionismo, sintetizadas 

na ideia de «merecimento do prémio» ou da «qualidade moral dos motivos»”16.  

Como ficou demonstrado, o traço marcante do nosso sistema 

constitucional das imunidades é o de que o PR ou o Deputado ou o membro 

do Governo podem ver afastada a responsabilidade criminal. Contudo, o modo 

como se pode chegar a essa conclusão não está isenta de dificuldades, pois não 

há um caminho único que possa justificar as opiniões assumidas a propósito dos 

fundamentos e interesses jurídico-penais emergentes do regime constitucional 

das imunidades. Para tal, partiremos de dois pontos de referência: (i) a tutela 

de bens jurídicos e a protecção da vítima; (ii) e o princípio da intervenção penal 

mínima. 

No regime do art. 130.º da CRP é referido que os crimes cometidos no 

exercício das suas funções17 só serão julgados na sequência da iniciativa 

processual da AR, de acordo com uma maioria qualificada, e que pelos crimes 

estranhos ao exercício das funções presidenciais apenas responderá no final do 

mandato. O regime do art. 196.º prevê o procedimento de autorização para a 

detenção ou prisão do membro do Governo, bem como os pressupostos que 

podem levar à suspensão do governante por decisão do Parlamento.  

Admitindo-se que a legitimidade da intervenção do Direito Penal se afere 

pela necessidade de tutela de bens jurídicos fundamentais, parece-nos que as 

duas regras constitucionais em análise podem ser vistas como normas destinadas 

a tutelar bens jurídicos embora de forma mitigada. Dizemos mitigada porque a 

                                                           
16 Cfr. FREDERICO COSTA PINTO, A relevância da desistência cit., p. 145. 

17 Os crimes de responsabilidade correspondem, assim, aos crimes cometidos pelos titulares de 

determinados cargos políticos no exercício das suas funções, sendo que tal autonomização se explica 

pelo relevo dos bens jurídico-constitucionais afectados, pelo elevado nível de danosidade social que 

as condutas podem provocar, pelo especial dever de prossecução do interesse público e pela 

necessidade de salvaguardar a relação de confiança pública entre esses titulares e o povo. A Lei n.º 

34/87, de 16 de Julho, veio definir como crimes de responsabilidade, além dos nela especificamente 

previstos, os previstos na lei penal geral com referência expressa ao exercício de cargos políticos ou 

os que se mostrem praticados com flagrante desvio ou abuso da função ou com grave violação dos 

deveres imanentes (art. 2.º da referida Lei). 
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CRP prevê um conjunto de limitações que podem impedir, em termos 

imediatos, uma responsabilização criminal desse titular de órgão de soberania.  

No entanto, é importante frisar que, em nome da rejeição de qualquer 

concepção baseada no perdão ou no louvor que a imunidade possa traduzir, é 

possível que o PR responda criminalmente de forma imediata no caso de 

crimes cometidos em razão das suas funções, o que significa que a CRP 

reconhece que existem certos comportamentos que podem lesar ou colocar 

em perigo bens jurídicos fundamentais. Ou seja, nestas situações revela-se um 

grave e censurável desvio do mandato conferido ao titular de cargo político e, 

por isso, havendo bens jurídicos em perigo, justifica-se a intervenção do 

Direito Penal.  

Na óptica da protecção da vítima, somos da opinião que, de uma maneira 

geral, estes regimes não deixam de estar concebidos para a defesa do cidadão-

vítima. De facto, os regimes das imunidades descritos são susceptíveis de 

afectar direitos fundamentais ou outros interesses legalmente protegidos. 

Estamos, em especial, a pensar na tutela jurisdicional efectiva (art. 20.º, n.º 5 

da CRP) daqueles que são lesados pela actuação que decorra tanto no 

desempenho do mandato, como em resultado de actos ilícitos exteriores ao 

exercício do mandato. Assim, torna-se necessário adoptar um critério para 

resolver o conflito natural entre os direitos fundamentais dos cidadãos lesados 

e as imunidades.  

As imunidades do PR e dos membros do Governo têm um cariz 

processual, o que significa que algumas das suas regras poderão pôr em causa 

certos princípios do processo penal de estrutura acusatória. Repare-se que nos 

crimes estranhos ao exercício das suas funções, o PR apenas poderá responder 

no final do mandato e no caso do membro do Governo, apesar de a sua 

suspensão abranger tanto os crimes praticados no exercício de funções como 

os crimes estranhos às funções, tal suspensão apenas é obrigatória nos crimes 

dolosos a que corresponda uma pena de prisão cujo limite máximo seja 

superior a três anos. Isto significa que nos casos de suspensão facultativa existe 

margem valorativa por parte da AR.  
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No caso de o PR praticar um crime estranho ao exercício das suas funções 

político-constitucionais, as pretensões processuais da vítima apenas poderão 

ser atendidas no final do mandato presidencial. Nesta situação, como a questão 

jurídica só será julgada em período posterior, pode dar-se o caso de esse 

período ser particularmente longo. Tal situação pode ter efeitos negativos ao 

nível da produção de prova. De facto, o princípio da investigação corresponde 

a um poder/dever do tribunal de procurar os esclarecimentos necessários para 

proceder à descoberta da verdade material e à boa decisão da causa (art. 340.º 

do Código de Processo Penal)18.  

Por conseguinte, um período longo entre a prática do facto e o 

julgamento reflecte-se necessariamente na frescura da prova que será objecto 

de demonstração na descoberta da verdade material. Assim, o tribunal 

encontrará maiores fragilidades e incertezas ao nível da fundamentação do seu 

juízo sobre a prova na redacção da sentença.  

Parece-nos que a solução para dirimir o conflito entre os direitos 

fundamentais dos cidadãos lesados e as imunidades passa pela verificação de 

uma relação de proporcionalidade entre o fim perseguido com a aplicação da 

imunidade e o sacrifício imposto à tutela dos direitos fundamentais. Tal 

relação de proporcionalidade não pode ser definida em abstracto, mas sim 

esclarecida e desenvolvida casuisticamente.  

Diríamos que tal critério terá como base constitucional o disposto no art. 

18.º, n.º 2 da CRP que, no exercício jurídico da ponderação de bens 

constitucionais, é indispensável a verificação da adequação, da necessidade e da 

                                                           
18 Sobre o art. 340.º do C, ver PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código 

de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 

4.ª edição actualizada, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2011, pp. 875 e ss.  

Como afirma PAULO DE SOUSA MENDES “(…) o tribunal intervém ativamente na busca da 

verdade material, não se limitando simplesmente a sopesar a versão onerada contra a versão 

privilegiada. Assim, o tribunal ordena oficiosamente a produção de todos os meios de prova cujo 

conhecimento se lhe afigure necessário à descoberta da verdade e à boa decisão da causa (art. 340.º, 

n.os 1 e 2)”. Cfr. PAULO DE SOUSA MENDES, Lições de Direito Processual Penal, Coimbra, 

Almedina, 2013, p. 218.   



Data Venia A natureza jurídico-penal das imunidades dos titulares dos órgãos políticos de soberania 
 

 

 

 

DV9 ∙ 79 | 

proporcionalidade em sentido estrito dos meios empregues para a prossecução 

do fim visado.   

Pelo facto de as imunidades do PR e dos membros do Governo terem 

carácter processual, entendemos que, do ponto de vista da legitimidade do 

poder punitivo do Estado, não se colocarão as questões relacionadas com a 

oportunidade e necessidade de pena, nem o problema do cumprimento do 

princípio constitucional da intervenção mínima.  

A questão é mais complexa no caso das imunidades parlamentares pelo 

facto de consagrar a garantia da irresponsabilidade criminal (art. 157.º, n.º 1 

da  CRP), já que tal garantia não está expressamente prevista nos regimes 

constitucionais das imunidades processuais do PR e dos membros do Governo. 

O art. 157.º consagra duas garantias: a irresponsabilidade (civil, criminal e 

disciplinar) e a inviolabilidade.  

Na irresponsabilidade criminal afirma-se que os deputados não 

respondem criminalmente por votos e opiniões que emitirem no exercício das 

suas funções. Como afirma ALMEIDA SANTOS, a “imunidade abrange, no 

seu todo, a sua actividade política, desde que seja minimamente inerente ao 

desempenho do mandato”19.  

A inviolabilidade é uma garantia processual de protecção do parlamentar 

perante a possível “instrumentalização do poder judicial por parte do poder 

executivo e dos particulares, com fins políticos ou puramente egoísticos, ou a 

própria interferência do poder judicial, também ela motivada politicamente 

[…]” 20. De acordo com o regime constitucional vigente, a inviolabilidade 

compreende: “1.º) a não sujeição a detenção ou prisão; e 2.º) o não seguimento, 

                                                           
19 Cfr. ANTÓNIO ALMEIDA SANTOS, Diário cit., p. 2756. 

20 Cfr. MARIA BENEDITA URBANO, Representação Política e Parlamento: Contributo para 

uma Teoria Político-Constitucional dos Principais Mecanismos de Protecção do Mandato Parlamentar, 

Coimbra, Almedina, 2009, p. 631. 
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para além, da pronúncia, de procedimento criminal por actos praticados fora 

do exercício das suas funções […]”21. 

No caso particular da garantia da irresponsabilidade, que como hipótese 

de trabalho será enquadrada na categoria da punibilidade, julgamos que há um 

propósito muito firme: garantir aos Deputados a liberdade de expressão e que 

as opiniões que emitirem no âmbito das suas funções não estejam sujeitas a 

procedimentos criminais, civis e disciplinares. Por conseguinte, a 

irresponsabilidade seria a garantia adequada para salvaguardar o interesse 

fundamental subjacente a esta norma que é a liberdade da actuação política 

dos titulares destes cargos políticos.  

No que diz respeito ao sentido e alcance da irresponsabilidade criminal 

parlamentar, podemos sintetizar do seguinte modo: (i) compreende os 

Deputados individualmente considerados; (ii) abrange apenas a actividade 

política que seja realizada, dentro ou fora do espaço físico da AR, com relação 

directa e exclusiva com o seu trabalho parlamentar; (iii) possui um carácter 

perpétuo, isto é, perdura para além da cessação do mandato de Deputado; (iv) 

é necessário que o acto ilícito tenha sido praticado no exercício das suas 

funções, não sendo suficiente a assunção da qualidade de Deputado enquanto 

titular de um órgão de soberania.  

Do ponto de vista da legitimidade do poder punitivo do Estado, a 

irresponsabilidade criminal parlamentar atenua de forma muito considerável a 

necessidade da pena, o que acaba por cumprir o princípio constitucional da 

intervenção mínima do sistema penal. Porém, a irresponsabilidade criminal 

apenas compreende os votos e opiniões proferidas no exercício das suas funções 

constitucionais, o que significa que nos comportamentos que estejam fora 

daquele âmbito material e que sejam susceptíveis de lesar ou pôr em perigo 

                                                           
21 Cfr. JORGE MIRANDA, “Imunidades constitucionais e crimes de responsabilidade”, in 

Revista da Faculdade Direito da Universidade Católica Portuguesa, Separata de: Direito e Justiça, 

vol. 15, tomo 2, Lisboa, 2001, p. 41. 
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bens jurídicos constitucionais já se encontra justificação para a intervenção 

penal.  

Na óptica da protecção da vítima, somos da opinião que, de uma maneira 

geral, estes regimes não deixam de estar concebidos para a defesa do cidadão-

vítima. É neste ponto que tem particular relevância o regime constitucional da 

inviolabilidade parlamentar.  

No âmbito da sua actuação em matéria de imunidades, o Parlamento deve 

assegurar o respeito pelo princípio da separação de poderes, abstendo-se de se 

pronunciar sobre o fundo da questão judicial que envolva um dos seus 

membros. Contudo, a AR deve negar o levantamento da imunidade em relação 

ao Deputado nos casos em que se detecte um fumus persecutionis22, ou seja, a 

existência de intuitos persecutórios, objectivos políticos, ataques injustificados 

ou queixas arbitrárias.  

No fundo, como afirma MARIA BENEDITA URBANO, o regime da 

inviolabilidade parlamentar deve ser percebido como “um compromisso entre 

a necessidade de tutelar os parlamentares contra a instrumentalização política 

e egoística da via judicial e a necessidade de não atribuir aos parlamentares, 

por comparação com o cidadão comum, um privilégio exorbitante e 

injustificado”23.  

Neste contexto, coloca-se um problema relacionado com a tutela ou 

protecção jurisdicional daqueles que são lesados pela actuação do Deputado no 

decorrer do desempenho do seu mandato.  

                                                           
22 MARIA BENEDITA URBANO descreve o fumus persecutonis como o “conjunto de todos 

aqueles elementos e indícios que podem fazer crer que a imputação está a ser instrumentalizada 

para atingir o parlamentar na sua actividade política ou que, por qualquer modo, se está a proceder 

contra ele com um rigor injustificado ou devido a razoes políticas”, cfr MARIA BENEDITA 

URBANO, “A inviolabilidade parlamentar. Um olhar crítico sobre a sua recente utilização”, in 

Anuário Português de Direito Constitucional, vol. III, Coimbra, Coimbra Editora, 2003, pp. 140 e 

141. 

23 Cfr. MARIA BENEDITA URBANO, Representação Política cit., p. 632. 
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Como afirma VALASTRO, “se a independência do Parlamento merece 

sem mais uma tutela forte podendo-se mesmo por vezes justificar uma 

compreensão de outros bens ou interesses de nível constitucional, não pode 

todavia chegar-se a uma tutela zero no que se refere a outros interesses 

igualmente fundamentais, como aqueles inerentes ao exercício da função 

jurisdicional e aos direitos invioláveis da pessoa (pense-se nas pessoas 

difamadas) ”24.  

Esta é uma questão complexa porque implica a ponderação de valores e 

interesses conflituantes como sejam, de um lado, a protecção da liberdade e 

dignidade do Parlamento25 e, do outro, o valor da igualdade dos indivíduos 

perante a lei e do direito de todos os cidadãos à tutela jurisdicional efectiva.  

Por isso, diríamos que os principais eixos orientadores para uma solução 

equilibrada passam: (i) pela não verificação de fumus persecutionis; (ii) pela 

indagação e comprovação da seriedade da acusação feita contra um Deputado; 

(iii) pela rejeição do carácter estritamente político ou mesmo partidário, do 

ilícito em causa; (iv) pela verificação do grau de gravidade da infracção, em 

especial nos casos em que a suspensão do Deputado não é obrigatória (em 

princípio corresponderá à criminalidade menos grave), pois a AR terá, nesses 

casos, uma certa margem de liberdade para valorar e proferir um juízo sobre 

essa suspensão; e, finalmente, (v) pela cuidadosa verificação de que os 

interesses do processo penal, como é o caso da produção de prova e da 

descoberta da verdade material, não são gravemente afectados pela decisão de 

não autorização do levantamento da imunidade parlamentar.   

                                                           
24 Cfr. ALESSANDRA VALASTRO apud MARIA BENEDITA URBANO, Representação 

Política cit., p. 761. 

25 São particularmente esclarecedoras as palavras de MUÑOZ CONDE e GARCÍA ARÁN: “Los 

argumentos para fundamentar tan especial trato pueden buscarse en la necesidad de evitar que el 

proceso penal se utilice como arma política para entorpecer la labor de los parlamentarios: ante tal 

posibilidad, se dice, las Cámaras deben tener la oportunidad de analizar los motivos por los que se 

pretende proceder contra ellos e impedirlo si lo consideran conveniente”, cfr. FRANCISCO 

MUÑOZ CONDE e MERCEDES GARCÍA ARÁN, Derecho Penal cit., p. 180. 
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Em síntese, consideramos que a solução constitucional é equilibrada 

porque, por um lado, cumpre o grande propósito do estatuto de imunidade 

que é de garantir o livre exercício das funções parlamentares, evitando que as 

suas posições políticas sejam condicionadas por forças externas e, por outro 

lado, nos casos de relevância criminal fora do âmbito parlamentar, o sistema 

penal garante resposta aos ataques mais graves aos bens jurídicos em perigo e 

aos interesses ameaçados da vítima.     

 

2.2. A incerteza sistemática da natureza jurídico-penal das imunidades 

2.2.1. Colocação do problema 

No presente trabalho tomámos, a propósito da análise do regime das 

imunidades à luz do princípio da igualdade, a seguinte posição: o tratamento 

desigual, que caracteriza o estatuto de imunidade, não é baseado numa 

pretensão de atribuição de um privilégio sem justificação ou motivação 

suficiente.  

Considerámos que a situação de desigualdade se afigurava adequada e 

proporcional, pois os titulares de órgãos políticos de soberania não beneficiam 

de um regime de impunidade absoluta. Simplesmente, tal responsabilidade 

poderá ser adiada temporalmente ou, como acontece em certos casos, pode ser 

afastada essa responsabilidade em razão da aplicação das regras gerais de 

exclusão da ilicitude, culpa ou punibilidade.  

Neste momento, a questão que será colocada é a seguinte: qual o plano 

sistemático em que as imunidades, dos diversos órgãos políticos de soberania, 

devem operar? 

 

2.2.2. Natureza jurídico-penal das imunidades do Presidente da República  

Como tentámos esclarecer, a imunidade que o PR goza é de carácter 

processual e não substancial. No entanto, é interessante notarmos que existem 
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diferenças entre a solução jurídico-constitucional portuguesa e o regime 

adoptado na Constituição italiana. Decidimos tomar este ponto de comparação 

para realçar que tais diferenças não são irrelevantes para a solução que 

possamos adoptar para o problema da natureza jurídico-penal da imunidade 

presidencial. 

No Direito italiano, o art. 90 da Lei Fundamental refere que “Il 

Presidente della Repubblica non è responsabile egli atti compiuti nell’esercizio 

delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla 

Costituzione”. Como é perceptível, a imunidade de que o Chefe de Estado 

italiano goza é, ao contrário do regime português, de carácter substancial. Por 

conseguinte, assume particular importância, para efeitos de verificação dos 

pressupostos da responsabilidade criminal, saber-se se um determinado acto 

ou conduta do Presidente da República é praticado no estrito âmbito do 

exercício das suas funções.  

No que diz respeito à natureza jurídica, para MARINUCCI e DOLCINI26 

esta imunidade constitui uma causa de justificação.  

Todavia, na doutrina italiana podemos encontrar outras interpretações da 

norma constitucional que consagra a imunidade do Chefe de Estado. Assim, 

ao debruçarem-se em termos globais sobre as imunidades de direito público, 

FIANDACA e MUSCO entendem a imunidade como um mero limite ao 

exercício do poder jurisdicional27.  

Outra posição que é normalmente discutida na doutrina italiana, 

apresentada por CARACCIOLI, é a da incapacidade penal de se ser sujeito, 

em razão do seu status pessoal, a determinada sanção penal28.  

                                                           
26 cfr. GIORGIO MARINUCCI e EMILIO DOLCINI, Corso di Diritto Penale, 1, terza edizione, 

Milano, Giuffré Editore, 2001, p. 347.  

27 cfr. GIOVANNI FIANDACA e ENZO MUSCO, Diritto penale: parte generale, Quarta 

edizione, Bologna, Zanichelli Editore, 2004, p. 131. 

28 Cfr. IVO CARACCIOLI, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, Padova, CEDAM, 1998, 

p. 119. 



Data Venia A natureza jurídico-penal das imunidades dos titulares dos órgãos políticos de soberania 
 

 

 

 

DV9 ∙ 85 | 

Contudo, na opinião de MANZINI, a imunidade do Chefe de Estado deve 

ser vista como uma imunidade parcial e não como um problema de 

incapacidade penal29. O autor justifica a sua posição pelo facto de se prever, a 

par da garantia geral da irresponsabilidade criminal, que o Presidente já seja 

responsável no caso de traição ou atentado à Constituição30.  

Finalmente, para ANTOLISEI, as imunidades enquadram-se na categoria 

das causas pessoais de exclusão da pena, deixando que exista a ilicitude penal 

do facto e, por consequência, a existência do crime31.  

Feita esta breve referência doutrinária à realidade jurídico-constitucional 

italiana, pretende-se, agora, tomar posição sobre o regime de imunidade 

presidencial consagrado na nossa Lei Fundamental. Como se sabe, a CRP não 

consagrou a garantia da irresponsabilidade criminal pelos actos praticados no 

exercício das suas funções. Significa isso que a CRP, ao contrário do que 

sucedeu com o regime das imunidades do Direitos italiano, não definiu as 

situações de ausência de responsabilidade criminal relativas ao PR.  

Nessa medida, o problema da natureza jurídico-penal coloca-se, no 

essencial, numa órbita processual e não substancial, pois o regime do art. 130.º 

da CRP determina que o PR poderá ser sempre criminalmente responsável, 

incluindo os actos praticados no exercício de funções, gozando, somente, de 

algumas prerrogativas do foro processual penal, designadamente quanto à 

acusação e quanto ao tribunal competente. 

 Dito por outras palavras: nas acções e omissões que o PR pratique no 

exercício das suas funções, encontram-se firmadas, de forma plena, as 

                                                           
29 Sobre o estatuto de imunidade do Chefe de Estado, MANZINI justifica do seguinte modo: 

“[…] convincenti ragioni politiche consigliano di attribuire alla persona del Capo dello Stato 

imunnità adeguate alla suprema autorità ch'egli riassume e rappresenta, sottraendolo alle dirette 

censure, e sollevandolo al disopra di tutti quegli organi pubblici, i rappresentanti dei quali sono da 

lui nominati”, cfr. VINCENZO MANZINI, Trattato di Diritto Penale cit., p. 597. 

30 Cfr. VINCENZO MANZINI, Trattato di Diritto Penale cit., p. 598. 

31 Cfr. FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, 15ª ed. aggiornata 

e integrata da L. Conti, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 148. 
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categorias dogmáticas da tipicidade, ilicitude, culpa e punibilidade, bem como 

as respectivas causas de justificação da ilicitude, exclusão da culpa e da não 

verificação das condições objectivas de punibilidade ou da verificação de uma 

causa de exclusão da pena, nos termos gerais da teoria do crime.  

Pelos crimes praticados no exercício das suas funções, a iniciativa de 

desencadear um processo criminal, e posterior acusação, caberá ao Parlamento, 

e não ao MP. Os crimes referidos no n.º 1 do art. 130.º da CRP são os crimes 

de responsabilidade, pois o cargo político de Presidente da República tem 

enquadramento no âmbito subjectivo da aplicação da Lei n.º 34/87, de 16 de 

Julho (art. 3.º, n.º 1, al. a)).  

A CRP determina que, por crimes praticados no exercício das suas 

funções, o PR seja julgado pelo STJ. Por seu turno, o n.º 4 do art. 130.º refere 

que, aos crimes que não sejam compreendidos no âmbito das suas 

competências constitucionais, o PR só responde depois do fim do mandato e 

perante os tribunais comuns.  

Em relação à conduta que seja objecto de censura jurídico-penal, parece-

nos importante realçar que esse acto deve ter uma relação directa com as 

competências que lhe são atribuídas pela CRP. Como refere PAULO PINTO 

DE ALBUQUERQUE, a responsabilidade criminal surgirá “no momento da 

perversão, no desvio, do «abuso» dessa competência”, independentemente “do 

local onde o acto tenha lugar, […] do momento em que o acto tenha lugar”32.  

Tendo em conta os elementos enunciados, podemos tomar uma posição 

acerca da natureza jurídico-penal da imunidade presidencial. Em nossa 

opinião, a imunidade presidencial constitui uma causa de incapacidade 

temporária e precária de prossecução da acção penal. Passemos à justificação. 

Na doutrina portuguesa, JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS 

afirmam que o “Presidente não está imune de responsabilidade por actos 

                                                           
32 Cfr. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código Penal à luz da 

Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2.ª edição actualizada, 

Lisboa, Universidade Católica Editora, 2010, p. 1026 
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praticados no exercício das suas funções e apenas goza de imunidade em face 

do Ministério Público – titular geral da acção penal (artigo 219º, nº 1) – pois 

a acusação pela prática de qualquer desses crimes compete exclusivamente ao 

Parlamento […]”33. Não concordamos com esta posição.  

Dizer-se que o PR goza de imunidade apenas perante o MP, significa que 

se está a assumir uma orientação restritiva do sentido e do alcance da 

imunidade presidencial. Como já foi salientado, as imunidades têm como 

missão garantir o regular funcionamento dos órgãos de soberania e proteger 

os seus titulares de ataques externos que possam perturbar o livre exercício das 

suas competências constitucionais.  

Por isso, o regime constitucionalmente gizado para o PR visou estabelecer 

a protecção do mandato presidencial perante o Parlamento, de quem não 

depende politicamente, e perante o poder judicial. Isto é, quando a CRP 

estatui que é necessária uma proposta de um quinto dos deputados e uma 

aprovação de dois terços dos deputados em efectividade de funções, pretende-

se demonstrar que existe um particular grau de exigência e cuidado na análise 

política e jurídica da eventual efectivação da responsabilidade criminal do PR.  

A circunstância de se prever uma maioria qualificada tem de ser entendida 

como sendo uma forma de “evitar a banalização ou a chicana das propostas de 

acusação do PR, bem como a flagelação gratuita deste por qualquer maioria 

parlamentar hostil”34. Por outro lado, o facto do Chefe de Estado ser julgado 

perante STJ, e não pelo TC (Tribunal Constitucional), deve ser visto como 

uma tradução do princípio de separação de poderes e como garantia de que os 

princípios de processo penal de um Estado de Direito Democrático irão reger 

a apreciação jurídica das eventuais práticas de crimes no exercício das funções 

presidenciais. 

                                                           
33 Cfr. JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa anotada, tomo II, 

Coimbra, Coimbra Editora, 2006, p. 366. 

34 Cfr. J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição cit., vol. II, p. 171. 
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De dizer que no n.º 4 do art. 130.º se prevê a responsabilidade criminal 

do PR por condutas que não tenham relação com as suas funções político-

constitucionais. Assim, o que se consagra na norma em análise é uma 

imunidade de carácter temporal, pois as eventuais consequências jurídico-

penais que daí podem advir serão analisadas em juízo num processo penal que 

decorrerá após o termo do mandato.  

Tomemos o seguinte exemplo: o PR pratica, no âmbito de uma entrevista 

televisiva, um crime de difamação (art. 180.º do CP – Código Penal), que se 

caracterize pela “imputação de facto ofensivo da honra de outrem, por meio de 

formulação de um juízo de igual modo lesivo da honra de uma pessoa ou ainda 

pela reprodução daquela imputação ou juízo”35. Nesta situação exemplificativa, 

o ofendido terá de apresentar queixa no prazo legal previsto no art. 113.º do 

CP, sendo indiferente, para efeitos de contagem do prazo, o tempo sobrante 

do mandato. Assim, por hipótese, se o PR pratica uma conduta criminalmente 

censurável, e faltando três anos para terminar o mandato, o ofendido não pode 

esperar pelo termo do mandato.  

 

2.2.3. Natureza jurídico-penal das imunidades parlamentares 

As imunidades parlamentares assumiram, desde a sua origem, uma 

relevância teórica e prática muito considerável. Como tentámos demonstrar, o 

estatuto de imunidade de que os Deputados gozam visa, em termos sintéticos, 

a protecção de todas as suas funções constitucionais, isto é, pretende-se que 

os parlamentares possam manifestar com absoluta liberdade qualquer opinião 

e exercer os votos de acordo com as suas convicções sem temer a possível 

submissão a um processo penal. 

Em relação à natureza jurídico-penal das imunidades parlamentares, 

propomo-nos salientar as principais correntes doutrinárias que se 

pronunciaram sobre aquela questão e, depois, solucionar o problema de se 
                                                           

35 Cfr. JOSÉ FARIA COSTA, “Anotação ao artigo 180.º do Código Penal”, in Comentário 

Conimbricense, tomo I, 2.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 913. 
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saber qual o plano sistemático em que a irresponsabilidade criminal dos 

Deputados deverá operar. 

A primeira tese é a que defende que as imunidades parlamentares 

correspondem a um mero limite ao exercício do poder jurisdicional. Na 

perspectiva de FIANDACA e MUSCO, não é aceitável reconduzir as 

imunidades à categoria de causa de exclusão da pena, pois o seu efeito seria, 

simplesmente, a não aplicação de uma sanção penal mesmo estando na 

presença de um facto criminal36.  

Na visão de JELLINECK, se para o parlamentar “não existe um direito a 

não ser detido, a não ser castigado, em contrapartida as normas jurídicas que 

estabelecem tais privilégios limitam necessariamente o poder do Estado em 

benefício de determinados indivíduos”, de tal modo que “se amplia a sua esfera 

de liberdade […]”37. O citado autor considera, ainda, que daqui “nasce uma 

pretensão jurídica dirigida ao reconhecimento de tal ampliação do status e com 

ele a remoção dos actos estatais que o ofendam por qualquer forma”38.   

O segundo entendimento doutrinário sobre a natureza jurídica das 

imunidades parlamentares é o de estarmos perante uma causa de exclusão da 

tipicidade ou da ilicitude. Na doutrina italiana, MARINUCCI e DOLCINI 

referem que a imunidade parlamentar se trata, especificamente, dentro das 

causas de justificação do exercício de um direito39, visto que a preocupação da 

norma constitucional é a de garantir o livre e independente exercício da 

                                                           
36 Versão original: “Secondo la dottrina dominante, tutti i fenomeni di immunità esaminati sono 

espressione di una medesima natura giuridica, nel senso che sono tutti riconducibili alla categoria 

delle cause di esclusione della pena; delle cause cioè che hanno come effetto la non applicazione della 

sanzione penale pure in presenza di un fatto di reato”, cfr. GIOVANNI FIANDACA e ENZO 

MUSCO, Diritto Penale cit., p. 130. 

37 Cfr. JELLINECK apud MARIA BENEDITA URBANO, Representação Política cit., pp. 756 

e 757. 

38 Cfr. MARIA BENEDITA URBANO, Representação Política cit., p. 757. 

39 Cfr. GIORGIO MARINUCCI e EMILIO DOLCINI, Corso di Diritto Penale cit., p. 358. 
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função40. Na opinião de PADOVANI, a imunidade parlamentar constitui uma 

causa de justificação consistente no exercício de uma faculdade legítima ou no 

cumprimento de um dever, de modo a garantir o livre exercício da actividade 

e, como tal, deve ser objecto de protecção por parte da lei penal41.  

Na doutrina alemã, JAKOBS expõe o seu pensamento em duas linhas de 

raciocínio: (i) explica a questão da imunidade à luz do princípio da tipicidade 

penal; (ii) e analisa a relevância jurídico-penal do regime consagrado no § 37 

do StGB (Strafgesetzbuch) para o estudo das imunidades parlamentares.  

Em relação à primeira, o citado autor justifica a isenção da 

responsabilidade criminal dos parlamentares pelas suas opiniões e votos no 

exercício das suas funções, não pela ideia de que o Deputado não esteja 

igualmente sujeito às leis como os demais cidadãos, mas sim com o intuito de 

evitar a autoridade disciplinar dos tribunais sobre o Parlamento42.  

Mesmo assim, a liberdade estaria reconhecida de forma precária se se 

pudesse evitar a sua prevalência, atribuindo, desse modo, aos parlamentares, 

consequências penais. Isto é, em caso de punição, acabar-se-ia por disciplinar 

“indirectamente o comportamento […] do deputado”43. Assim, JAKOBS, com 

o intuito de impedir tais consequências, defende que a imunidade se deve 

                                                           
40 Como concretizam MARINUCCI e DOLCINI: " Come tutte le cause di giustificazione, anche 

quella di cui all’art. 68 comma 1 Cost. produce effetti in tutti i rami dell’ordinamento: il fatto del 

parlamentare, quando sia posto in essere nell’esercizio della funzione, è lecito sia agli effetti penali, 

sia aglia effetti extrapenali, risultando esclusa l’applicabilità di qualsiasi sanzione civile o 

amministrativa, e l’immunità […] perdura anche dopo la cessazione del parlamentare dalla carica: nel 

senso che il fatto commesso nell’esercizio delle funzioni resta irreversibilmente lecito anche dopo 

la cessazione della carica”, cfr. GIORGIO MARINUCCI e EMILIO DOLCINI, Corso di Diritto 

Penale cit., pp. 358 e 359.  

41 Cfr. TULLIO PADOVANI, Diritto Penale, terza edizione, Milano, Giuffré editore, 1995, p. 

86. 

42 Cfr. GÜNTHER JAKOBS, Derecho Penal. Parte general, fundamentos y teoría de la imputación, 

traducion de Joaquin Cuello Contreras, Jose Luis Serrano Gonzalez de Murillo, 2.ª ed. corrigida, 

Madrid, Marcial Pons Ediciones Juridicas SA, 1997, p. 413. 

43 Cfr. GÜNTHER JAKOBS, Derecho Penal cit., p. 413. 
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interpretar não como uma mera causa pessoal de exclusão da pena, mas sim 

como uma situação de falta de tipicidade44.  

No que se refere à segunda linha de análise, o § 37 do StGB refere que os 

relatos fiéis à verdade sobre as reuniões públicas abrangidas pelo § 36 são livres 

de responsabilização. Para JAKOBS, esta disposição consagra uma causa de 

justificação45. No entanto, é importante salientar que somente a informação 

verdadeira sobre sessões públicas é que se encontra justificada, sendo que tal 

veracidade será aferida através da reprodução adequada do evento e do seu 

contexto.  

Uma outra posição que pretendemos apresentar é a que é discutida por 

CARACCIOLI com base no conceito de incapacidade penal. Trata-se de uma 

circunstância em que a lei penal não é aplicada a uma pessoa que goze de 

imunidade e, por ser incapaz, não poderá ser objecto de sanção penal46. Por 

outro lado, o autor recorda, tal como ANTOLISEI47, que relativamente a 

todos aqueles que beneficiem de imunidade penal, seria mais rigoroso 

empregar não o termo incapacidade, mas sim a expressão hipercapacidade.  

Tal apreciação fundamenta-se na ideia de que as pessoas que gozam de 

um estatuto de imunidade não poderiam “ser chamadas à discursividade penal, 

não porque não atinjam o seu limite mínimo, mas antes porque ultrapassam o 

limite máximo. […] A imputabilidade é a noção ou critério para o limite 

mínimo enquanto a imunidade é o critério para o limite máximo. Logo, 

aqueles que não podem ser chamados à responsabilidade penal por estarem 

para lá do limite máximo é justo e coerente que se apresentem como 

detentores de uma «hipercapacidade penal» ”48.  

                                                           
44 Cfr. GÜNTHER JAKOBS, Derecho Penal cit., p. 414. 

45 Cfr. GÜNTHER JAKOBS, Derecho Penal cit., p. 561 

46 Cfr. IVO CARACCIOLI, Manuale di Diritto Penale cit., p. 119. 

47 Cfr. FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale cit., pp. 147 e 148. 

48 Cfr. IVO CARACCIOLI, Manuale di Diritto Penale cit., pp. 119 e 120; JOSÉ FARIA COSTA, 

“Imunidades Parlamentares e Direito Penal”, in Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra, 

FDUC, 2000, p. 45, nt. 19. 
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Na doutrina portuguesa, FARIA COSTA assume posição de alguma 

proximidade em relação a certos aspectos abordados na teoria da incapacidade 

penal. Contudo, a solução proposta e respectiva fundamentação não são, na sua 

plenitude, coincidentes com as da doutrina italiana. O professor de Coimbra 

começa por dizer que o estatuto de imunidade se encontra num lugar oposto 

ao da situação de uma pessoa subjectivamente imputável, isto é, de quem tenha 

mais de 16 anos. Significa isso que “se, para se ser imputado subjectivamente, 

se necessita que se verifiquem certas circunstâncias, algumas delas formais, e, 

assim, se atingir o limiar mínimo da imputação subjectiva, bem pode suceder 

que, para certos agentes, no exercício de determinadas funções, se ultrapasse 

o limiar máximo, fazendo com que desse jeito, o agente também não possa ser 

chamado à responsabilidade penal”49.  

Por conseguinte, FARIA COSTA qualifica a situação descrita como de 

“desimputação subjectiva” ou “não imputação subjectiva”, pois, ao contrário do 

que sucede com a imputabilidade cujo elemento integrante da sua natureza é 

o critério formal, na imunidade o que é decisivo é a verificação da qualidade 

de Deputado e que a sua acção seja perpetrada no estrito âmbito das suas 

funções parlamentares, definidas nos termos da CRP.  

Finalmente, iremos discutir um outro entendimento doutrinal que coloca 

a imunidade parlamentar na órbita da punibilidade como causa pessoal de 

exclusão da pena.  

Na doutrina italiana, MANTOVANI começa por defender que, na 

moderna realidade constitucional, a imunidade parlamentar é uma 

oportunidade de evitar o perigo de perseguição dos Deputados por razões 

ideológicas, quando estes estejam no exercício das suas funções. Por 

conseguinte, afirma que a categoria dogmática mais adequada para expressar a 

                                                           
49 Cfr. JOSÉ FARIA COSTA, Boletim cit., p. 52. 
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essenza opportunistica da imunidade é a de causa de exclusão da pena, que afasta 

a punição por um acto que é e deve ser considerado um crime50.  

Para ANTOLISEI, as imunidades enquadram-se na categoria das causas 

pessoais de exclusão da pena, ou seja, das causas que excluem a aplicação de 

sanções (em sede de punibilidade), deixando que exista a ilicitude penal do 

facto e, por consequência, a existência do crime51. O autor italiano reafirma, 

mesmo, que esta concepção, não só é um “sólido fundamento lógico, mas 

responde, da melhor maneira, a uma visão realista do fenómeno do direito 

penal”52. 

Na doutrina alemã, surgem relevantes contributos para a compreensão da 

natureza jurídico-penal das imunidades parlamentares. Da leitura de ROXIN, 

é importante destacar três aspectos que permitem uma interpretação global da 

temática em análise.  

Em primeiro lugar, o autor alemão inicia o seu discurso com um prévio 

esclarecimento acerca da categoria da punibilidade53: tanto nos casos em que 

se verificam condições objectivas de punibilidade, como nas causas de exclusão 

ou supressão da punibilidade, o que se ressalta é que são as finalidades 

extrapenais (nomeadamente finalidades políticas, sociais e familiares) que têm 

prevalência relativamente à necessidade de pena54. Isto é, ROXIN recorre à 

ideia da relevância de interesses extrapenais como fundamento da não punição 

do ilícito culposo.  

                                                           
50 Cfr. FERRANDO MANTOVANI, Diritto Penale. Parte generale, terza edizione, Padova, 

CEDAM, 1999, pp. 823 e 824. 

51 Cfr. FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale cit., p. 148. 

52 Cfr. FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale cit., pp. 148 e 149. 

53 No sistema de ROXIN foi introduzida “a ideia de responsabilidade (Verantwortlichkeit), uma 

nova categoria a que caberá assegurar a realização dogmática da doutrina político-criminal dos fins 

das penas. E que irá ocupar o lugar tradicionalmente reservado à culpa no sistema penal, ao lado 

da tipicidade e do ilícito”, cfr. MANUEL COSTA ANDRADE, RPCC cit., pp. 201 e 202. 

54 Cfr. CLAUS ROXIN, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoria 

del delito, tomo I, traducción y notas por Diego-Manuel Luzón Pena, Miguel Diáz y García 

Conlledo, Javier de Vicente Remesal, Madrid, 2001, p. 977. 
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Em segundo lugar, ROXIN é claro em afirmar que a imunidade é o 

melhor exemplo de uma causa de exclusão de punibilidade em virtude da qual 

estão isentos de pena, nos termos do § 36 do StGB, os votos e manifestações 

parlamentares com excepção dos insultos conscientemente difamatórios. A 

título de exemplo, o citado autor considera que os insultos verbais ou a 

difamação, em que podem incorrer os deputados no Parlamento, não são 

apenas típicos, ilícitos e culposos, mas também, do ponto de vista da prevenção 

e da comparação com os «casos normais», merecedores de uma punição 

maior55.  

Em terceiro lugar, no que diz respeito ao § 37 do StGB em que se regula 

a não responsabilização dos relatos verdadeiros das reuniões públicas do 

Parlamento e das suas comissões, ROXIN considera, ao contrário do que 

sucede com o § 36, que estamos perante uma causa de justificação, pois mesmo 

que um membro cometa uma difamação não intencional durante uma sessão, 

poderá invocar uma causa de exclusão da punição56. 

Na opinião de STRATENWERTH, as expressões injuriosas ficarão 

basicamente impunes, nos termos do § 36 do StGB, quando sejam proferidas 

por um deputado em plenário ou numa das suas comissões, pois o Parlamento 

deve poder cumprir a sua função sem temer as consequências jurídico-penais57. 

Assim, para o autor estamos perante uma causa pessoal de exclusão da 

punibilidade.  

Em relação à matéria em estudo, JESCHECK afirma que, à luz do § 36 

do StGB, não se pode exigir responsabilidade aos membros do Parlamento 

pelos seus votos ou expressões em plenário ou em comissões. Além disso, 

refere que se devem equiparar as declarações feitas no grupo parlamentar, 

sempre que tenham relação com a actividade parlamentar do Deputado. A 

exclusão da responsabilidade desaparece em casos de “injúria caluniosa” e, 
                                                           

55 Cfr. CLAUS ROXIN, Derecho Penal cit., p. 978. 

56 Cfr. CLAUS ROXIN, Derecho Penal cit., pp. 974 e 975. 

57 Cfr. GÜNTER STRATENWERTH, Derecho Penal. Parte general, El hecho punible, I, 

Traducción de la 2.ª edición alemana (1976) de Gladys Romero, Madrid, Edersa, 1982, p. 73. 
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assim, nesses casos, o parlamentar poderá ser responsabilizado 

criminalmente58.  

Para JESCHECK, a razão interna deste privilégio "é a protecção da 

liberdade parlamentar de expressão e voto”59, de modo a que o deputado não 

possa renunciar à sua imunidade. Esta constitui, de um ponto de vista jurídico-

penal, uma causa pessoal de exclusão da pena60. 

Finalmente, no que concerne ao regime consagrado § 37 do StGB, que 

prevê a não responsabilização penal dos relatos verdadeiros das sessões públicas 

do Parlamento, o autor alemão considera, ao contrário de JAKOBS, que 

estamos perante uma causa de exclusão da pena, pois não existem razões para 

colocar tal isenção de responsabilidade numa posição de superioridade face à 

imunidade dos deputados (§ 36 do StGB).    

As diferentes posições enunciadas são o reflexo da complexidade do tema 

em estudo. Foi possível verificar que existem, no essencial, cinco teses 

defensáveis para a resolução do problema da natureza jurídico-penal das 

imunidades parlamentares: ser um limite ao exercício do poder jurisdicional, 

ser uma causa de exclusão da tipicidade ou da ilicitude, ser uma incapacidade 

penal, ser uma causa de justificação e ser uma causa de exclusão da 

punibilidade.  

Procederemos, de seguida, à qualificação dogmática da garantia 

constitucional da irresponsabilidade criminal. Para tal, concentrar-nos-emos 

em resolver o problema com base nas categorias dogmáticas da tipicidade, 

ilicitude e punibilidade. 

A liberdade do Deputado, tal como definido pelo n.º 1 do art. 157.º da 

CRP, não é absoluta na medida em que é necessário que o conteúdo das 

afirmações proferidas se sujeite a um crivo essencial: serem enquadradas no 

                                                           
58 Cfr. HANS-HEINRICH JESCHECK, Tratado de Derecho Penal cit., p. 167.  

59 Cfr. HANS-HEINRICH JESCHECK, Tratado de Derecho Penal cit., p. 167.  

60 Cfr. HANS-HEINRICH JESCHECK, Tratado de Derecho Penal cit., p. 167. 
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âmbito e por causa do exercício das suas funções. Por conseguinte, os 

comportamentos sem relação com o exercício das suas funções estão 

necessariamente excluídos da protecção conferida pela irresponsabilidade. 

Nestes casos, é necessário que se verifique a existência, nos termos gerais, de 

uma causa de exclusão da responsabilidade penal.  

Em nossa opinião, a irresponsabilidade criminal dos Deputados não 

constitui uma causa de exclusão da tipicidade. Como se sabe, uma decisão 

legislativa de criminalização de determinados comportamentos pressupõe a 

dignidade penal do bem jurídico e a carência de tutela penal, isto é, a 

“consideração da indispensabilidade do recurso à sanção penal para a tutela do 

respectivo bem jurídico e para a punição da correspondente conduta que o lese 

ou ponha em perigo”61.  

Desta forma, será no tipo legal de crime que o legislador descreverá, 

segundo EDUARDO CORREIA, as “expressões da vida humana que em seu 

critério encarnam a negação dos valores jurídico-criminais, que violam, 

portanto, os bens ou interesses jurídico-penais”62.  

Face a estas considerações, parece-nos que a norma constitucional do n.º 

1 do art. 157.º pressupõe uma valoração negativa de certas condutas dos 

Deputados em que seja reconhecida a necessidade de tutelar bens jurídicos 

fundamentais que possam ser lesados ou postos em perigo. Pelo facto de a 

CRP reconhecer que certas condutas dos Deputados poderão afastar a 

efectivação da responsabilidade criminal, não se pode daí inferir que tais 

comportamentos não sejam lesivos de um bem jurídico digno de tutela penal 

e não haja necessidade dessa intervenção penal, dada a inadequação de outros 

instrumentos de controlo social.  

                                                           
61 Cfr. AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO, Direito Penal. Parte geral. Questões fundamentais. 

Teoria geral do crime, 2.ª edição, reimpressão, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 253. 

62 Cfr. EDUARDO CORREIA, Direito Criminal, colaboração de Jorge de Figueiredo Dias, vol. 

I, reimpressão, Coimbra, Almedina, 1968, p. 275. 
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Por isso, não concordamos com a posição defendida por JAKOBS, porque 

no actual regime das imunidades parlamentares não existe verdadeiramente 

uma renúncia à perseguição penal aos Deputados em razão de superiores 

“interesses de protecção das liberdades […] de expressão e voto”63. Também 

não nos parece que haja perigo de os tribunais disciplinarem ou influenciarem 

o regular funcionamento do Parlamento, porque, em matéria de relações entre 

o poder legislativo parlamentar e o poder judicial, a própria CRP consagrou a 

garantia da inviolabilidade, o que significa que existem critérios e 

procedimentos próprios para que um Deputado seja presente em juízo como 

sujeito processual.  

A própria estrutura do art. 157.º da CRP já indicia que pode haver 

interferência do poder judicial no funcionamento da AR, pois os Deputados 

não podem sentir que gozam de uma posição de liberdade reforçada, em que 

sob o escudo protector da imunidade poderão proferir opiniões sem limitações.  

Assim, não acolhe a nossa concordância as apreensões de JAKOBS sobre 

a eventual situação de liberdade precária dos Deputados em caso de atribuição 

de consequências jurídico-penais.  

Uma situação particularmente controversa, que é colocada no âmbito da 

vida parlamentar, é a da prática de crimes de difamação ou injúria (arts. 180.º 

e ss do CP). Vejamos, então, como podemos justificar a nossa posição com 

base nos seguintes exemplos. Como é demonstrado pela doutrina, o bem 

jurídico protegido pelas referidas incriminações é a honra64. A relevância 

                                                           
63 Cfr. GÜNTHER JAKOBS, Derecho Penal cit., p. 413. 

64 Atendendo ao conjunto das concepções enunciadas, podemos dizer, na forma sintética de 

PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, que o bem jurídico honra se pode fundamentar numa 

“dupla concepção fáctica-normativa, que inclui não apenas a reputação e o bom nome de que a 

pessoa goza na comunidade […], mas também a dignidade inerente a qualquer pessoa, 

independentemente do seu estatuto social”, Cfr. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, 

Comentário do Código Penal cit., p. 568. Um dos aspectos mais firmes do estudo do bem jurídico 

honra é o de que uma pessoa merece respeito por parte dos demais sujeitos de direito pelo simples 

de facto de ser pessoa. Assim, a honra representa, nas palavras de COSTA ANDRADE, “a merecida 

ou fundada pretensão de respeito da pessoa no contexto das relações de comunicação e interacção 
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jurídica deste bem jurídico é ilustrada pela consagração na Lei Fundamental 

do direito ao bom nome e reputação (art. 26.º, n.º 1).  

No caso em estudo, consideramos que um Deputado está obrigado a 

respeitar a honra, consideração e bom nome de um colega seu, bem como de 

qualquer pessoa singular ou colectiva externa à vida parlamentar. O 

relacionamento entre Deputados exige um especial cuidado com a linguagem, 

expressões e tons durante o discurso político, sem prejuízo de todas as 

considerações gerais feitas a propósito do bem jurídico honra terem plena 

aplicação às intervenções parlamentares sejam elas realizadas em plenário ou 

em comissões.  

O art. 89.º, n.º 3 do RAR (Regimento da Assembleia da República) prevê 

que um Deputado pode ser advertido pelo Presidente da AR quando o seu 

discurso se torne injurioso ou ofensivo, podendo, mesmo, ser-lhe retirada a 

palavra. Por exemplo, o proferimento de afirmações em que se chame a uma 

maioria parlamentar de “criminosa e cobarde” constitui um juízo ofensivo da 

honra que põe em causa o bom nome e reputação (honra externa) e a dignidade 

pessoal (honra interna) dos Deputados pertencentes ao partido visado pela 

afirmação.  

Nestas matérias existem dois possíveis «modelos» de resolução do litígio. 

No primeiro, a questão pode ser dirimida internamente, isto é, certas 

expressões-limite terão um tratamento que se resolverá na dialéctica entre as 

bancadas parlamentares. No segundo, se a questão assumir contornos mais 

graves do ponto de vista da lesão do bem jurídico, então, o problema terá que 

encontrar solução nos termos gerais na lei penal.  

Dito por outras palavras: no primeiro caso a solução é eminentemente 

política; no segundo caso a solução já implica o recurso ao Direito Penal. Em 

síntese, consideramos que, em matéria de irresponsabilidade criminal, não 

existe, de um ponto de vista dogmático, um problema de falta de tipicidade. 

                                                           

social em que é chamada a viver”, cfr. MANUEL COSTA ANDRADE apud JOSÉ FARIA 

COSTA, Comentário cit., p. 909. 
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Passemos à análise da segunda hipótese, que é tese da causa de justificação, 

em que é necessária a verificação de certas circunstâncias que excluem a 

ilicitude do facto típico. 

Como é afirmado por TAIPA DE CARVALHO, o “juízo de ilicitude 

sobre um facto concreto é a síntese ou resultado da verificação do tipo legal 

(tipo incriminador) e da inexistência de uma causa de justificação (causa de 

exclusão da ilicitude ou tipo justificador)”65. Ora, a justificação de uma conduta 

traduz-se na aprovação jurídica dessa conduta, o que permite proteger um 

interesse ou um bem jurídico que seja considerado, numa situação de conflito, 

mais valioso.  

Como bem sintetiza FREDERICO COSTA PINTO, os tipos 

justificadores têm duas características: “são condutas aprovadas pelo sistema 

(ou, pelo menos, condutas valiosas para o sistema), pelos valores que são 

afirmados ou prosseguidos com a sua realização; em segundo lugar, trata-se de 

condutas juridicamente preservadas pelo sistema que, para o efeito, não admite 

interferências nas mesmas”66. 

Assim, a questão que se coloca é a de saber se determinado 

comportamento dos Deputados, praticado no estrito âmbito do n.º 1 do art. 

157.º da CRP, poderá ser merecedor de aprovação jurídica por proteger um 

interesse jurídico mais importante. Em defesa desta tese, dir-se-á que a 

irresponsabilidade é uma causa de justificação que converte em adequadas e 

necessárias ao Direito as opiniões proferidas no exercício das funções 

parlamentares.  

Se à justificação do facto subjaz uma ponderação de valores que conclui 

pela prevalência de um determinado valor, então, no caso da irresponsabilidade 

parlamentar, um crime cometido no exercício das suas funções estaria 

                                                           
65 Cfr. AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO, Direito Penal cit., p. 331. 

66 Cfr. FREDERICO COSTA PINTO, “Justificação, não punibilidade e dispensa de pena na 

revisão do Código Penal”, in Jornadas sobre a revisão do Código Penal, Lisboa, AAFDL, 1998, p. 

66. 
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justificado. Por conseguinte, a ilicitude do facto seria excluída em razão da 

prevalência de um interesse maior que seria o exercício da função em relação 

ao interesse tutelado pela norma penal. 

Todavia, somos da opinião que a irresponsabilidade criminal não pode ser 

enquadrada na órbita das causas de justificação. Como se sabe, a ilicitude penal 

traduz-se, por um lado, na violação da proibição contida numa norma penal e, 

por outro lado, na lesão ou ameaça de lesão de um bem jurídico fundamental 

protegido pelo preceito penal. Além disso, é importante recordar que em sede 

do tipo de ilícito surgem duas importantes dimensões: o desvalor da acção e o 

desvalor do resultado.  

Como afirma FIGUEIREDO DIAS, é a qualificação “de uma conduta 

concreta como penalmente ilícita que significa que ela é, de uma perspectiva 

tanto objectiva, como subjectiva, desconforme com o ordenamento jurídico-

penal e que este lhe liga, por conseguinte, um juízo negativo de valor (de 

desvalor). A função que a categoria da ilicitude cumpre no sistema do facto 

punível é […] definir […] o âmbito do penalmente proibido e dá-lo a conhecer 

aos destinatários potenciais das suas normas […]”67.  

Ora, consideramos que a razão da protecção concedida pela 

irresponsabilidade criminal é a de salvaguardar a capacidade funcional da AR, 

garantindo-se, assim, a plena liberdade de opinião que emitirem no exercício 

das suas funções parlamentares. Contudo, o reforço de liberdade de expressão 

de que gozam os Deputados não pode ser entendido nos mesmos termos em 

que é analisada a causa de justificação do exercício de um direito68 previsto no 

art. 31.º, n.º 2, alínea b) do CP.  

                                                           
67 Cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal cit., p. 268. 

68 TERESA BELEZA considera que esta causa de justificação é “eminentemente residual”, 

podendo um conjunto de causas de justificação se poderem reduzir a ela. A citada autora densifica 

essa posição nos seguintes termos: “a legítima defesa consiste no exercício de um direito – que é o 

direito de defesa; o estado de necessidade também consiste, enquanto direito de necessidade; a 

acção directa também, e portanto o interesse em princípio desta disposição será eventualmente 

permitir um alargamento da enumeração das causas de justificação para além daquelas que estão 
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A irresponsabilidade é uma garantia de natureza objectiva em que o 

Deputado é parte do órgão de soberania, gozando, não de uma protecção 

imediata, mas sim de uma protecção reflexa ou mediata. O conjunto de 

intervenções que um Deputado realize no estrito exercício das suas funções 

contribuem fundamentalmente para a formação da decisão legislativa soberana. 

Como sintetiza FREDERICO COSTA PINTO, o regime da 

irresponsabilidade parlamentar “não contempla normas de conduta autónomas 

(permissões de actuação) que se se possam contrapor às normas de conduta 

implícitas na proibição penal”69.  

Assim, a conduta do Deputado deve ser considerada típica e ilícita e, como 

tal, a garantia da irresponsabilidade criminal não pode apresentar uma natureza 

de tipo justificador, já que, em tal comportamento, se encontra vincado um 

juízo negativo de desvalor. Dito de forma sintética: não estamos perante um 

caso de justificação penal porque não existe uma situação conflito de interesses 

em que um deles é afirmado e outro é sacrificado.   

Sobre as ideias referidas, voltemos ao exemplo dos crimes contra a honra. 

A vida parlamentar é o reflexo da especial conflitualidade existente entre o 

direito à honra e a liberdade de expressão. É plausível que uma declaração 

política se traduza na imputação a outrem de factos ou juízos desonrosos.  

Dir-se-ia que, perante situações como estas, a difamação ou injúria não 

seriam puníveis na condição de se verificarem, cumulativamente, as seguintes 

condições: (i) a imputação de facto desonroso ser feita para realizar interesses 

legítimos e (ii) o agente provar a verdade da mesma imputação ou ter 

fundamento sério para, em boa-fé, a reputar como verdadeira. Neste caso, 

estaríamos perante uma causa de justificação especial (art. 180.º n.º 2 do CP)70.  

                                                           

enunciadas pormenorizadamente na lei, penal ou outra.” Cfr. TERESA BELEZA, Direito Penal, 

2.º volume, Lisboa, AAFDL, 1985, p. 238. 

69 Cfr. FREDERICO COSTA PINTO, A Categoria da Punibilidade na Teoria do Crime, Tomo 

II, Coimbra, Coimbra Editora, 2013, p. 736. 

70 Cfr. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código Penal cit., pp. 570 e 571. 
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No entanto, estas condições não podem ser invocadas nos 

comportamentos que se enquadram no âmbito material da garantia 

irresponsabilidade criminal, pois estes são sempre, como já mencionámos, 

qualificados como penalmente ilícitos. As condições consagradas no n.º 2 do 

art. 180.º do CP já poderão ter validade no caso de um discurso político que 

apresente um forte desvio ou afastamento da prerrogativa constitucional do 

exercício das funções parlamentares.  

Finalmente, é momento de tomarmos posição sobre o entendimento 

doutrinal que coloca a irresponsabilidade parlamentar na órbita da 

punibilidade como causa pessoal de exclusão da pena. 

Como se sabe, a verificação da tipicidade, da ilicitude e da culpa pode ser, 

em muitos casos, suficiente para se dizer que existe a prática de um crime. Ou 

seja, a conduta que seja típica, ilícita e culposa é, em princípio, punível. 

Contudo, em certos casos a norma penal exige a verificação de determinados 

elementos adicionais que não são compreendidos nas categorias da tipicidade, 

ilicitude e culpa.  

Aliás, sobre a necessidade de se esclarecer que o crime é uma acção punível, 

TERESA BELEZA salienta que se está a usar esta expressão “num sentido 

restrito, porque no sentido amplo são condições de punibilidade todos os 

elementos da acção típica, ilícita e culposa, isto é, para saber se um certo facto 

em concreto é punível, no sentido geral, do termo, é preciso evidentemente 

que haja uma acção que seja típica, ilícita e culposa”71. 

Por conseguinte, como explica FIGUEIREDO DIAS, estamos perante a 

categoria da punibilidade cuja ideia-mestra, que dentro desta “actua e lhe 

empresta unidade, sentido político-criminal e consistência dogmática, […] 

parece ser, à luz do pensamento teleológico-funcional e racional, a da 

dignidade penal”72.  

                                                           
71 cfr. TERESA BELEZA, Direito Penal cit., p. 329.    

72 Cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal cit., p. 280. 
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Mais recentemente, em defesa da tese da autonomia da categoria da 

punibilidade no sistema do facto punível e de que todos os tipos 

incriminadores contêm um tipo de ilícito, um tipo de culpa e um tipo de 

punibilidade, FREDERICO COSTA PINTO afirma que a punibilidade “só 

pode ser uma valoração (ou um conjunto de juízos de valor) formulada sobre 

aspectos do acontecimento típico imputado ao agente que, não tendo sido 

ponderados dessa forma nas categorias da tipicidade, da ilicitude e da 

culpabilidade, podem condicionar a eficácia preventiva da ameaça penal”73.  

O que significa que o tipo de punibilidade “delimita e restringe o campo 

de intervenção do Direito Penal em nome do princípio da proporcionalidade 

e da prossecução das finalidades da pena estatal enquanto instrumento de 

Política Criminal do Estado de Direito em sentido material”74. 

Porém, este entendimento não recebe apoio unânime da doutrina. 

GERMANO MARQUES DA SILVA refere que as condições de punibilidade 

compreendem “eventos exteriores ao tipo de ilícito, futuros ou concomitantes 

ao facto, mas alheios ao tipo de ilícito e da culpa, mas necessários, quando 

exigidos por lei, para a perfeição do crime e consequentemente para a 

punibilidade da conduta ilícita e culpável”75.  

Para TAIPA DE CARVALHO, os pressupostos adicionais da 

punibilidade “não justificam que se possa construir uma nova categoria dogmática 

do crime (e, portanto, da teoria geral do crime) que seria a da punibilidade. 

Categoria que, para o ser, teria de ter consistência, autonomia e de ser comum 

a todo e qualquer crime”76.  

Relativamente à construção doutrinária em torno da autonomização de 

um momento específico de punibilidade, como lugar onde as preferências 

                                                           
73 Cfr. FREDERICO COSTA PINTO, A Categoria cit., p. 1085 

74 Cfr. FREDERICO COSTA PINTO, A Categoria cit., p. 1086. 

75 Cfr. GERMANO MARQUES DA SILVA, Direito Penal Português. Teoria do Crime, Lisboa, 

Universidade Católica Editora, 2012, p. 49. 

76 Cfr. AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO, Direito Penal cit., p. 262. 
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político-criminais possam ser analisadas na qualificação de certo 

comportamento como sendo criminoso, FERNANDA PALMA considera 

que “tal momento autónomo, posterior à ilicitude e à culpa, é incongruente 

com o facto de a própria tipicidade já antecipar essa valoração político-criminal 

e de ela interferir, necessariamente, na ilicitude e na culpa”77.  

Para consolidar esta linha de argumentação, a citada autora, mesmo 

reconhecendo a existência de casos em que o legislador pretendeu formular 

um juízo valorativo autónomo do facto ilícito e culposo, considera que 

“estaremos apenas perante figuras residuais, como as condições objectivas de 

punibilidade e as causas de exclusão da pena (isenção ou dispensa da pena)78. 

Para o presente trabalho, adoptaremos as concepções preconizadas por 

FIGUEIREDO DIAS e FREDERICO COSTA PINTO. Neste momento, 

estamos munidos de todos os pressupostos dogmáticos para proferir a nossa 

posição sobre a natureza jurídico-penal da irresponsabilidade parlamentar.  

Em nossa opinião, a irresponsabilidade criminal constitui um pressuposto 

negativo da punibilidade, concretamente, sob a forma de uma causa material de 

exclusão da pena. Isso significa que a conduta praticada por um Deputado, no 

estrito âmbito material definido pelo n.º 1 do art. 157.º da CRP, tem um 

carácter típico, ilícito e culposo, mas não punível. Ou seja, os esforços 

doutrinários para fazer operar esta impunidade ao nível da ilicitude ou da culpa 

não podem ser procedentes, pois a conduta do Deputado pressupõe um tipo 

de ilícito e um tipo de culpa do facto já integralmente verificados. 

Autores como ROXIN e JESCHECK consideram que, quando se 

estabelece a impunidade para as condutas que sejam abrangidas pelo âmbito 

de protecção da imunidade, a sua razão de ser é exterior à lei criminal, pois, 

em caso contrário, a capacidade funcional do Parlamento seria perturbada e as 

                                                           
77 Cfr. FERNANDA PALMA, “A teoria do crime como teoria da decisão penal: reflexão sobre 

o método e o ensino do Direito Penal”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, director: Jorge 

de Figueiredo Dias, 4.º, ano 9, Outubro-Dezembro, Lisboa, Aequitas e Editorial Notícias, 1999, 

p. 588. 

78 Cfr. FERNANDA PALMA, RPCC cit., p. 589. 
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controvérsias políticas dos Deputados estariam a ser constantemente expostas 

à possibilidade de responsabilização criminal79. Assim, os autores citados 

consideram que a impunibilidade dessas condutas constitui uma finalidade de 

política parlamentar.  

Não podemos acompanhar, integralmente, as posições defendidas por 

ROXIN e JESCHECK porque se a CRP consagrou um regime em que os 

Deputados não podem, em tempo algum e mesmo depois do seu mandato, ser 

responsabilizados penalmente, isso significa que existem também motivações 

jurídico-penais que fundamentam este regime. O facto de não ser aplicada uma 

pena não afasta a análise jurídico-penal ao acto praticado pelo parlamentar, 

pois mantém-se a necessidade de verificação das categorias dogmáticas da 

tipicidade, ilicitude e culpa.  

Isto é, a acção do Deputado é típica e ilícita, na medida em que não se 

verifica, de modo algum, uma causa de justificação que permita obstar à 

formação do ilícito e é culposa na medida que o parlamentar será, de um ponto 

de vista ético-pessoal, censurado pelo facto que praticou.    

O reconhecimento das finalidades políticas que sustentam a impunidade 

dos comportamentos dos Deputados no exercício das suas funções, não pode 

significar que tais finalidades extra-penais não se traduzam em opções político-

criminais que, através da ideia de dignidade penal, são reflectidas na categoria 

sistemática dos pressupostos da punibilidade. Aparentemente, parece existir 

um confronto entre interesses político-criminais na punição e interesses 

políticos, em que os primeiros atribuem, no âmbito do nosso estudo, especial 

relevância a interesses de política parlamentar, e os segundos relacionam-se 

com a prossecução de objectivos político-criminais.  

No entanto, somos da opinião de que o regime constitucional da 

irresponsabilidade criminal traduz não só uma opção política-criminal, como 

também o reconhecimento de razões político-parlamentares que conduzam à 

                                                           
79 Cfr. CLAUS ROXIN, Derecho Penal cit., p. 978; HANS-HEINRICH JESCHECK, Tratado 

de Derecho Penal cit., pp. 500 e 501. 



Afonso Leitão A natureza jurídico-penal das imunidades dos titulares dos órgãos políticos de soberania 
 
 
 

 

 

| 106 ∙ DV9  

exclusão da responsabilidade penal de determinados comportamentos dos 

Deputados.  

Na verdade, como bem lembra FIGUEIREDO DIAS, o pensamento de 

LUHMAN pode ser, neste contexto, aproveitado na parte em que se sustenta 

que o sistema pode ser irritado “por imposições finais provindas de outros 

sistemas”80. Por conseguinte, interiorizando-se tais imposições extra-penais, a 

ideia que daí resulta é a de que o comportamento, apesar do seu conteúdo 

ilícito e culposo, não se revela, em termos de «imagem global do facto», como 

comunitariamente insuportável.  

Contudo, discordamos com o sistema construído por ROXIN, quando se 

invoca um conjunto de interesses político-parlamentares, com natureza 

extrapenal, como fundamentos para a renúncia à pena estatal. Como é 

explicado por FREDERICO COSTA PINTO, afirmar-se que “a pretensão 

punitiva do Estado decorrente da prática do ilícito culposo cede para que se 

possa afirmar a relevância do interesse em causa, é uma mera verificação (ou 

afirmação) e não um critério axiológico que possa ser transformado em 

elemento gregário de uma categoria sistemática”81.    

Nesse sentido, no n.º 1 do art. 157.º da CRP estamos perante uma causa 

material de exclusão da punibilidade porque o estatuto de imunidade tem 

como principal objecto de protecção a instituição Parlamento e não, de forma 

imediata, a pessoa do Deputado. De facto, poderíamos ser levados a concluir 

que a causa de exclusão da pena teria um carácter pessoal, pois o agente que 

cometeu o facto ilícito, no exercício das suas específicas funções, tinha a 

qualidade de Deputado.  

Em nossa opinião, a referida norma constitucional pretende salvaguardar 

a independência e autonomia da instituição parlamentar e tutelar a liberdade 

das discussões parlamentares permitindo a livre formação da vontade. Tendo 

um enquadramento na categoria da punibilidade, há a necessidade de um juízo 

                                                           
80 Cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal cit., p. 675.  

81 Cfr. FREDRERICO COSTA PINTO, A Categoria cit., p. 881. 
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de adequação, necessidade e proporcionalidade que tem autonomia, embora 

com conexão face ao facto ilícito e culposo.  

Todavia, em razão dos fins que prossegue e no respeito pelo estrito âmbito 

material definido pelo n.º1 do art. 157.º da CRP, a garantia da 

irresponsabilidade criminal traduzirá a não punibilidade de certos 

comportamentos pelo facto de o recurso à ameaça penal se revelar inadequada, 

desproporcional e de não cumprir as exigências de necessidade punitiva. Dito 

de forma sintética: a conduta do Deputado fica impune porque há a 

prossecução de interesses que o Direito Penal respeita e valora. 

Atendendo ao facto de a tomada de posição, em relação à natureza 

jurídico-penal da irresponsabilidade parlamentar, estar relacionada com a 

dicotomia causas de justificação/ causas de não punibilidade, importa traçar, 

de forma resumida, a relevância de tal dicotomia em dois importantes regimes 

do nosso Direito Penal: o do erro e o da comparticipação. 

Em relação ao regime do erro e tendo em conta que se assumiu que a 

irresponsabilidade criminal dos Deputados constitui uma causa de não 

punibilidade, FREDERICO COSTA PINTO afirma que quem “supõe 

erroneamente que se verifica os pressupostos de uma causa de não punibilidade 

(causa de exclusão ou de anulação da punibilidade) realiza o tipo de ilícito e 

indiciariamente o tipo de culpa, mas, por falta de informação ou compreensão 

adequadas, está pelo menos em erro sobre a punibilidade do facto”82.  

Consequentemente, sabendo-se que o regime previsto no art. 16.º, n.º 2 

do CP, prevê a relevância do erro quando se incida sobre elementos do tipo 

justificador ou de uma causa de desculpa, será o art. 17.º do CP que constituirá 

a base legal para os casos de falta de consciência da punibilidade. 

Em matéria de comparticipação, é sabido que um facto justificado não 

preenche requisitos da estrutura comparticipativa (arts. 26.º e 27.º do Código 

Penal), aproveitando, assim, a todos os agentes. No que toca às causas de não 

                                                           
82 Cfr. FREDERICO COSTA PINTO, A Categoria cit., p. 1256. 
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punibilidade, como afirma FREDERICO COSTA PINTO, “têm natureza e 

efeitos diversificados, […] sendo certo que não chegam a interferir com a 

tipicidade comparticipativa”83 pois está moldada para a prática de um facto 

ilícito pelo autor ou autores.  

A este propósito, poder-se-á colocar a seguinte a questão: é defensável ou 

não punir o assessor do Deputado que tenha escrito um discurso com 

conteúdo falso ou ofensivo da honra de outra pessoa, podendo constituir um 

crime de difamação ou injúria? Julgamos que a resposta a esta pergunta deve 

ter o seguinte pressuposto: a irresponsabilidade criminal visa garantir o livre 

exercício da função parlamentar o que se significa que não é o Deputado que 

beneficia pessoalmente de tal causa de exclusão da punibilidade. Sendo essa a 

ratio do art. 157.º da CRP, se o facto for praticado no âmbito das funções 

parlamentares, tal facto não será punível.  

Logo, qualquer participante no facto deverá beneficiar dessa causa de não 

punibilidade pois não está em causa a protecção imediata e directa da pessoa 

Deputado. Por isso, o assessor/participante deverá beneficiar da exclusão da 

punibilidade pois a sua intervenção foi decisiva para que o Deputado tivesse 

agido de certa maneira dentro do estrito âmbito das suas funções 

parlamentares. 

Consideramos adequado, novamente, reequacionar este problema à luz 

dos crimes contra a honra. No caso de um Deputado formular um juízo84 de 

valor ou imputar um facto85 desonroso ou ofensivo da honra de outro 

                                                           
83 Cfr. FREDERICO COSTA PINTO, Jornadas cit., p. 65. 

84 Para FARIA COSTA, o juízo “deve ser percebido […] não como apreciação relativa à existência 

de uma ideia ou de uma coisa, mas ao seu valor. E trata-se de uma valoração que tem a sua origem 

no agente, logo, sempre eivada de uma umbilical relação com a sua compreensão do mundo […]. 

O que é o mesmo que dizer: deve ser entendido relativamente ao grau de consecução dessa ideia, 

coisa ou facto, se valorados em função do fim prosseguido […].”, cfr. JOSÉ FARIA COSTA, 

Comentário cit., pp. 913 e 914. 

85 Na opinião de FARIA COSTA, a noção de facto “se traduz naquilo que é ou acontece, na medida 

em que se considera como um dado real da experiência. Assume-se, por conseguinte, como um 

juízo de afirmação sobre a realidade exterior, como um juízo de existência”, cfr. JOSÉ FARIA 

COSTA, Comentário cit., p. 913. 
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Deputado, tal conduta é ilícita e culposa, o que significa que não poderão ser 

invocadas as causas de justificação que poderiam afastar a ilicitude do facto 

típico. Esta ideia pode parecer, à primeira vista, muito simplista. Atendendo 

ao n.º 2 do art. 180.º do CP, o Deputado poderia provar a veracidade do facto 

desonroso (exceptio veritatis) e demonstrar que prosseguiu interesses legítimos 

(designada de causa de justificação da prossecução de interesses legítimos).  

Sobre esta questão, ALMEIDA SANTOS considera que no caso de um 

Deputado “cometer um crime de difamação, estaremos fora do alcance da 

imunidade”, pois a “imunidade abrange, no seu todo, a sua actividade política, 

desde que seja minimamente inerente ao desempenho do mandato”86. Para 

FARIA COSTA, estão excluídos os casos em que o Deputado usa palavras 

“claramente ofensivas para a honra de um outro colega ou de um qualquer 

cidadão e o faz com um fim pessoal” tornando-se “evidente que a partir desse 

momento deixa de estar coberto por qualquer imunidade”87.  

Assim, o critério que defendemos, para demarcar as afirmações que sejam 

cobertas pela imunidade parlamentar das que não o são, é o seguinte: se a 

afirmação tem um fim político, de escrutínio da actividade política ou 

governativa e de fiscalização dos actos e omissões que determinada pessoa 

tenha realizado e cujas consequências políticas possam ser apreciadas em sede 

parlamentar, então, a garantia da irresponsabilidade criminal funcionará como 

causa material de exclusão da pena. O importante a salientar é que pode haver 

afirmações cujo conteúdo, ainda que ofensivo da honra de outra pessoa, tenha 

relevância e pertinência para o debate parlamentar e desde que seja “no uso 

exclusivo e nos limites legítimos das suas funções”.  

Concordamos, por isso, com FARIA COSTA quando refere que, em 

“caso de dúvida razoável – em caso de dúvida quanto a saber se a opinião, em 

si mesma, violadora de normas penais, foi ou não levada a cabo dentro do 

                                                           
86 Cfr. ANTÓNIO ALMEIDA SANTOS, Diário cit., p. 2756  

87 Cfr. JOSÉ FARIA COSTA, Noções Fundamentais cit., p. 122. 
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âmbito das funções de deputado –, a interpretação a seguir deve ser aquela que 

privilegie as regras gerais”88. 

Por seu turno, deixarão de estar cobertas pela protecção da imunidade 

parlamentar as situações em que um Deputado utiliza palavras ou expressões 

ofensivas da honra de outra pessoa, com um fim pessoal em que seja evidente 

que tais afirmações se dirijam directa e especificamente ao ofendido com o 

intuito de o descredibilizar, personalizando o debate parlamentar. Dir-se-á que 

tal ofensa pressupõe um contexto de discussão parlamentar em que há um 

certo tema político na agenda.  

Tal pressuposto afigura-se-nos plausível, contudo se o discurso ofensivo 

para honra de outra pessoa for o objectivo principal da intervenção do 

Deputado, então essa conduta ilícita estará fora do alcance da garantia da 

irresponsabilidade. Nesse caso, o carácter ilícito da conduta apenas poderá ser 

afastado mediante a verificação de uma causa de justificação.  

Ainda assim, parece-nos apropriado, neste contexto, suscitar um 

problema. O nosso CP prevê, no art. 183.º, que a circunstância agravante para 

o conhecimento da falsidade do facto imputado ao ofendido constitui uma 

calúnia. Diz-se falso o facto que não tem correspondência com a verdade 

histórica. Nestas circunstâncias, FARIA COSTA afirma, e bem, que o agente, 

na calúnia, sabe que os factos são falsos e seria “absurdo e normativamente 

incongruente admitir um tal específico regime de justificação”89. Por 

conseguinte, o facto só pode ser justificado com base no consentimento do 

ofendido90.  

No caso específico de os Deputados injuriarem um colega ou outra pessoa 

exterior à AR, através da imputação de factos em que o agente conhecia a 

                                                           
88 Cfr. JOSÉ FARIA COSTA, Noções Fundamentais cit., p. 121. 

89 Cfr. JOSÉ FARIA COSTA, “Anotação ao artigo 183.º do Código Penal”, in Comentário 

Conimbricense, tomo I, 2.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, p. 950. 

90 Neste sentido, PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código Penal cit., p. 

578 e JOSÉ FARIA COSTA, Comentário cit., p. 950. 
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falsidade da imputação, julgamos que seria inaceitável admitir, em tais 

circunstâncias, uma exclusão da pena. Ou seja, mesmo que a conduta caluniosa 

se enquadre num debate parlamentar, consideramos que não pode ser negada 

a dignidade penal do facto como um todo, pois o autor sabe que os factos 

revelados são falsos e tal falsidade acaba por deteriorar o sentido de elevação 

que num debate público deve prevalecer.  

Apesar do nosso legislador não ter feito qualquer ressalva quanto ao teor 

das manifestações políticas dos parlamentares, somos da opinião de que as 

ofensas caluniosas não podem ser abrangidas pela garantia da 

irresponsabilidade. Tal posição justifica-se com dois argumentos.  

O primeiro relaciona-se com o facto de a calúnia ser, nas palavras de 

FARIA COSTA, a “forma mais perversa dos crimes contra a honra, porquanto 

está nela vazada a actuação torpe daquele que, sabendo da falsidade, mesmo 

assim avança com a imputação dos factos”91. O segundo argumento baseia-se 

no direito comparado, nomeadamente no Direito alemão, quando é referido 

expressamente no art. 46, § 1 da Lei Fundamental92 que as ofensas caluniosas 

não são abrangidas pela garantia da irresponsabilidade. 

 

2.2.4. Natureza jurídico-penal das imunidades dos membros do Governo 

No que diz respeito aos membros do Governo, como já mencionámos, 

estamos perante uma imunidade de carácter processual e não de natureza 

substantiva, como sucede nas imunidades parlamentares. Adoptamos uma 

posição que apresenta aspectos de convergência com a imunidade do PR, mas 

que não deixa de se salientar algumas diferenças importantes.  

                                                           
91 Cfr. JOSÉ FARIA COSTA, Comentário cit., p. 946. 

92 O art. 46, § 1 da Constituição alemã tem o seguinte teor: “Os deputados não poderão em 

nenhum momento ser submetidos a um procedimento judicial ou disciplinar ou responsabilizados 

por outra forma fora Bundestag, pelas opiniões expressas e os votos dados no Bundestag ou em uma 

das suas comissões. Isto não se aplicará às ofensas caluniosas”. 
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No regime consagrado no art. 196.º da CRP não existe distinção entre 

crimes cometidos no exercício das suas funções e crimes estranhos às 

competências constitucionais o que significa que, diferentemente do que se 

passa com o PR, o regime jurídico deve ser o mesmo para ambas as situações.  

De referir, em termos sintéticos, que o n.º 1 do art. 196.º se limita a fixar 

uma condição de procedência da acção penal relativamente aos membros do 

Governo e o n.º 2 estabelece as regras da decisão parlamentar de suspensão do 

governante das suas funções políticas. Atendendo ao conteúdo destas normas, 

PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE interpreta-as no sentido de os 

membros do Governo não poderem ser interrogados sem autorização da AR, 

pois não seria aceitável que o Chefe de Governo “tivesse um estatuto processual 

penal inferior ao dos deputados, sendo certo que ele tem responsabilidades 

constitucionais acrescidas, pelo que é aplicável, por analogia, o regime de 

imunidades dos deputados ao primeiro-ministro”93.   

Não concordamos com a posição defendida por PAULO PINTO DE 

ALBUQUERQUE. Somos da opinião de que não existe lacuna porque não 

houve intenção do legislador em consagrar as mesmas características, efeitos e 

regime da inviolabilidade parlamentar para os membros do Governo. O 

argumento do eventual “estatuto processual penal inferior” do Chefe de 

Governo face aos Deputados não pode ser procedente porque o Governo 

responde politicamente perante a AR (art. 190.º da CRP), o que significa que 

é o Governo, no seu todo94, que tem de ser fiscalizado pelos seus actos e 

omissões respeitantes ao exercício das suas funções perante o Parlamento.  

                                                           
93 Cfr. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código de Processo Penal cit., pp. 

175 e 176. 

94 Ao dizer-se que o Governo é responsável perante a AR, estamos a falar essencialmente numa 

responsabilidade política. Reforçando esta perspectiva, GOMES CANOTILHO afirma que além 

de se “tratar de uma responsabilidade política, trata-se também de uma responsabilidade 

parlamentar do Governo (gabinete). Isto implica a responsabilidade solidária de todo o Governo 

perante a AR e não de uma responsabilidade individual dos ministros perante a mesma. O próprio 

Primeiro-Ministro, não sendo escolhido pela AR nem investido perante ela, só está sujeito à 

responsabilidade política parlamentar no «âmbito da responsabilidade política do Governo» (art. 

191.º/1). O mesmo acontece com os restantes ministros (art. 191.º/2)”. Cfr. J. J. GOMES 
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Por isso, é com base na lógica parlamentar da responsabilidade política do 

Governo perante o Parlamento que se justifica a articulação da garantia 

processual penal da necessidade de autorização da AR para ser detido ou preso, 

bem como da decisão de suspensão de qualquer membro do Governo. Assim, 

como bem sintetizam GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, a 

“necessidade de autorização da Assembleia da República para detenção ou 

prisão de um membro do Governo não tem a mesma teleologia da autorização 

da Assembleia da República para a detenção ou prisão de um deputado”95.  

No caso de estarmos perante um crime doloso a que corresponda pena de 

prisão cujo limite máximo seja superior a três anos e esse crime for cometido 

em flagrante delito não haverá necessidade de acto valorativo da AR em relação 

à suspensão de funções do membro do Governo. Nesta situação, estamos 

perante um caso de suspensão obrigatória. A justificação deste limite radica, 

na opinião de GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, “no facto de a 

prisão ou detenção não poder ser considerada arbitrária e abusiva e, 

consequentemente, nada justificar a diferença de tratamento em relação ao 

cidadão comum”96.  

A par desta questão existe outra matéria de especial relevância no estudo 

das imunidades dos membros do Governo. No âmbito da responsabilidade 

política do Governo perante a AR, é possível que os membros do Executivo 

estejam presentes em sessões plenárias ou em comissões para fins de controlo 

e fiscalização97 das suas acções decorrentes do exercício das funções 

constitucionais.  

                                                           

CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª edição, Coimbra, Almedina, 

2003, p. 644.    

95 Cfr. J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa 

Anotada, vol. II, 4.ª edição revista, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 469. 

96 Cfr. J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição, vol. II cit., pp. 469 e 

470.  

97 Cfr. J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional cit., p. 638 
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Dir-se-ia que o Governo tem de prestar contas perante o Parlamento, 

tendo para tal, como instrumentos de fiscalização, as figuras parlamentares das 

perguntas e da interpelação ao Governo, bem como da prestação de 

informações regulares e directas aos grupos parlamentares sobre o andamento 

dos principais assuntos de interesse público. A presença dos membros do 

Governo na AR é uma realidade que pode ser objecto de breve reflexão no 

contexto do nosso estudo.  

Como já foi aludido, a vida político-parlamentar de hoje é intensa, 

complexa, com situações inesperadas e dotada de uma grande diversidade de 

opiniões, decisões e actores políticos. Não será de todo improvável que, 

durante uma discussão parlamentar, um Ministro insulte um Deputado, 

chamando-o de “incompetente”, ou de não ter “vergonha na cara”. Dir-se-ia, 

em termos simples, que chamou “incompetente” no âmbito de uma acesa troca 

de argumentos sobre determinada matéria política com relação com a 

actividade de fiscalização do Governo.  

Como tal, a pergunta que se pode colocar é a seguinte: quando os 

membros do Governo participam em debates parlamentares e em comissões 

parlamentares especializadas, em diálogo com os Deputados, não podem 

beneficiar da imunidade parlamentar em geral, e da garantia da 

irresponsabilidade criminal em especial? 

PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE afirma que “a previsão do art. 

157.º, n.º 1 da CRP, é aplicável, por analogia, […] aos membros do Governo 

[…], atendendo à natureza constitucional das suas funções”, acrescentando, 

ainda, que a “aplicação analógica do regime da irresponsabilidade dos 

deputados […] aos membros do Governo […] é o meio adequado e necessário 

para salvaguardar um interesse constitucional fundamental, que é a liberdade 

da actuação política dos titulares destes cargos”98.   

                                                           
98 Cfr. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código de Processo Penal cit., p. 

173. 
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Pensamos que não existe lacuna, pois não houve intenção do legislador 

em consagrar uma garantia com as características, efeitos e dimensão político-

jurídica da irresponsabilidade parlamentar para os membros do Governo. De 

facto, a irresponsabilidade parlamentar é uma garantia que visa salvaguardar 

um conjunto de interesses especificamente inerentes ao exercício das funções 

parlamentares.  

Por conseguinte, tal garantia é exclusiva dos Deputados, pois quem 

verdadeiramente pode proferir opiniões e posições políticas é a pessoa do 

Deputado e os votos são exercidos pelos Deputados. Assim, quando a CRP 

refere no art. 157.º a expressão “Deputados”, é apenas para os parlamentares 

individualmente considerados. 

Na prática, o que sucederá é que se um Deputado criticar um governante 

de forma mais severa pode estar protegido pela garantia da irresponsabilidade, 

desde que tais palavras tenham enquadramento nos termos definido pelo n.º 1 

do art. 157.º da CRP, enquanto se um membro do Governo dirigir palavras 

mais ofensivas a um parlamentar já não gozará de protecção jurídica especial. 

Assumimos, pois, que existe uma desigualdade de tratamento das duas 

situações enunciadas. 

Por um lado, a CRP não consagrou a garantia da irresponsabilidade 

criminal pelos actos praticados pelos membros do Governo no exercício das 

suas funções constitucionais. Nessa medida, o problema da sua natureza 

jurídico-penal coloca-se, no essencial, numa órbita processual e não 

substancial.  

Nas acções e omissões que sejam praticadas no Parlamento, no exercício 

das suas funções, encontram-se firmadas, de forma plena, as categorias 

dogmáticas da tipicidade, ilicitude, culpa e punibilidade. Por conseguinte, é 

possível a verificação das respectivas causas de justificação da ilicitude, exclusão 

da culpa e da não verificação das condições (objectivas e subjectivas) de 

punibilidade, nos termos gerais da teoria do crime.  
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Por outro lado, é importante recordar que a CRP prevê que compete à 

AR, no exercício de funções de fiscalização, vigiar e apreciar os actos do 

Governo e, por isso, nessa dicotomia fiscalizador/fiscalizado é defensável dizer-

se que os Deputados devem ser especialmente protegidos pela garantia da 

irresponsabilidade criminal. A fiscalização parlamentar é um trabalho que exige 

um esforço intenso de análise e preparação das matérias da governação e, para 

tal, os Deputados devem gozar de especial protecção para garantir que esse 

trabalho seja exercido sem pressões externas que limitem esse esforço de 

fiscalização.  

Existem matérias, que pela sua complexidade ou sensibilidade, podem 

eventualmente limitar as palavras ou opiniões dos Deputados. A 

irresponsabilidade criminal vem permitir que se afastem certos obstáculos à 

liberdade de expressão política.          

Assim, aceitar a ideia de que os membros do Executivo também seriam 

protegidos pela imunidade parlamentar, traduzir-se-ia na aceitação da 

aplicação, por analogia, da garantia da irresponsabilidade criminal aos 

membros do Governo. Como pudemos defender, a existência de tal garantia 

parlamentar visa salvaguardar interesses especificamente inerentes ao exercício 

das funções constitucionais de Deputado. Por estas razões, os membros do 

Governo não podem beneficiar da garantia da irresponsabilidade criminal que 

se encontra expressamente consagrada para os Deputados. 

Tendo em conta todos os elementos enunciados, concluímos que a 

imunidade dos membros do Governo constitui uma causa de incapacidade 

temporária e precária de prossecução da acção penal.  

 

Conclusões 

1. Imunidade é um estatuto político-constitucional temporário, 

precário e não renunciável de que gozam os titulares de órgãos políticos de 

soberania e que tem como indispensável missão a protecção e garantia do 



Data Venia A natureza jurídico-penal das imunidades dos titulares dos órgãos políticos de soberania 
 

 

 

 

DV9 ∙ 117 | 

regular funcionamento das instituições democráticas face aos restantes 

poderes do Estado. 

2. É aceitável que as pessoas que gozam de um estatuto de imunidade 

tenham um tratamento desigual. Tal situação é materialmente fundada, 

por um lado, na necessidade de salvaguarda do regular e estável 

funcionamento dos órgãos de soberania e, por outro lado, na ideia de que 

é fundamental garantir a dignidade, independência e segurança de certas 

pessoas no exercício de relevantes cargos públicos.  

3. Os regimes constitucionais que consagram as imunidades do PR e 

dos membros do Governo podem ser vistas como normas destinadas a 

tutelar bens jurídicos. Em relação às imunidades parlamentares, 

consideramos que a solução constitucional é equilibrada. Por um lado, 

cumpre o grande propósito de garantir o livre exercício das funções 

parlamentares, evitando que as suas posições políticas sejam condicionadas 

por forças externas. Por outro lado, nos casos de relevância criminal fora 

do âmbito parlamentar, o sistema penal garante resposta aos ataques mais 

graves aos bens jurídicos em perigo e aos interesses ameaçados da vítima.    

4.   As imunidades do PR e dos membros do Governo constituem 

causas de incapacidade temporária e precária de prossecução da acção penal 

que contra eles possa ser desencadeada. A irresponsabilidade criminal dos 

Deputados deve ser entendida como uma causa material de exclusão da 

pena. A conduta praticada por um parlamentar, no estrito âmbito material 

definido pelo n.º 1 do art. 157.º da CRP, tem um carácter típico, ilícito e 

culposo, mas não punível. Isso significa que as condutas realizadas pelos 

Deputados no exercício das suas funções, o tipo de ilícito e o tipo de culpa 

devem ser afirmados, mas deve ser negada a dignidade penal do facto como 

um todo e, por consequência, a sua punibilidade. 
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SUMÁRIO DO ACÓRDÃO 

A presente recensão crítica tem em vista o acórdão do Tribunal da Relação 

de Coimbra, proc. n.º 1145/06.9TAACB.C1, de 11 de Fevereiro de 2009, segundo 

o qual se expõe o seguinte sumário: 

«I. - O artigo 127.º do C.P.P. ao consagrar o princípio da livre apreciação 

da prova elege como ideia rectora que o julgador não se encontra sujeito às 

regras rígidas da prova tarifada, o que não poderá significar que a actividade de 

valoração da prova seja arbitrária, mas antes vinculada à busca da verdade e 
                                                           

(*) Trabalho desenvolvido pela Autora para a unidade curricular "Teoria Geral da Prova" no 

âmbito do mestrado em Direito Judiciário ministrado pela Universidade do Minho no ano lectivo 

de 2014/2015. 
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limitada pelas regras da experiência comum e por restrições legais. Tal 

princípio concede ao julgador uma margem de discricionariedade na formação 

do seu juízo de valoração, que terá e deverá, no entanto, ser possível e capaz 

de encontrar fundamento no, adrede, razoar lógico e racional. 

II. – A tarefa de apreciação da prova, ainda que vinculada ao principio de 

apreciação da prova, configura-se, contudo, de diferente graduação e 

intensidade entre a 1.ª instância e o tribunal de recurso, dado o beneficio que 

aquela dispõe da imediação e da oralidade e por estar, este, limitado à prova 

documental e ao registo de declarações e depoimentos, não podendo, de 

acordo com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04-07-2007 

(processo 07P2304, em www.dgsi.pt) “o reexame da matéria de facto pelo 

tribunal de recurso (…) constitui[r], salvo os casos de renovação da prova(art. 

430.º do CPP), uma nova ou suplementar audiência, de e para produção e 

apreciação de prova, sendo antes uma actividade de fiscalização e de controlo 

da decisão proferida sobre a matéria de facto, rigorosamente delimitada pela 

lei aos pontos de facto que o recorrente entende erradamente julgados e ao 

reexame das provas que sustentam esse entendimento – art. 412.º, n.º 2, als. 

a)e b), do CPP». 

 

RECENSÃO CRÍTICA 

1. O erro notório como fundamento para a revogação da sentença de 1.ª 

instância 

A presente recensão crítica aborda como foco principal o problema da 

fiscalização da apreciação da prova produzida em primeira instância, ou seja, o que 

tange à apreciação da prova num segundo plano jurisdicional, com particular 

ênfase naquela que é a prova testemunhal. Com efeito, a presente decisão faz 

alusão de que a tarefa de valoração da prova implica uma diferente graduação e 

intensidade conforme o dependendo do plano jurisdicional em que a mesma está 
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a ser apreciada, dado o benefício que a 1.ª instância dispõe do princípio da 

imediação e da oralidade. Assim, há que atender ao seguinte excerto, compulsado 

o acórdão ora estudado, e que serve de fundamento para toda a questão sumariada: 

«Ora, “a censura quanto à forma de formação da convicção do 

tribunal não pode assentar, de forma simplista, no ataque da fase final 

da formação de tal convicção, isto é, na valoração da prova; tal 

censura terá de assentar na violação de qualquer dos passos para a 

formação de tal convicção, designadamente porque não existem os 

dados objectivos que se apontam na motivação ou porque se violaram 

os princípios para a aquisição desses dados objectivos ou porque não 

houve liberdade de formação da convicção. Doutra forma seria uma 

inversão da posição das personagens do processo, como seja a de 

substituir a convicção de quem tem de julgar pela convicção dos que 

esperam a decisão”.  

(…)  

Consequentemente, a crítica à convicção do tribunal a 

quo sustentada na livre apreciação da prova e nas regras da 

experiência não pode ter sucesso se se alicerçar apenas na diferente 

convicção do Recorrente sobre a prova produzida». 

Compreende-se assim que o TRC faz alusão que só poderá haver revogação 

da sentença ou ordenação de novo julgamento da matéria de facto caso exista um 

erro notório patente no processo lógico de formação da convicção quanto à matéria 

de facto. Na verdade, crê-se que se deve aderir a esta mesma ideia por uma série 

de questões de índole teórica e de psicologia judiciária, sendo que para o 

esclarecimento desta questão importa fazer alusão a esses mesmos temas, que se 

passam a expor: 
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2. A atividade cognitiva do Juiz*:1 

2.1. Na procura da verdade 

Antes de mais, e de forma muito sintética, dir-se-á que todo o processo 

judicial é erigido pela busca da justiça e da verdade, no sentido em que esta 

considerada como uma “tradução” em linguagem da realidade dos factos2. No 

entanto, essa procura da verdade pela qual o Tribunal pugna apresenta-se como 

um elemento verdadeiramente difícil de alcançar, um sinónimo de complexidade, 

por três razões essenciais: 

• Em primeiro lugar, a verdade está sujeita a várias perspetivas, pois 

inevitavelmente a mesma tem de ser considerada, antes de mais, um 

elemento subjetivo carreado pelas partes; 

• Em segundo lugar, a própria verdade que cada um carrega na sua 

memória perece com o passar do tempo, acabando por ser mutada e 

influenciada por diversos fatores e deteriorada no foro do pensamento de 

quem a tenta transpor3; 

                                                           

* O presente ponto tem por base um estudo previamente realizado no que tange ao conceito de 

verdade, de livre valoração da prova e peso das regras de experiência comum na formulação da 

convicção do Juiz Penal, como segmento do relatório elaborado no âmbito da unidade curricular 

de Direito Processual Penal. Vide RIBEIRO, Ana Aquilina Cunha – A conformação constitucional das 

presunções hominis no âmbito do Processo Penal. Janeiro, 2015. Relatório de Avaliação Contínua de 

Direito Processual Penal (Mestrado em Direito Judiciário), p. 18, 25 e ss. 

2 «No contexto judicial, os acontecimentos não existem; ou melhor, são mudos, como sugere 

Calvo González, aquilo que numa lide processual permitiria estruturar a integibilidade quer dos 
factos quer do próprio Direito seria precisamente a narrativa que deles se conta» – SILVA, Joana 

Aguiar e – A prática judiciária entre Direito e Literatura. Coimbra: Almedina, 2001, p. 35 e 36. 

3 Tais fatores podem ser tanto interiores – nos quais se sentimentos, emoções, reflexões e crenças 

pessoais – como exteriores – a perceção de factos novos que modifica aquela perceção anterior. 

Bentham qualifica tais influências em quarto espécies: «The fidelity of the testimony, that is, its 

accuracy and completeness, depends on two things – the state of intellectual faculties of the witness and his 

moral disposition; his understanding and his will. The intellectual faculties are ordinarily comprised under 
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• Em terceiro lugar, e já no que tange ao processo de cognição do Juiz, a 

realidade das coisas tem sempre um valor subjetivo e relativo; assim o é, 

pois, a “verdade” é inevitavelmente deformada pelos nossos sentidos e pelos 

nossos próprios processos psíquicos4. 

Em todo o caso, é consabido que o papel do Juiz é o elemento fulcral de toda 

a questão que aqui se coloca, na medida em que é a si que cabe emitir o juízo 

sobre a realidade que é colocada diante si. Com efeito, é no âmbito de uma 

audiência judicial que sobre o Juiz impende com particular relevo a missão 

psicológica de valoração da prova, na medida em que este se considera como 

verdadeiro e único detentor da imediação na análise da mesma, em particular 

quanto à prova indireta representativa. Reportamo-nos aqui, e em particular, ao 

estudo que o julgador tem de fazer da aquisição derivada de conhecimentos e que 

se baseia sempre na fé das declarações humanas5. 

 

2.2. Assente nas regras de experiência comum 

Nestes termos, e no que tange ao contacto mais direto que com as pessoas 

que constituem a fonte do conhecimento dos factos alegados, o Juiz irá colher as 

impressões produzidas, sendo a sua convicção formulada no seu espírito, de acordo 

                                                           

four heads: perception, judgment, memory, imagination» - BENTHAM, Jeremy – A treatise on judicial 

evidence. [Em linha] London : Messrs. Baldwin, Cradock and Joy, Paternoster-row, 1825.[Consult. 

31 Maio 2015], p. 21, disponível em:  

https://books.google.pt/books?id=tMsDAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-

PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.Para particulares 

desenvolvimentos sobre a influência do tempo na perceção ou imaginação do testemunho, vide 

CALHEIROS, Maria Clara – Para uma Teoria da Prova. Coimbra : Coimbra Editora, 2015, p. 163. 

4ALTAVILLA, Enrico – Psicologia judiciária. Vol. 2 :  Personagens do processo penal. 

Coimbra : Almedina, 2003, p. 476. 

5MENDES, João de Castro apud SILVA, Germano Marques da – Curso de Processo Penal. 2.ª Ed. 

Vol. II. Lisboa : Editorial Verbo, 2008, p. 111. 
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com as máximas da experiência que forem aplicáveis6. No entanto, é impossível 

não crer que a intuição do julgador, como instinto primário, há de presidir sempre 

à convicção formulada sobre a verdade trazida pelas partes ao processo, 

nomeadamente quanto às testemunhas arroladas7. E nesta medida, essa intuição 

parte em grande escala daquelas que são as regras de experiência comum, que 

denotam um cunho extremamente pessoal do Juiz por dependerem da sua 

experiência pessoal e da sua vivência mundana8; as mesmas ditarão os termos em 
                                                           

6RODRIGUES, Fernando Pereira – O novo processo civil: os princípios estruturantes. Coimbra : 

Almedina, 2013, p. 147. «Sem dúvida que a imediação torna possível, na apreciação das provas, a 

formação de um juízo insubstituível sobre a credibilidade da prova; das razões que se podem 

observar, no exame directo da prova, para acreditar, ou não acreditar, na mesma. Significa o exposto 

que a imediação é o meio pelo qual o tribunal realiza um acto de credibilização sustentada sobre 

determinados meios de prova em relação a outros. Exemplifica-se o exposto recorrendo ao caso do 

testemunho que parece mais digno de crédito do que um outro pela percepção directa imediata do 

seu relato e das circunstâncias em que o mesmo se desenrolou: - terá sido mais categórico, 

eventualmente mais seguro; terá recorrido menos vezes á aquiescência tácita de terceiro; ter-se-á 

expressado em termos mais correntes e mais próprios da sua condição social o que induziu o 

tribunal a pensar que o seu testemunho era mais fidedigno e menos passível de preparação prévia; 

suportou com maior á vontade o exercício do contraditório» - Ac. do STJ, proc. n.º 07P4822, de 

29-10-2008, disponível em www.dgsi.pt. « na livre apreciação da prova não se confunde de modo 

algum com apreciação arbitrária da prova nem com a mera impressão gerada no espírito do julgador 

pelos diversos meios de prova; a prova livre tem como pressupostos valorativos a obediência a 

critérios da experiência comum e da lógica do homem médio suposto pela ordem jurídica» – 

GONÇALVES, Maia apud Ac. do TRL, proc. n.º 30/12.0SWLSB.L1-3, de 14-02-2015, disponível 

em www.dgsi.pt. No mesmo sentido, Ac. do TRP, proc. n.º 51/08.7GAMCD.P1, de 20-12-2011, 

Vide também RIBAS, Carlos Alberto Barbosa Dias – A credibilidade do testemunho: a verdade e a 

mentira nos tribunais. Porto : Universidade do Porto, 2011, p. 17. Dissertação de mestrado, 

disponível em: http://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/57090/2/TESE%20DEFINITIVA%20COM%20ANEXOS%20EM%20PDF.pdf. 

7ALTAVILLA, Enrico – Psicologia…, p. 475. 

8A crítica analítica do Juiz nutre-se não só dos doutos elementos teóricos, intelectuais e 
académicos que aferrou para chegar àquela instância profissional, mas também «de todas as suas 

experiências anteriores e dos conhecimentos que foi incorporando ao longo da sua existência, (…) 

os que lhe advieram de outras fontes, como as dos duros embates da vida e das suas adversidades, 

estes de indispensável valor» - FILHO, Napoleão Nunes Maia – As regras da experiência comum na 

formação da convicção do Juiz. Revista Dialética de Direito Processual Penal. [Em linha]. N.º 17. 

[Consult. 30-01-2015], p. 59, disponível em: 

http://www.cella.com.br/conteudo/conteudo_39.pdf. 
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que o Juiz, como bem referiu o acórdão ora estudado, reconhece as reacções 

humanas, as razoes de ciência, de espontaneidade, de linguagem verbal e não 

verbal, hesitações, tom de voz, contradições, etc9. 

Ainda assim, há que ter também em consideração que as regras de experiência 

comum não traduzem um tratamento discricionário ou arbitrário do julgador, na 

medida em que a decisão judicial deve consistir num sistema lógico pautado pela 

seleção de elementos probatórios que convergem para evidenciar os factos 

integradores do Direito10.  

 

3. A fiscalização da matéria de facto pela 2.ª instância 

É nestes termos que é hoje se reconhece apenas um duplo grau de jurisdição no que 

tange ao conhecimento da matéria de facto, na medida em que se verifique dupla 

conforme11. Tal juízo encontra-se particularmente descrito no seguinte Acórdão 

do Tribunal Constitucional12, a saber:   

                                                           
9Neste sentido, Planiol, que determina que a convicção dependerá dos seguintes elementos: (1) 

a verificação de um fenómeno, de uma situação ou de um facto; (2) a utilização do raciocínio, 

deduzindo factos conhecidos, factos ignorados ou contrastantes: provas indiretas ou por presunção; 

(3) atestação alheia: testemunhas e peritos, declarações das partes. – cfr. PLANIOL apud 

ALTAVILLA, Enrico – Psicologia…, p. 480. 

10ALTAVILLA, Enrico – Psicologia judiciária. Vol. 2 :  Personagens do processo penal. 

Coimbra : Almedina, 2003, p. 89 e 475. «A convicção do juiz não deverá ser puramente subjectiva, 

emocional e, portanto, imotivável, mas há-de ser sempre uma convicção pessoal, até porque nela 

desempenham um papel de relevo não só a actividade cognitiva, mas também elementos 

racionalmente não explicáveis» – Ac. do TRP, proc. n.º 0412950, de 14-07-2014, disponível em 

www.dgsi.pt. 

11 «Enquanto figura que, no regime dos recursos emergente da reforma de 2007, permite filtrar 

e racionalizar o normal acesso ao STJ, nas causas já apreciadas em 1º e 2ª instância» - Ac. do STJ, 

proc. n.º 105/08.0TBRSD.P1-A.S1, de 11-07-2013, disponível em www.dgsi.pt. 

12 Ac. do TC n.º 59/2006, disponível em www.tribunalconstitucional.pt. 
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«Antes se deve entender que os recursos são remédios jurídicos 

que se destinam a despistar e corrigir erros in judicando ou in 

procedendo, que são expressamente indicados pelo recorrente, com 

referência expressa e específica aos meios de prova que impõem 

decisão diferente, quanto aos pontos de facto concretamente 

indicados, ou com referência à regra de direito respeitante à prova 

que teria sido violada, com indicação do sentido em que foi 

aplicada e qual o sentido com que devia ter sido aplicada. 

(…) Assim, o julgamento em 2.ª Instância não o é da causa, mas sim 

do recurso e tão só quanto às questões concretamente suscitadas e não 

quanto a todo o objecto da causa, em que estão presentes, face ao 

Código actual, alguns apontamentos da imediação (somente na 

renovação da prova, quando pedida e admitida) e da oralidade 

(através de alegações orais, se não forem pedidas a admitidas 

alegações escritas)». 

 

3.1. A influência histórica da intime conviction 

Tal tradição partiu, sobretudo, do abandono da prova legal tarifada e pelo 

acolhimento da prova de acordo com a intime conviction, que se orientava pelos 

sentimentos mais profundos do Juiz; Beccaria descrevia, neste sentido, que a 

atividade jurisdicional seria menos propensa ao erro se se pautasse pela íntima 

convicção pessoal do Juiz, ao invés do que sucederia com a prova assente em 

razões13. Isso implicaria, num contexto histórico anterior, que os recursos se 

                                                           
13 «Beccaria, le père du droit pénal moderne, réagit avec vigueur dans le Traité des Délits et des Peines. 

Il oppose à ce système absurde des preuves légales celui de la preuve morale que l'on appellera l'intime 

conviction. Il souhaite que ce ne soient pas les professionnels qui décident de la culpabilité "parce que 

l'ignorance des juges par sentiment est moins sujette à l'erreur que l'homme instruit qui décide par une 

certaine opinion". Pour juger sur le résultat des enquêtes, "il ne faut que le simple bon sens, et ce guide est 
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cingissem a um labor meramente rotineiro executado sobre papéis: «a 

exponenciação do princípio da oralidade pura, conjugado com os apertados limites 

em que a relação podia intervir, impedia, na grande maioria dos casos, uma efetiva 

reapreciação do julgamento de 1.ª instância e a correção de erros, ainda que 

manifestos»14. No entanto, e não obstante tal condição ainda esteja hoje 

profundamente enraizada na praxis judiciária, a função dos atuais recursos é já 

compreendida como um verdadeiro conhecimento autêntico de problemas e conflitos 

reais, mediatizado pela intervenção motivada de pessoas15, o que implica que o 

Tribunal ad quem tenha que necessariamente fazer um estudo das questões de 

facto que lhe são propostas a juízo16. 

 

                                                           

moins trompeur que tout le savoir d'un juge accoutumé à ne rechercher partout que des coupables et à 

tout ramener à un système qu'il s'est fait d'après ses études"» - LECLERC, Henri – L’intime conviction 

du Juge: norme démocratique de la preuve. [Em Linha] [Consult. 1 Jun 2015], p. 208, disponível em 

https://www.u-

picardie.fr/labo/curapp/revues/root/35/henri_leclerc.pdf_4a081ebec92b4/henri_leclerc.pdf. No 

mesmo sentido, WITTE, Jr., John Witte; ALEXANDER, Frank S. – Christianity and Law: An 
Introduction. [Em linha] Londres : Cambridge University Press, 2008 [Consult. 1 Jun 2015] p. 

160, disponível em: 

https://books.google.pt/books?id=cQqvdmUsDY0C&printsec=frontcover&hl=pt-

PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 

14 GERALDES, António Santos Abrantes – Recursos em Processo Civil: novo regime. Coimbra : 

Almedina, 2008, p. 260. 

15BRITO, Ana Maria Barata de – Os poderes de cognição das Relações em matéria de facto em processo 

penal. [Em linha],p. 2, [Consult. 1 Jun 2015], disponível em 

http://www.tre.mj.pt/docs/O%20conhecimento%20das%20Relacoes%20em%20materia%20de

%20facto.pdf 

16 Hoje em dia a intime conviction não tem o mesmo alcance que anteriormente. Na verdade, e 

ao contrário do que anteriormente sucedia, o Tribunal de primeira instância tem de fundamentar 

a decisão tomada, demonstrando o raciocínio lógico-indutivo que o conduziu à mesma, de forma 

a convencer-se da justeza da sua decisão e permitir um cabal exercício do direito ao recurso. Neste 

sentido, Ac. do TRC, proc. n.º 319/06.7TASPS.C2, de 19-11-2004, disponível em www.dgsi.pt. 
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3.2. Consequências na apreciação da prova gravada 

Nestes termos, a falta de gravação da prova oralmente produzida implica que 

o Tribunal apenas possa apreciar a matéria de facto relativa a documentos17. Quer 

isto significar que a ausência de imediação determina que o tribunal ad quem, no 

que tange à recorribilidade da matéria de facto, só possa revogar a sentença 

anterior caso as provas indicadas pelo recorrente impuserem decisão diversa da 

proferida (e não apenas se a permitirem)18, e desde que se inquine a motivação do 

Tribunal a quo que está patente na fundamentação da sentença. Assim o é pois, 

conforme consta do acórdão ora estudado, «o duplo grau de jurisdição em matéria 

de facto não visa a repetição do julgamento em 2.ª instância», mas sim aplicar um 

remédio jurídico à decisão proferida na primeira instância, sendo que tal doença se 

situa no campo do processo lógico que conduz àquela decisão final. 

 

4. Síntese final 

Nestes termos, e atendendo a que a fundamentação da decisão apenas explica 

adequada e suficientemente porque é que o juiz se convenceu, mas não se se tenha 

convencido bem19, adere-se ao sumário descrito quanto à decisão ora apreciada, na 

medida em que o Tribunal ad quem de 2.ª instância deve tão-somente fazer 

revogar ou mandar repetir o julgamento da matéria de facto quando subsistam 

erros notórios no processo de formação da convicção do Tribunal a quo, nomeadamente 

quanto àqueles que sirvam de fundamentação para a sentença. Assim se crê por duas 

razões particulares: 

                                                           
17 GERALDES, António Santos Abrantes – Recursos…, p. 134. 

18 Ac. do TRL, proc. n.º 288/09.1GBMTJ.L1-5, de 29-03-2011, disponível em www.dgsi.pt. 

19BRITO, Ana Maria Barata de – Os poderes…, p. 4. 
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• O tribunal de 2ª instância não dispõe dos mesmos poderes que tinha a 1ª 

instância, nomeadamente daquela imediação, e por isso só pode alterar o 

que ficou decidido se as provas indicadas pelo recorrente impuserem 

decisão diversa da proferida20, como já se referiu. Assim o é pois a 

apreciação pela 2.ª instância não é tão perfeita quanto a do Tribunal ad 

hoc, pelo que o sistema de prova grava não garante a perceção do 

entusiasmo, das hesitações, do nervosismo, das reticências, das 

insinuações, da excessiva segurança ou da aparente imprecisão, ou seja, 

todos os fatores coligidos pela psicologia judiciária e de onde e legítimo 

retirar argumentos que permitam credibilizar determinada informação21. 

• Para além disso, atendendo à delimitação do objeto do recurso, o 

percurso na análise das provas por parte do julgador de 2.ª instância tem 

de ser necessariamente mais cauteloso, na medida em que é o recorrente 

que delimita as provas em função da fundamentação demonstrada pelo 

Tribunal a quo; em bom rigor, a prova não alcança o Tribunal ad quem 

com a plena extensão com que é demonstrada em 1.ª instância, e 

atendendo a que o poder judicial se considera um poder uno e 

indivisível22, deve o Tribunal de 2.ª instância confiar na apreciação que o 

primeiro Julgador fez, só devendo revogar a sentença ou mandar repetir 

o julgamento quando haja um erro de tal forma evidente que não permita 

confiar na justiça da decisão23. ◼ 

 

                                                           
20 Ac. do TRL, proc. n.º 8428/2007-3, de 10-10-2007, disponível em www.dgsi.pt. 

21 GERALDES, António Santos Abrantes – Recursos…, p. 269. 

22 BRITO, Wladimir – Teoria Geral do Processo. Parte I. Braga : AEDUM, 2011, p. 161. 

23 «Existe erro notório na apreciação da prova quando esse erro é de tal modo evidente que não 

passa despercebido ao comum dos observadores, ou seja, quando o homem médio facilmente dele 

se dá conta. Por isso é notório e não só visível aos juristas» – Ac. do TRL, proc. n.º 

30/12.0SWLSB.L1-3, de 14-02-2015, disponível em www.dgsi.pt. 
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ANEXO 

Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra 

Processo: 1145/06.9TAACB.C1  

Nº Convencional: JTRC 

Relator: JORGE RAPOSO 

Descritores: PRINCIPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA 

REEXAME DA MATÉRIA DE FACTO 

Data do Acordão: 11-02-2009 

Votação: UNANIMIDADE 

Tribunal Recurso: 3º JUÍZO DO TRIBUNAL JUDICIAL DE ALCOBAÇA 

Meio Processual: RECURSO CRIMINAL 

Decisão: CONFIRMADA 

Legislação Nacional: ARTIGOS 127.º E 428.º DO C.P.P.. 

 

Sumário 

I. - O artigo 127.º do C.P.P. ao consagrar o princípio da livre apreciação da prova 

elege como ideia rectora que o julgador não se encontra sujeito às regras rígidas da 

prova tarifada, o que não poderá significar que a actividade de valoração da prova 

seja arbitrária, mas antes vinculada à busca da verdade e limitada pelas regras da 

experiência comum e por restrições legais. Tal princípio concede ao julgador uma 

margem de discricionariedade na formação do seu juízo de valoração, que terá e 

deverá, no entanto, ser possível e capaz de encontrar fundamento no, adrede, razoar 

lógico e racional. 

II. – A tarefa de apreciação da prova, ainda que vinculada ao principio de apreciação 

da prova, configura-se, contudo, de diferente graduação e intensidade entre a 1.ª 

instância e o tribunal de recurso, dado o beneficio que aquela dispõe da imediação 

e da oralidade e por estar, este, limitado à prova documental e ao registo de 

declarações e depoimentos, não podendo, de acordo com o acórdão do Supremo 

Tribunal de Justiça de 04-07-2007 (processo 07P2304, em www.dgsi.pt) “o 

reexame da matéria de facto pelo tribunal de recurso (…) constitui[r], salvo os 

casos de renovação da prova (art. 430.º do CPP), uma nova ou suplementar 

audiência, de e para produção e apreciação de prova, sendo antes uma actividade 
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de fiscalização e de controlo da decisão proferida sobre a matéria de facto, 

rigorosamente delimitada pela lei aos pontos de facto que o recorrente entende 

erradamente julgados e ao reexame das provas que sustentam esse entendimento 

– art. 412.º, n.º 2, als. a) e b), do CPP. 

 

Texto integral 

Acordam – em conferência – na Secção Criminal do Tribunal da Relação de 

Coimbra: 

I – RELATÓRIO 

O arguido …, filho de … e de …, natural da freguesia de A…, concelho de Alcobaça, 

casado, residente na Estrada do F…, Rua … S. Martinho do Porto, foi condenado pela 

prática, em autoria material, de um crime de desobediência, p. e p. pelas disposições 

conjugadas previstas nos artigos 14.º, nº1, 26.º, e 348.º, nº1, al. b), do Código Penal, na 

pena de 70 (setenta) dias de multa, à razão diária de 30 € (trinta euros), o que perfaz o 

montante global de 2.100 € (dois mil e cem euros).  

Inconformado, o arguido interpôs o presente recurso, formulando as seguintes 

conclusões: 

Os factos dados como provados nos presentes autos foram-no ao arrepio 

da prova produzida e gravada em audiência de julgamento;  

Existiu um erro na apreciação da prova carreada para os autos, tanto em 

sede de inquérito, de instrução, como em sede audiência de discussão e 

julgamento, pelo que o presente recurso versa sobre a matéria de facto;  

Dado ter existido o erro supra referido, o enquadramento jurídico daí 

advindo, na aplicação da pena, não tem qualquer sentido, até porque 

como a seguir demonstraremos, todas as provas existentes levam à 

absolvição do arguido;  

Baseou, a Meritíssima Juiz, a sentença e a sua convicção apenas nos 

depoimentos das testemunhas de acusação, … e …, tendo interpretado 

toda a prova documental constante dos autos de forma errónea e 

ignorado o depoimento das testemunhas de defesa;  
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As transcrições que se seguem são obtidas através da audição de uma 

cópia da gravação em da audiência de julgamento, efectuada pelo 

Tribunal "a quo", constante de um CDR Imation, 1x52S, de 80 

minutos, reproduzidos pelo arguido, num leitor de CDR;  

Os depoimentos das testemunhas de acusação e das testemunhas de 

defesa porque contraditórios em factos essenciais, aliados à incorrecta 

apreciação da prova documental deveriam conduzir a uma decisão 

absolutória, mais que não seja pela dúvida que se levanta, face às 

contradições verificadas nos relatos dos acontecimentos e dos 

documentos e os factos provados da sentença.  

Não tem qualquer fundamento o alegado pela Meritíssima Juiz, quando 

qualifica e considera o depoimento da testemunha A..., constante da 

faixa n.º 112411, como não isento e parcial;  

O facto de a testemunha trabalhar para o filho do arguido, só por si não 

pode ser considerado um facto determinante para a falta de isenção do 

depoimento da testemunha, sendo que nenhum outro ficou provado, 

que determinasse assim a qualificação do seu depoimento;  

Ficou provado, conforme depoimento constante da faixa n.º 113149, 

que a testemunha … conhece o arguido apenas por a empresa de que é 

sócio manter com aquele uma relação de arrendatário/senhorio, tendo 

esta testemunha declarado ter interesse neste processo por ter aquela 

qualidade;  

Mas, apesar do interesse declarado, tal não determina, necessariamente, 

falta de isenção do seu testemunho, uma vez que, o que a testemunha 

declarou é coincidente com o que foi declarado pelas outras testemunhas 

do arguido, nomeadamente no que respeita à propriedade da obra, visita 

dos fiscais do PNSAC;  

No que respeita à testemunha de …, conforme consta da faixa n.º 

114923, ficou demonstrado que esta não tem qualquer relação pessoal 

com o arguido, apenas teve relações comerciais acerca de 12 anos;  

As declarações da testemunha, I..., não podem determinar parcialidade 

e falta de sinceridade do seu testemunho, uma vez que apenas se 

mostraram contraditórios os factos que relativos à elaboração do auto de 
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embargo, a sua apresentação ao arguido e leitura dos autos na presença 

do arguido e que a obra se encontrava embargada, por qualquer dos 

fiscais. Declarações que a testemunha manteve, mesmo, em sede de 

acareação, que se encontra gravada na faixa n.º 120536.  

Não se mostra minimamente fundamentada a parcialidade, falta de 

sinceridade e isenção das testemunhas de defesa, pelo que a validade do 

seu depoimento não pode ser posta em causa, e devem os mesmos ser 

valorados em sede de prova.  

E não pode a Meritíssima Juiz alegar parcialidade, falta de isenção e 

sinceridade, apenas porque são testemunhas de defesa.  

Pelo que deveriam ter sido dado como provados os factos constantes dos 

factos não provados nas alíneas a) e b).  

Quanto ao facto de a obra estar a ser construída a cargo da empresa …, 

Lda., diga-se que as testemunhas de defesa e o arguido, constantes das 

faixas n.ºs 113149, 114923 e 102230, respectivamente, foram unânimes 

quanto a este aspecto, daí que este facto deveria, também, ter sido 

considerado como provado  

A Meritíssima Juiz ao apenas considerar os depoimentos das 

testemunhas de acusação, para fundamentar os factos considerados 

provados sob os n.ºs 1, 4 e 5, violou o principio de "in dubio pró réu", 

uma vez que é notório que foi levantada uma dúvida razoável no que se 

refere á comunicação pessoal do embargo ao arguido, já que a prova em 

contrário é abundante, como se deixou exposto.  

O arguido e a testemunha …, conforme faixas n.ºs 112411 e 102330 

confirmam que foi recepcionada uma carta do PNSAC, mas que não 

continha qualquer auto de embargo;  

As testemunhas de acusação, conforme faixas n.ºs 104517 e 111248, não 

procederam ao envio dos autos de embargo e de contra-ordenação pelo 

correio, pelo que não poderão afirmar que as cartas de notificação 

incluíam os autos, pelo que a conclusão retirada pela Meritíssima Juiz 

infere que porque a testemunha A… explicou que a carta de fls. 105 e 

106, é referente à contra-ordenação a carta de notificação do auto de 

embargo de fls. 10 e 11, foi regularmente enviada;  
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A Meritíssima Juiz concluiu sem que tenha apurado quaisquer factos 

que fundamentam a sua posição, pelo que esta não pode proceder.  

Nenhuma testemunha afirmou que a carta do PNSAC, continha o auto 

de embargo.  

A testemunha …, conforme faixa n.º 112411, que abriu a carta remetida 

pelo PNSAC, afirma, e pode-se dizer, sem qualquer dúvida, que a carta 

recebida, não continha qualquer auto de embargo. O mesmo é 

reafirmado pelo arguido, na faixa n.º 102230, a quem a carta foi 

entregue, pela Testemunha D…..  

Além da prova testemunhal produzida, constam nos autos documentos 

que sustentam estes factos. Veja-se os requerimentos dirigidos pelo 

arguido, claro, subscritos pela sua mandatária, mas em sua representação 

e em seu nome, pelo que os documentos de fls. 182, a 184, porque foram 

corroborados pelas testemunhas apresentadas deveriam ter sido tidos em 

conta.  

Mas, mesmo que se considerasse o arguido regularmente notificado, 

também não existiu qualquer desobediência, uma vez que a obra foi 

concluída em finais de Junho, inícios de Julho, tenda a carta sido 

recebida em 17/07/2006, conforme declarações das testemunhas de 

defesa, constantes das faixas n.ºs 113149 e 114923, sendo que não foi 

produzida prova em contrário, devendo o facto não provado constante 

da alínea c) dos factos não provados ser considerado provado.  

Face a tudo que ficou exposto verifica-se que não deveriam ter sido 

dados como provados os factos constantes dos n.º 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 

11.  

E deveriam ter sido considerados provados os factos constantes das 

alíneas a), b), c), e) dos factos não provados.  

Estamos perante um erro notório na apreciação da prova.  

No dia 19/06/2006, o arguido nenhum crime de desobediência cometeu, 

uma vez que não existiu qualquer ordem, legitimamente comunicada.  

No dia 17/07/2006, data em que recebeu uma carta registada com aviso 

de recepção, que continha uma carta e 2 fotocópias com 2 fotografias 

cada, também não pode o arguido considerar-se notificado, uma vez que 
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a referida comunicação não continha o auto de embargo, que até hoje 

não lhe foi comunicado, devendo a notificação considerar-se irregular, 

não produzindo efeitos;  

Mas, mesmo que assim se não entenda, o que não se presume, sempre 

se dirá que as obras estão concluídas desde, pelo menos, 17/07/2006.  

Mas, se ainda assim se não entender deve o arguido ser absolvido uma 

vez que não era ele o dono da obra, esta era responsabilidade e 

propriedade da empresa …, Lda.  

Não estão assim reunidos os elementos constitutivos do crime de 

desobediência: não se verificou a existência de uma ordem por parte dos 

funcionários do PNSAC, (que tinha autoridade) regularmente 

comunicada, nem ficou provada a advertência expressa de que se 

continuasse a obra incorria na prática de um crime de desobediência.  

Pelo que deve ser absolvido do crime em que foi condenado;  

Foram violados os artigos 410° n.º 2, alínea c) e o artigo 348° do CPP.  

Pelo que revogando a douta sentença e decretando a ABSOLVIÇÃO do 

arguido, V.EXCIAS. FARÃO A COSTUMADA JUSTIÇA. 

Admitido o recurso, respondeu o Ministério Público, pugnando pela improcedência 

do recurso, sintetizando a sua posição com as seguintes conclusões: 

1ª – Vem o presente recurso interposto pelo arguido … da douta 

Sentença de fls. 215 a 227 que o condenou pela prática, em autoria 

material, de 1 (um) crime de desobediência, p. e p. pelas disposições 

conjugadas dos artigos 14°, n° 1,26° e 348°, nº 1, al. h), do Código Penal, 

na pena de 70 (setenta) dias de multa, à razão diária de 30,00 € (trinta 

Euros).  

2ª – O julgamento da matéria de facto produzida cm audiência, tem o 

seu principal assento no princípio da imediação da prova, pelo que o 

recurso apresentado pelo recorrente, trazendo aos Autos transcrições 

parcelares, seccionadas, até genéricas relativamente aos depoimentos 

prestados em Audiência, não pode, face à demais prova carreada e 

entretanto recolhida para os Autos, ser apreciado separadamente desta 

demais prova;  
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3ª – Da análise e audição da transcrição da prova produzida em 

julgamento, nada resulta que justifique a formulação de um juízo 

valorativo diferente do assumido pelo tribunal a quo, designadamente 

no que tange aos pontos considerados incorrectamente julgados pelo 

recorrente:  

4ª – Pelo que, perante o funcionamento daqueles princípios da 

imediação e da oralidade e não resultando do texto da decisão recorrida 

nenhum dos vícios a que alude o artigo 410°, n° 2, do Código de 

Processo Penal, ver-se-á esse Venerando impossibilidade de criticar a 

convicção firmada na decisão recorrida, pelo que deverá ser mantida.  

Em consequência, deverá o presente recurso ser julgado improcedente, 

devendo ser integralmente mantida a douta Sentença a quo,  

Contudo, VªS. Exªs decidirão conforme for de LEI e JUSTIÇA.  

Nesta instância, o Ex.mº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer de concordância 

com a posição assumida pelo Ministério Público na sua resposta. 

Foram observadas as formalidades legais, nada obstando à apreciação do mérito do 

recurso (arts. 417º nº 9, 418º e 419º, nºs. 1, 2 e 3, al. c) do Código de Processo Penal na 

versão introduzida pela Lei 48/07 de 29.8). 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

As relações reconhecem de facto e de direito, (art. 428º do Código de Processo 

Penal), e no caso foi interposto recurso sobre a matéria de facto. 

É jurisprudência constante e pacífica (acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 

24.03.1999, CJ VII-I-247 e de 20-12-2006, processo 06P3661 em www.dgsi.pt) que o 

âmbito do recurso é delimitado pelas conclusões formuladas na motivação[i] (art.s 403º e 

412º do Código de Processo Penal), sem prejuízo das questões de conhecimento oficioso 

(art. 410º nº 2 do Código de Processo Penal e Ac do Plenário das secções criminais do 

STJ de 19.10.95, publicado no DR Iª série-A, de 28.12.95). 

Sintetizando, são as seguintes as questões a decidir:  

Deveriam ter sido julgados não provados os factos constantes dos n.º 1, 

4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 e deveriam ter sido considerados provados os factos 

constantes das alíneas a), b), c), e) dos factos não provados.  
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Erro notório na apreciação da prova. 

Na decisão sob recurso é a seguinte a matéria fáctica provada e não 

provada e subsequente motivação: 

 

II.1. Factos provados 

Discutida a causa e com relevância para a sua decisão, resultou provada a seguinte 

matéria de facto: 

Do despacho de pronúncia: 

No dia 19 de Junho de 2006, cerca das 12.00 horas, um funcionário do Parque 

Natural das Serras de Aire e Candeeiros procedeu ao embargo dos trabalhos de construção 

de um pórtico metálico que o arguido levava a efeito no local da Estrada Nacional nº1, 

Km 100, Casais de … . 

Tal embargo ocorreu porque o arguido não tinha obtido o parecer prévio favorável 

do Parque Nacional das Serras de Aire e Candeeiros, exigido pelo artigo 6.º, nº1, alínea 

a), do D.L. nº118/79, de 4 de Maio, para poder efectuar aquela construção. 

No momento do acto do embargo, os trabalhos encontravam-se com obras de 

alvenaria, tendo a obra lintéis concluídos para colocação das vigas em ferro, estando já 

colocadas 13 vigas, com cerca de 7,50 metros de altura cada uma. 

O embargo dos trabalhos e a ordem de suspensão dos mesmos foram logo 

comunicados ao arguido na data indicada em 1). 

Tendo o mesmo arguido sido avisado, na data indicada em 1), de que não podia 

continuar a dita obra, sob pena de incorrer na prática de um crime de desobediência, p. e 

p. pelo artigo 348.º do Código Penal. 

O arguido, no acto do embargo mencionado em 1), recusou-se a assinar o respectivo 

auto. 

Porém, no dia 17 de Julho de 2006, veio o arguido a ser notificado daquele embargo, 

através de carta registada com aviso de recepção. 

Apesar do embargo, o arguido continuou a efectuar a referida obra, colocando-lhe, 

nomeadamente, a cobertura metálica. 

O que foi verificado pelos Fiscais do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, 

no dia 15 de Setembro de 2006, pelas 12.00 horas. 
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Ao proceder da forma supra descrita, o arguido agiu voluntária, livre e 

conscientemente, bem sabendo que estava a desobedecer a ordem que devia acatar e com 

conhecimento de que tal ordem era legítima, lhe tinha sido regularmente comunicada e 

que emanava de autoridade competente, com a intenção de não acatar o comando emitido 

pelo Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e de inviabilizar a finalidade daquele 

embargo. 

O arguido sabia que a sua conduta era proibida e punida por lei. 

Da contestação: 

No dia indicado em 1), quando o arguido estava a falar com os Fiscais, estavam 

presentes outras pessoas, sendo que até outras falaram com aqueles. 

O arguido não assinou o auto referido em 6).  

Mais se provou que: 

Actualmente, o arguido dedica-se à criação de animais e o filho dá-lhe a quantia de 

cerca de 5.000 € por mês, em virtude de o arguido ter colocado pavilhões de que era 

proprietário em nome do mesmo filho. 

O arguido é divorciado e reside maritalmente com uma senhora, há 3 anos, a qual 

não trabalha. 

O arguido frequentou o ensino até à 4ª classe de escolaridade. 

Do certificado do registo criminal do arguido nada consta. 

 

II.2. Factos não provados 

Não se provaram outros factos com interesse para a justa decisão da causa, 

designadamente que: 

No dia 19 de Junho de 2006, pelas 12.00 horas, o arguido não foi notificado pelos 

funcionários do PNSAC para parar quaisquer obras ou trabalhos e de que, em caso de 

incumprimento ou desrespeito dessa ordem, incorria na prática de um crime de 

desobediência, previsto e punido pelo artigo 348.º do Código Penal. 

O arguido actuou como descrito em 13) porque ninguém lhe solicitou a assinatura 

do auto, não lhe tendo sido dirigida qualquer ordem pelos funcionários do PNSAC. 

Desde o dia 13 de Julho de 2005, não são efectuados quaisquer trabalhos no local e, 

desde o início do mês de Junho, encontra-se aí a laborar a empresa …, Lda., sendo que, 

a partir dessa data, apenas se realizaram obras de acabamentos finais. 
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Desde o dia 1 de Junho, a empresa …, Lda. encontra-se a laborar e em pleno nas 

instalações, desde o dia 13 de Julho, data da conclusão total das obras. 

A empresa … , Lda. não efectuou quaisquer obras depois de receber a carta de 

notificação do embargo. 

O arguido é trabalhador estimado no local onde reside e é bem visto pelo que tem 

feito no local onde reside. 

Outros factos, constantes do despacho de pronúncia e da contestação, que não se 

encontrem descritos entre os provados ou estejam em contradição com estes, sendo o 

demais alegado matéria irrelevante, conclusiva ou de Direito. 

 

II.3. Motivação de facto 

O Tribunal formou a sua convicção com base na apreciação crítica do conjunto das 

provas examinadas e/ou produzidas em audiência de julgamento. 

O acto do embargo da obra encontra-se documentado a fls. 8. 

Porém, o arguido negou que os Srs. Fiscais o tenham informado de que não podia 

prosseguir a obra ou que os mesmos lhe deram ordem para suspender os trabalhos em 

curso, referindo que aqueles estiveram no local da obra, mas não embargaram a obra. 

Afirmou, ainda, que a obra em apreço já estava concluída em Julho de 2006. 

Ora, a versão do arguido, pese embora ter sido corroborada pelas testemunhas … e 

…, resultou plenamente infirmada pelo depoimento das testemunhas … e … no que 

concerne ao procedimento por estas adoptado enquanto agentes de fiscalização e ao que 

observaram in loco, em virtude de as mesmas terem prestado declarações de modo 

circunstanciado e isento, revelando ter conhecimento pessoal dos factos. 

Com efeito, as testemunhas … e … revelaram ter-se deslocado à obra do arguido, na 

data, hora e local julgados provados, e descreveram o estado da obra, por referência a 

lintéis com betão armado e vigas e reportando-se às fotografias de fls. 107 e 108, assim se 

julgando provados os factos constantes do nº3. 

As testemunhas … e … afirmaram, com toda a segurança, que o auto de embargo de 

fls. 8 foi elaborado pela primeira testemunha (o que está corroborado pelo próprio teor 

do auto de fls. 8, do qual consta a respectiva assinatura no lugar destinado ao 

“Funcionário”) no local e que o mesmo foi lido, em voz alta, ao arguido, tendo-lhe sido 

comunicado expressamente que, se continuasse a obra, cometeria o crime de 

desobediência. Referiram, ainda, que o arguido recusou-se a assinar o auto, tendo o 
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próprio arguido declarado que não o assinou. Por esta via, o tribunal deu como provados 

os factos vertidos sob os nºs 1, 4 a 6, 10, 11 e 13. 

Estas duas testemunhas referiram que, no acto da leitura do acto de embargo, apenas 

estavam presentes, em termos de poder ouvir o que estava a ser dito, as próprias 

testemunhas e o arguido, referindo que … – que identificaram como sendo o empreiteiro 

da obra – estava efectivamente no local da obra, mas não estava a assistir a tal acto. 

Consequentemente, pela isenção daquelas duas testemunhas, o depoimento da 

testemunha … também não se mostrou sincero, ao afirmar e manter, em sede acareação, 

que em Junho, ninguém havia elaborado qualquer auto de embargo nem lido nada. Por 

não se atribuir credibilidade a esta testemunha (I...), a mesma também não convenceu o 

tribunal de que a obra esta a ser desenvolvida a cargo da “…”, pese embora ter afirmado 

que as facturas e os cheques correspondentes aos trabalhos que ali desenvolveu foram 

passados em nome dessa empresa. Com base nos mesmos elementos probatórios, deu-se 

como provado o facto descrito sob o nº12, o qual não significa que tais pessoas tivessem 

presenciado a elaboração e a leitura do auto. 

As testemunhas … e … declararam que voltaram a deslocar-se ao local da obra, cerca 

de dois ou três meses depois, tendo então observado que já tinha sido colocada a 

cobertura, reconhecendo, ainda, o estado da obra nesse momento como sendo o retratado 

a fls. 13, que acompanhava a nota de campo de fls. 12. Por conseguinte, julgou-se provado 

o estado da obra descrito sob o nº8, mediante a verificação documentada a fls. 12-13, por 

referência à data da nota de campo (15.09.2006), que se encontra assinada por ambas as 

testemunhas, assim se dando também como provado o facto vertido sob o nº9. 

O arguido referiu que não recebeu a carta datada de 12.07.2006, notificando-o do 

embargo e respectivo auto, constante de fls. 9, afirmando que só recebeu a comunicação 

do processo de contra-ordenação de fls. 105 a 108. 

Ora, a testemunha … explicou que a carta de fls. 105-106 foi enviada na sequência 

do levantamento do auto de notícia de fls. 205 e que os comprovativos do envio do auto 

de embargo por correio registado e da sua recepção pelo arguido são os que constam dos 

autos a fls. 10 e 11, de onde se infere que o arguido foi notificado do auto de embargo de 

fls. 8 em 17.07.2006, data constante do aviso de recepção de fls. 11. Destarte, deu-se 

como provado o facto constante do nº7 da factualidade provada. 

A testemunha …declarou ter sido funcionária administrativa do arguido até 2005, 

afirmando que recebeu a carta de fls. 105-106, acompanhada das fotografias de fls. 107-

108, quando já era funcionária da “…”, empresa que labora nas mesmas instalações em 
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que antes trabalhava o arguido e que era explorada pelo filho deste. Admitiu ter assinado 

o aviso de recepção de fls. 11, mas negou ter recebido a carta de fls. 9. 

Ora, esta testemunha não mereceu credibilidade, pois não se mostrou isenta no seu 

depoimento, antes denotando parcialidade no seu testemunho, devido ao facto de, 

actualmente, ser funcionária do filho do arguido, numa empresa que labora exactamente 

nas mesmas instalações onde o arguido então desenvolvia a sua actividade.  

Por outro lado, os documentos de fls. 182-183 e 184 são requerimentos elaborados 

pela Ilustre Mandatária do arguido, que não sustentam, de modo cabal, a sua tese quanto 

ao não recebimento da carta de notificação do auto de embargo. 

O arguido referiu, ainda, que, em 19.06.2006, já se tinha diligenciado pela obtenção 

da autorização para a obra, junto da Câmara Municipal e do Parque Natural das Serras de 

Aire e Candeeiros, e que tinham dito à testemunha … que aprovariam a obra. O seu 

depoimento foi corroborado pela testemunha …. No entanto, esta testemunha adoptou 

um comportamento parcial em todo o seu depoimento, afigurando-se pouco convincente, 

pela atitude “rígida” que exteriorizou, ao procurar não sair do estritamente conveniente 

ao arguido e mostrando clara contradição com o que afirmara em sede de inquérito, acerca 

de umas fotografias que lhe foram exibidas pelo arguido, com o que foi confrontado nos 

termos do artigo 356.º, nº5, do CPP, com referência ao nº2, al. b), do mesmo artigo. 

Acresce que a existência de informação favorável ao início das obras, alegadamente 

prestada pelas autoridades competentes, foi inequivocamente contrariada pelas 

testemunhas … e …, as quais evidenciaram terem conhecimento de que o arguido já fizera, 

em data anterior à do embargo, um pedido para a realização da obra e que o mesmo não 

lhe tinha sido deferido, assim se dando como provado o facto vertido sob o nº2. 

O arguido mostrou-se, todavia, credível quanto à sua actual situação pessoal e 

económica, pelo que, nesta parte, as suas declarações foram positivamente valoradas, assim 

se dando como provados os factos descritos sob os nºs 14 a 16. 

No que respeita à ausência de antecedentes criminais, o Tribunal baseou-se 

exclusivamente no certificado do registo criminal do arguido, a fls. 178. 

Quanto aos demais factos dados como não provados, os mesmos foram assim 

julgados por não se ter produzido, quanto a eles, qualquer meio de prova (facto não 

provado sob a al. f)) ou meio de prova cabal (quanto aos factos não provados sob as als. a) 

e b)), aqui se invocando o que acima foi dito quanto à formação da convicção quanto à 

factualidade provada em sentido contrário. 
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O arguido demitiu-se da sua responsabilidade pela obra, referindo que o empreiteiro 

era a testemunha …. Admitiu, contudo, que o pavilhão onde a obra estava a ser executada 

lhe pertencia. 

Ora, o contrato de arrendamento junto pelo arguido a fls. 185-186 não sustenta, de 

modo bastante e credível, a sua tese nesta questão da direcção das obras, pois, pese embora 

dele constar que a “…, Lda.” era arrendatária de um prédio rústico do arguido desde 

25.03.2006, não significa necessariamente que se trate do imóvel onde a obra estava a ser 

desenvolvida. Ademais, nada impede, segundo as regras da experiência comum, que, 

mesmo assim, fosse o arguido a dirigir a obra, sendo certo que, de outro modo, não se 

explicaria que tivesse sido o arguido a pedir uma autorização para a obra junto da Câmara 

Municipal de Alcobaça e junto do PNSAC, como se depreende do testemunho de … e 

…. 

Acresce que as facturas emitidas pela “…” a fls. 187 a 192 também não afastam o 

poder de direcção da obra pelo arguido, que era o proprietário do imóvel e que mostrou 

acompanhar a obra.  

Por outro lado, as testemunhas A… e … I… mostraram-se sempre parciais e, nessa 

medida, os respectivos depoimentos não se afiguraram sinceros nesta matéria, razão pela 

qual os factos supra descritos sob as alíneas c) a e) foram também julgados não provados.   

 

Questões de Facto 

Importa analisar as questões relativas aos pontos de facto que no entender do 

recorrente foram incorrectamente julgados e das provas que impõem decisão diversa da 

recorrida salientando que o reexame da decisão em matéria de facto em sede de recurso 

não se confunde com um segundo julgamento, impossível pela inexistência de oralidade 

e imediação. Corresponde a um remédio jurídico para eventuais erros de procedimento 

ou de julgamento, mas que passa pela apreciação efectiva de cada uma das questões 

concretamente colocadas.  

De acordo com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04-07-2007 (processo 

07P2304, em www.dgsi.pt) “o reexame da matéria de facto pelo tribunal de recurso não 

constitui, salvo os casos de renovação da prova (art. 430.º do CPP), uma nova ou 

suplementar audiência, de e para produção e apreciação de prova, sendo antes uma 

actividade de fiscalização e de controlo da decisão proferida sobre a matéria de facto, 

rigorosamente delimitada pela lei aos pontos de facto que o recorrente entende 
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erradamente julgados e ao reexame das provas que sustentam esse entendimento – art. 

412.º, n.º 2, als. a) e b), do CPP. 

Como se exarou no acórdão deste STJ de 12-06-2005, proferido no Proc. n.º 

1577/05, o duplo grau de jurisdição em matéria de facto não visa a repetição do 

julgamento em 2.ª instância, dirigindo-se somente ao reexame dos erros de procedimento 

ou de julgamento que tenham sido referidos no recurso e às provas que impõem decisão 

diversa, indicadas pelo recorrente, e não a todas as provas produzidas na audiência. 

Por isso, o recurso da matéria de facto não visa a prolação de uma segunda decisão 

de facto, antes e tão-só a sindicação da já proferida, sendo certo que no exercício dessa 

tarefa o tribunal de recurso apenas está obrigado a verificar se o tribunal recorrido valorou 

e apreciou correctamente as provas, pelo que, se entender que a valoração e apreciação 

feitas se mostram correctas, se pode limitar a aderir ao exame crítico das provas efectuado 

pelo tribunal recorrido. 

Se da análise do acórdão recorrido se constata que o Tribunal da Relação examinou 

as provas produzidas na audiência, quer por via do recurso à transcrição dos depoimentos 

das testemunhas, quer por via do exame dos documentos constantes do processo, tendo 

concluído que a prova foi valorada e apreciada em obediência às regras e princípios do 

direito probatório, de forma correcta e de acordo com as regras da experiência, 

concretamente sem violação do princípio in dubio pro reo, e se, por outro lado, resulta 

também do exame do acórdão encontrar-se o mesmo correctamente fundamentado na 

parte em que se pronunciou sobre as questões de direito submetidas à sua apreciação pelo 

arguido, é manifestamente improcedente o recurso ao arguir a nulidade do acórdão 

impugnado por falta de fundamentação e de exame crítico da prova e por omissão de 

pronúncia”[ii]. 

O artigo 127.º do C.P.P. consagra o princípio da livre apreciação da prova, não se 

encontrando o julgador sujeito às regras rígidas da prova tarifada, o que não significa que 

a actividade de valoração da prova seja arbitrária, pois está vinculada à busca da verdade, 

sendo limitada pelas regras da experiência comum e por algumas restrições legais. Tal 

princípio concede ao julgador uma margem de discricionariedade na formação do seu 

juízo de valoração, mas que deverá ser capaz de fundamentar de modo lógico e racional. 

Porém, nessa tarefa de apreciação da prova, é manifesta a diferença entre a 1.ª 

instância e o tribunal de recurso, beneficiando aquela da imediação e da oralidade e 

estando este limitado à prova documental e ao registo de declarações e depoimentos. 
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A imediação, que se traduz no contacto pessoal entre o juiz e os diversos meios de 

prova, podendo também ser definida como “a relação de proximidade comunicante entre 

o tribunal e os participantes no processo, de modo tal que aquele possa obter uma 

percepção própria do material que haverá que ter como base da sua decisão”[iii], confere 

ao julgador em 1.ª instância meios de apreciação da prova pessoal de que o tribunal de 

recurso não dispõe. É essencialmente a esse julgador que compete apreciar a credibilidade 

das declarações e depoimentos, com fundamento no seu conhecimento das reacções 

humanas, atendendo a uma vasta multiplicidade de factores: as razões de ciência, a 

espontaneidade, a linguagem (verbal e não verbal), as hesitações, o tom de voz, as 

contradições, etc. As razões pelas quais se confere credibilidade a determinadas provas e 

não a outras dependem desse juízo de valoração realizado pelo juiz de 1.ª instância, com 

base na imediação, ainda que condicionado pela aplicação das regras da experiência 

comum.  

A ausência de imediação determina que o tribunal de 2.ª instância, no recurso da 

matéria de facto, só possa alterar o decidido pela 1.ª instância se as provas indicadas pelo 

recorrente impuserem decisão diversa da proferida (al. b) do n.º3 do citado artigo 

412.º)[iv]. 

Com a alteração do Código de Processo Penal operada pela Lei 48/07 de 29.8, 

mantém-se actual a jurisprudência supra aludida com a ressalva de que o Tribunal da 

Relação deve agora proceder ao exame das provas produzidas em audiência através da 

audição das passagens indicadas (art. 412º nº 6 do Código de Processo Penal), constantes, 

no caso dos autos, da gravação magnetofónica efectuada (art. 364º nº 1 do Código de 

Processo Penal).  

Vejamos então as questões de facto em apreço.  

Antes de abordarmos concretamente cada um dos factos questionados impõe-se, no 

caso dos autos, proceder ao enquadramento geral da situação. 

Afirma o Recorrente na sua motivação que “atendendo a que todos os depoimentos 

devem merecer a mesma credibilidade, foram prestados de forma segura, uma vez que 

foram mantidos em sede de acareação, levanta-se uma duvida séria e razoável, quanto à 

elaboração dos autos no local e a sua leitura ao arguido e aviso de cominação de que se 

não respeitasse o embargo incorria na prática de um crime de desobediência.  

Os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa devem ser analisados e ter a 

mesma importância. A atribuída falta de isenção e parcialidade das testemunhas de defesa, 

não assente em factos, mas resulta da interpretação da Meritíssima Juiz, o que não pode 
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proceder, pois qualquer juízo de interpretação tem de se basear em factos concretos, o 

que não aconteceu nos presentes autos”. 

Efectivamente, tanto da leitura das motivações como das conclusões resulta 

cristalinamente que o presente recurso em matéria de facto se limita a procurar abalar a 

convicção formada pelo tribunal a quo. Ou seja, o Recorrente não põe em causa a 

existência dos depoimentos (das testemunhas de acusação) que fundamentam a convicção 

do tribunal a quo. O que questiona é a admissibilidade do tribunal ter acreditado nessa 

versão quando existiram declarações do arguido e depoimentos de testemunhas de defesa 

que, na perspectiva do Recorrente, abalaram a credibilidade dos depoimentos das 

testemunhas de acusação.  

Assim, a discordância dos Recorrentes limita-se a questionar a valoração da prova 

pelo Tribunal, valoração essa, livremente formada e fundamentada. Ora, “a censura quanto 

à forma de formação da convicção do tribunal não pode assentar, de forma simplista, no 

ataque da fase final da formação de tal convicção, isto é, na valoração da prova; tal censura 

terá de assentar na violação de qualquer dos passos para a formação de tal convicção, 

designadamente porque não existem os dados objectivos que se apontam na motivação 

ou porque se violaram os princípios para a aquisição desses dados objectivos ou porque 

não houve liberdade de formação da convicção. Doutra forma seria uma inversão da 

posição das personagens do processo, como seja a de substituir a convicção de quem tem 

de julgar pela convicção dos que esperam a decisão”[v]. É aliás notória essa confusão 

quando o Recorrente apelida a fundamentação da convicção do Tribunal de “o alegado 

pela Meritíssima Juiz” (conclusão 7ª). 

No mesmo sentido vai a jurisprudência uniforme deste Tribunal da Relação: 

“Quando a atribuição de credibilidade a uma fonte de prova pelo julgador se basear numa 

opção assente na imediação e na oralidade, o tribunal de recurso só a poderá criticar se 

ficar demonstrado que essa opção é inadmissível face ás regras da experiência comum”[vi].  

Consequentemente, a crítica à convicção do tribunal a quo sustentada na livre 

apreciação da prova e nas regras da experiência não pode ter sucesso se se alicerçar apenas 

na diferente convicção do Recorrente sobre a prova produzida.   

Efectivamente, o julgador é livre, ao apreciar as provas, embora tal apreciação seja 

“vinculada aos princípios em que se consubstancia o direito probatório e às normas da 

experiência comum, da lógica, regras de natureza científica que se devem incluir no 

âmbito do direito probatório”[vii]. 
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Essa apreciação livre da prova não pode ser confundida com a apreciação arbitrária 

da prova nem com a mera dúvida gerada no espírito do julgador pelos diversos meios de 

prova; tem como valorativos a obediência a critérios da experiência comum e da lógica do 

homem médio. 

Trata-se da liberdade de decidir segundo o bom senso e a experiência da vida, 

temperados pela capacidade crítica de distanciamento e ponderação, ou no dizer de 

Castanheira Neves da “liberdade para a objectividade”[viii]. 

Também a este propósito, salienta o Prof. Figueiredo Dias[ix] “a liberdade de 

apreciação da prova é uma liberdade de acordo com um dever - o dever de perseguir a 

verdade material - de tal sorte que a apreciação há-de ser, em concreto, recondutível a 

critérios objectivos e, portanto, em geral susceptível de motivação e controlo”. 

É na audiência de julgamento que tal princípio assume especial relevo, tendo, porém, 

que ser sempre motivada e fundamentada a forma como foi adquirida certa convicção, 

impondo-se ao julgador o dever de dar a conhecer o seu suporte racional, o que resulta 

do art. 374° n° 2 do Código de Processo Penal. 

Assim, a livre convicção não pode confundir-se com a íntima convicção do julgador, 

impondo-lhe a lei que extraia das provas um convencimento lógico e motivado, avaliadas 

as provas com sentido da responsabilidade e bom senso. 

Como fica patente da análise da motivação de facto supra transcrita, o tribunal a quo 

recorreu às regras de experiência e apreciou a prova de forma objectiva e motivada, e os 

raciocínios aí expendidos merecem a concordância deste Tribunal. Na realidade, o tribunal 

superior pode verificar se na sentença se seguiu um processo lógico e racional de 

apreciação da prova, ou seja, se a decisão recorrida não se mostra ilógica, arbitrária ou 

notoriamente violadora das regras da experiência comum[x], mas, face aos princípios da 

oralidade e da imediação, é o tribunal de 1ª instância que está em condições melhores para 

fazer um adequado uso do princípio de livre apreciação da prova. O art. 127° do Código 

de Processo Penal indica-nos um limite à discricionariedade do julgador: as regras da 

experiência comum e da lógica do homem médio suposto pela ordem jurídica. Sempre 

que a convicção seja uma convicção possível e explicável pelas regras da experiência 

comum, deve acolher-se a opção do julgador, até porque o mesmo beneficiou da oralidade 

e da imediação na recolha da prova[xi]. 

Ora, como se viu, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo assenta em operações 

intelectuais válidas e justificadas e com respeito pelas normas processuais atinentes à 

prova.  
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Alude ainda o Recorrente a que deveria ter funcionado o princípio in dubio pro reo, 

e na dúvida o tribunal devia tê-lo absolvido.  

Cumpre acentuar que o tribunal não se socorreu do princípio in dubio pro reo que 

apenas significa que perante factos incertos, a dúvida favorece os arguidos, porque não 

teve quaisquer dúvidas da valoração da prova e, ficou seguro do juízo de censura ao 

arguido.  

No caso vertente, tal princípio só teria sido violado “se da prova produzida e 

documentada resultasse que, ao condenar os arguidos com base em tal prova, o juiz tivesse 

contrariado as regras da experiência comum ou atropelasse a lógica intrínseca dos 

fenómenos da vida, caso em que, ao contrário do decidido, deveria ter chegado a um 

estado de dúvida insanável e, por isso, deveria ter decidido a favor dos arguidos”[xii].  

Ora, se a fundamentação não viola o princípio da legalidade das provas e da livre 

apreciação da prova, estribando-se em provas legalmente válidas e valorando-as de forma 

racional, lógica, objectiva, e de harmonia com a experiência comum, não pode concluir-

se que a mesma prova gera factos incertos, que implique dúvida razoável que afaste a 

valoração efectuada pelo tribunal para que deva alterar-se a decisão de facto recorrida, 

sendo, por conseguinte, lícita e válida a decisão de facto.  

Como vimos, no caso dos autos a livre apreciação da prova não conduziu nem poderia 

conduzir à subsistência de qualquer dúvida razoável sobre a existência do facto e do seu 

autor. Por isso, não há lugar a invocar aqui o princípio do in dubio pro reo. 

Com a devida vénia transcreve-se aqui parte do acórdão do Supremo Tribunal de 

Justiça de 10.1.08, proc. 07P4198, em www.dgsi.pt[xiii], citando Cristina Líbano 

Monteiro, que explica cabalmente porque é que em casos como o dos autos não ocorre a 

violação do aludido princípio: 

“De todo o modo, não haverá, na aplicação da regra processual da «livre apreciação 

da prova» (art. 127.º do CPP), que lançar mão, limitando-a, do princípio «in dubio pro 

reo» exigido pela constitucional presunção de inocência do acusado, se a prova produzida 

[ainda que «indirecta»], depois de avaliada segundo as regras da experiência e a liberdade 

de apreciação da prova, não conduzir – como aqui não conduziu - «à subsistência no 

espírito do tribunal de uma dúvida positiva e invencível sobre a existência ou inexistência 

do facto». O “in dubio pro reo”, com efeito, «parte da dúvida, supõe a dúvida e destina-

se a permitir uma decisão judicial que veja ameaçada a concretização por carência de uma 

firme certeza do julgador» (cfr. Cristina Líbano Monteiro, «In Dubio Pro Reo», Coimbra, 

1997). 
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Até porque «a prova, mais do que uma demonstração racional, é um esforço de 

razoabilidade» (idem, p 17): «O juiz lança-se à procura do «realmente acontecido» 

conhecendo, por um lado, os limites que o próprio objecto impõe à sua tentativa de o 

«agarrar» (idem, p. 13). E, por isso, é que, «nos casos [como este] em que as regras da 

experiência, a razoabilidade («a prova, mais do que uma demonstração racional, é um 

esforço de razoabilidade») e a liberdade de apreciação da prova convencerem da verdade 

da acusação (suscitando, a propósito, “uma firme certeza do julgador”, sem que 

concomitantemente “subsista no espírito do tribunal uma dúvida positiva e invencível 

sobre a existência ou inexistência do facto”), não há lugar à intervenção da «contraface (de 

que a «face» é a «livre convicção») da intenção de imprimir à prova a marca da razoabilidade 

ou da racionalidade objectiva» que é o in dubio pro reo (cuja pertinência «partiria da 

dúvida, suporia a dúvida e se destinaria a permitir uma decisão judicial que visse ameaçada 

a sua concretização por carência de uma firme certeza do julgador» (idem). 

Ademais, «são admissíveis [em processo penal] as provas que não forem proibidas 

por lei» (art. 125.º do CPP), nelas incluídas as presunções judiciais (ou seja, «as ilações 

que o julgador tira de um facto conhecido para firmar um facto conhecido»: art. 349.º do 

CC). Daí que a circunstância de a presunção judicial não constituir «prova directa» não 

contrarie o princípio da livre apreciação da prova, que permite ao julgador apreciar a 

«prova» (qualquer que ela seja, desde que não proibida por lei) segundo as regras da 

experiência e a sua livre convicção (art. 127.º do CPP). Não estaria por isso vedado às 

instâncias, ante factos conhecidos, a extracção – por presunção judicial – de ilações capazes 

de «firmar um facto desconhecido».  

A este propósito, convém de resto recordar que «verificar cada um dos enunciados 

factuais pertinentes para a apreciação e decisão da causa é o que se chama a prova, o 

processo probatório» e que «para levar a cabo essa tarefa, o tribunal está munido de uma 

racionalidade própria, em parte comum só a ela e que apelidaremos de razoável». E isso 

porque «a prova, mais do que uma demonstração racional, é um esforço de razoabilidade»: 

«no trabalho de verificação dos enunciados factuais, a posição do investigador-juiz pode, 

de algum modo, assimilar-se à do historiador: tanto um como o outro, irremediavelmente 

situados num qualquer presente, procuram reconstituir algo que se passou antes e que 

não é reprodutível». Donde que «não seja qualquer dúvida sobre os factos que autoriza 

sem mais uma solução favorável ao arguido», mas apenas a chamada dúvida razoável ("a 

doubt for which reasons can be given”)». Pois que «nos actos humanos nunca se dá uma 

certeza contra a qual não militem alguns motivos de dúvida». «Pedir uma certeza absoluta 

para orientar a actuação seria, por conseguinte, o mesmo que exigir o impossível e, em 
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termos práticos, paralisar as decisões morais». Enfim, «a dúvida que há-de levar o tribunal 

a decidir pro reo tem de ser uma dúvida positiva, uma dúvida racional que ilida a certeza 

contrária, ou, por outras palavras ainda, uma dúvida que impeça a convicção do tribunal» 

(ibidem).  

Daí que, nos casos [como este] em que as regras da experiência, a razoabilidade 

(repete-se: «a prova, mais do que uma demonstração racional, é um esforço de 

razoabilidade») e a liberdade de apreciação da prova convencerem da verdade da acusação 

(suscitando, a propósito, «uma firme certeza do julgador», sem que concomitantemente 

«subsista no espírito do tribunal uma dúvida positiva e invencível sobre a existência ou 

inexistência do facto»), não haja - seguramente - lugar à intervenção dessa «contraface (de 

que a «face» é a «livre convicção») da intenção de imprimir à prova a marca da razoabilidade 

ou da racionalidade objectiva» que, fundada na presunção de inocência, é o "in dubio pro 

reo" (cuja pertinência «partiria da dúvida, suporia a dúvida e se destinaria a permitir uma 

decisão judicial que visse ameaçada a sua concretização por carência [aqui ausente] de uma 

firme certeza do julgador»)”.  

* 

Desta forma, o entendimento do Recorrente supra transcrito é errado e significa 

uma compreensão deficiente das regras de apreciação da prova. Apesar de todos os meios 

de prova terem, ab initio, a mesma possibilidade de convencer o Tribunal, no momento 

de apreciar a prova produzida essa igualdade já não existe. Nesse momento é preciso 

sopesar devidamente o valor da prova produzida já que, como é uso dizer, “as testemunhas 

não se contam, pesam-se”[xiv]. E se, fundamentadamente, na sua convicção, o juiz 

considerar que determinado depoimento é credível e outro não é, a decisão mantém-se.  

Ainda assim, analisemos a prova questionada. 

Factos provados 1, 4, 5, 6, 8 e não provados a) e b) 

Todos estes factos resultaram provados e não provados por força da livre apreciação 

efectuada pelo tribunal a quo ao depoimento das testemunhas …[xv] e …[xvi], fiscais do 

Parque Nacional das Serras de Aire e Candeeiros que procederam ao embargo da obra em 

19.6.06 e voltaram ao local tendo constatado que a mesma estava concluída em 15.9.06 e 

resulta do seu testemunho directo, da sua narração de factos que presenciaram, 

observaram e em que participaram. Tais depoimentos encontraram suporte documental 

no teor do auto do embargo da obra, a fls. 8, nas fotografias de fls. 107 e 108, quanto ao 

estado inicial da obra, com lintéis com betão armado e vigas e conforme retratado a fls. 



Aquilina Ribeiro Os limites da valoração da prova gravada por parte dos Tribunais de Recurso 
 
 
 

 

 

 

| 154 ∙ DV9  

 

13, que acompanhava a nota de campo de fls. 12 quanto ao seu estado em 15.9. O facto 

8, aliás, encontra a sua confirmação na verificação de que dá conta o facto 9. 

Os factos não provados a), b) e c) são, aliás, o contrário do que resultou dos 

depoimentos reputados isentos das aludidas testemunhas. 

Os depoimentos opostos “oferecidos” pela defesa foram criteriosamente analisados 

pelo tribunal a quo e, nos termos supra expostos, a sua invocação não afecta a livre 

convicção formada pelo tribunal a quo e fundamentada em provas legalmente admissíveis. 

A soma desses depoimentos não basta (não bastou para o tribunal a quo) para 

descredibilizar o depoimento das testemunhas de acusação nos quais não se notam 

contradições ou imprecisões relevantes. Aliás nem o Recorrente aponta qualquer 

incoerência nesses depoimentos, para além de serem contrários ao das testemunhas de 

defesa. 

O tribunal a quo foi especialmente cuidadoso a fundamentar a sua convicção[xvii] e 

as razões porque é que determinados depoimentos mereceram credibilidade e outros não.  

Afirmou que a versão do arguido, pese embora ter sido corroborada pelas 

testemunhas … e …, resultou plenamente infirmada pelo depoimento das testemunhas … 

e … no que concerne ao procedimento por estas adoptado enquanto agentes de fiscalização 

e ao que observaram in loco, em virtude de as mesmas terem prestado declarações de 

modo circunstanciado e isento, revelando ter conhecimento pessoal dos factos 

Disse que a testemunha … não mereceu credibilidade, pois não se mostrou isenta 

no seu depoimento, antes denotando parcialidade no seu testemunho, devido ao facto de 

actualmente, ser funcionária do filho do arguido, numa empresa que labora exactamente 

nas mesmas instalações onde o arguido então desenvolvia a sua actividade. 

Referiu que a testemunha … adoptou um comportamento parcial em todo o seu 

depoimento, afigurando-se pouco convincente, pela atitude “rígida” que exteriorizou, ao 

procurar não sair do estritamente conveniente ao arguido e mostrando clara contradição 

com o que afirmara em sede de inquérito, acerca de umas fotografias que lhe foram 

exibidas pelo arguido, com o que foi confrontado nos termos do artigo 356.º, nº5, do 

CPP, com referência ao nº2, al. b), do mesmo artigo. 

Disse que o depoimento da testemunha … também não se mostrou sincero, ao 

afirmar e manter, em sede acareação, que em Junho, ninguém havia elaborado qualquer 

auto de embargo nem lido nada. Por não se atribuir credibilidade a esta testemunha (I...), 

a mesma também não convenceu o tribunal de que a obra esta a ser desenvolvida a cargo 

da “…”. 



Data Venia Os limites da valoração da prova gravada por parte dos Tribunais de Recurso  

 

 

 

 

DV9 ∙ 155 | 

 

Ouvida a gravação da prova este Tribunal é forçado a concluir que a convicção do 

tribunal a quo é uma convicção possível e explicável pelas regras da experiência comum, 

pelo que deve ser acolhida a opção do julgador que beneficiou da oralidade e da imediação 

na recolha da prova. 

Efectivamente: 

Como é audível, a segurança da testemunha … foi logo posta em causa pela forma 

dubitativa como afirmava as coisas a propósito do conteúdo da carta recebida provinda do 

PNSAC (se vinha ou não um ofício e qual, ou se anunciava que ia ser enviado um ofício 

a seguir; se vinham duas ou quatro fotografias e quais)[xviii]. 

As dúvidas sobre a credibilidade da testemunha … avolumam-se a partir do 

momento em que, confrontado com o seu depoimento prestado em inquérito – nos 

termos permitidos pelo art. 356º nº 5 do Código de Processo Penal, conforme consignado 

em acta e não questionado – deixa de afirmar com a veemência anterior que o arguido 

não lhe mostrou nenhum auto de embargo para passar a afirmar que embora não se 

recordasse, se o afirmou em inquérito era porque provavelmente mostrou[xix].   

Também no seu depoimento, se nota que a testemunha … acaba por afirmar o que 

não pretendia. Perguntado a mando de quem estava a construir aquela edificação, disse 

que foi a mando do arguido “mais o Sr. F…”. Porém, no decorrer do seu depoimento 

disse que quando os fiscais lhe perguntaram pela documentação da obra respondeu que 

“isso era com o Sr. Zé” (referindo-se ao arguido) que teve de ser chamado, o que se mostra 

particularmente sintomático porque o … se encontrava no local e o arguido não: teve de 

ser chamado. Posteriormente, voltou a dizer que as licenças eram com o Sr. Zé quando 

se analisou a ida ao local da GNR no dia anterior[xx]. Por outro lado, também as supra 

referidas acareações trouxeram um registo novo ao depoimento da testemunha. Antes, foi 

seguro e afirmativo ao afirmar que “nunca houve ordem de parar a obra”. Depois, perante 

a manutenção da posição das testemunhas … e … já foi menos veemente, dizendo apenas 

que não viu nem ouviu nada e abrindo caminho para um embrião de justificação: porque 

esteve sempre perto deles, trazia lá pessoal e ia e vinha[xxi] - ou seja, a conversa até podia 

ter ocorrido num dos momentos em que se afastou.   

Existem outros elementos que resultam dos autos que tornam patente, de acordo 

com as regras da experiência, a correspondência entre a factualidade provada e a realidade: 

A deslocação da GNR no dia anterior a que aludiram o arguido e a testemunha I... 

. não faria sentido se as duas entidades fizessem o mesmo (pedir as licenças e nada fazer 

perante a sua inexistência); a existência de outras duas situações anteriores de construção 
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de pavilhão sem licença envolvendo o arguido e o conhecimento prévio de que a obra não 

podia ser autorizada, de acordo com o depoimento da testemunha AR… e o facto de o 

arguido se ter recusado a assinar o auto de embargo são indícios de que este foi o esquema 

engendrado pelo arguido para, mais uma vez, prosseguir os seus interesses sem respeitar 

os limites legalmente impostos à construção naquela zona. 

Facto provado 7 

O Tribunal fundamenta este facto na análise dos documentos, no depoimento de … 

sobre o procedimento adoptado neste tipo de situações, na falta de credibilidade no 

depoimento da testemunha … e no facto de os requerimentos subscritos pela I. 

Mandatária do arguido não sustentarem cabalmente a sua tese.  

Também, o depoimento da testemunha … após ser confrontado com as suas 

declarações em inquérito inculca a ideia de que o arguido recebeu esse documento de 

embargo: a testemunha, após o aludido confronto passou a afirmar que embora não se 

recordasse, se o afirmou em inquérito era porque provavelmente o arguido lhe mostrou 

o auto de embargo. 

Desvalorizados os meios de prova apontados, subsiste a presunção natural, resultante 

das regras da experiência de que uma carta registada com A.R. emitida por uma autoridade 

pública no âmbito de um processo de contra-ordenação contém os elementos que consta 

no aludido processo que foram enviados.  

De qualquer forma, demonstrado que ficou que o embargo foi efectuado no dia em 

que os fiscais se deslocaram ao local é irrelevante para a verificação dos elementos típicos 

do crime a perfeição desta comunicação, sem prejuízo da sua eventual relevância que aqui 

não cabe apreciar, para a instrução do processo de contra-ordenação. 

Factos provados 10 e 11 

O tribunal a quo fundamenta a sua convicção quanto ao elemento subjectivo em 

causa nos factos em apreço, nos depoimentos das testemunhas … e …, na medida em que 

pelo facto destes terem, segundo afirmaram, lido em voz alta o auto de embargo e 

comunicado expressamente que se continuasse a obra cometeria o crime de desobediência 

resulta que a conduta do arguido foi intencional de acordo com as regras de experiência. 

Conforme escreve o Professor Manuel Cavaleiro de Ferreira[xxii], se a intenção é 

vontade e esta é acto psíquico, acto interior são, contudo, grandes as dificuldades para dar 

praticabilidade a conceitos que designam actos internos, de carácter psicológico e 

espiritual. Por isso se recorre a regras da experiência, que as leis utilizam quando elas 

podem dar aos conceitos maior precisão... 
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Importa recorrer a regras de experiência para se aferir ou não da intenção criminosa 

e para retirar os elementos confirmativos da sua verificação da matéria fáctica dada como 

provada. 

Assim, não merece crítica a livre convicção do tribunal a quo firmada sobre os 

aludidos factos. 

Factos não provados c) e e) 

Explica-se, na sentença recorrida que “as testemunhas … e … mostraram-se sempre 

parciais e, nessa medida, os respectivos depoimentos não se afiguraram sinceros nesta 

matéria, razão pela qual os factos supra descritos sob as alíneas c) a e) foram também 

julgados não provados”.   

Face às supra escalpelizadas fragilidades desses depoimentos não merece qualquer 

crítica a convicção livremente formada pelo tribunal a quo sobre tais factos, nem o 

Recorrente apresenta qualquer argumento em contrário que importe analisar. 

Verificação da existência dos vícios do art. 410º do Código de Processo Penal: Erro 

notório na apreciação da prova 

O Tribunal da Relação deve conhecer da questão de facto pela seguinte ordem: 

primeiro da impugnação alargada, se tiver sido suscitada e, depois e se for o caso, dos 

vícios do nº 2 do art. 410º do Código de Processo Penal.  

Cumpre, então, agora, apreciar da existência de algum desses vícios.   

Estabelece o art. 410º nº 2 do Código de Processo Penal que, mesmo nos casos em 

que a lei restringe a cognição do tribunal de recurso a matéria de direito, o recurso pode 

ter como fundamentos, desde que o vício resulte do texto da decisão recorrida, por si só 

ou conjugada com as regras da experiência comum: a) A insuficiência para a decisão da 

matéria de facto provada;  

b) A contradição insanável da fundamentação ou entre a fundamentação e a decisão;  

Erro notório na apreciação da prova. 

Saliente-se que, em qualquer das apontadas hipóteses, o vício tem que resultar da 

decisão recorrida, por si mesma ou conjugada com as regras da experiência comum, não 

sendo por isso admissível o recurso a elementos àquela estranhos, para o fundamentar, 

como, por exemplo, quaisquer dados existentes nos autos, mesmo que provenientes do 

próprio julgamento[xxiii].  

Existe o vício previsto na alínea a) do nº 2 do art. 410º do Código de Processo Penal 

quando a factualidade dada como provada na sentença não permite, por insuficiência, uma 
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decisão de direito, ou seja, quando dos factos provados não possam logicamente ser 

extraídas as ilações do tribunal recorrido. A insuficiência da matéria de facto determina a 

incorrecta formação de um juízo, porque a conclusão ultrapassa as respectivas 

premissas[xxiv]. Dito de outro modo: quando a matéria de facto provada não basta para 

fundamentar a solução de direito e quando não foi investigada toda a matéria de facto 

com relevo para a decisão[xxv].  

Existe o vício previsto na alínea b), do n.º 2 do art. 410.º quando há contradição 

entre a matéria de facto dada como provada, entre a matéria de facto dada como provada 

e a matéria de facto dada como não provada, entre a fundamentação probatória da matéria 

de facto, e ainda entre a fundamentação e a decisão[xxvi].  

Finalmente, ocorre o vício previsto na alínea c), do nº 2 do art. 410º quando o 

tribunal valoriza a prova contra as regras da experiência comum ou contra critérios 

legalmente fixados, aferindo-se o requisito da notoriedade pela circunstância de não passar 

o erro despercebido ao cidadão comum ou, talvez melhor dito, ao juiz “normal”, ao juiz 

dotado da cultura e experiência que são supostas existir em quem exerce a função de 

julgar, devido à sua forma grosseira, ostensiva ou evidente[xxvii]. Trata-se de um vício de 

raciocínio na apreciação das provas que se evidencia aos olhos do homem médio pela 

simples leitura da decisão, e que consiste basicamente, em decidir-se contra o que se 

provou ou não provou ou dar-se como provado o que não pode ter acontecido. 

No caso vertente, não se verificam os vícios da sentença a que se referem as al.s a) e 

b) do art. 410º do Código de Processo Penal. 

Merece análise breve mas mais detalhada, por ter sido expressamente invocada, a 

existência de ”erro notório na apreciação da prova”. 

Salvo o devido respeito o Recorrente confunde o vício do erro notório 

processualmente definível como um erro evidente que se surpreende na análise do texto 

da sentença à luz das regras da experiência com um erro de julgamento considerado como 

a incorrecta apreciação da prova produzida que determina que os factos sejam 

indevidamente julgados provados ou não provados.  

Efectivamente, o recurso baseia-se apenas naquilo que, na perspectiva do Recorrente 

consubstancia uma errada apreciação da prova produzida e, sobre esse aspecto já nos 

pronunciámos. 

Analisando a decisão recorrida à luz das regras da experiência verifica-se não ser 

patente qualquer erro – notório ou não – na apreciação da prova. Pelo contrário, constata-

se que a fundamentação da sentença está particularmente bem concebida.    
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III – DECISÃO 

Nos termos e pelos fundamentos expostos, acordam os Juízes da Secção Criminal 

desta Relação em negar provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida. 

 

___________________  

[i] Com algumas especificidades no que respeita à impugnação da matéria de facto, como afirma o 

acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17-02-2005 “a redacção do n.º 3 do art. 412.º do CPP, por 
confronto com o disposto no seu n.º 2 deixa alguma margem para dúvida quanto ao formalismo da 

especificação dos pontos de facto que no entender do recorrente foram incorrectamente julgados e das 

provas que impõem decisão diversa da recorrida, pois que, enquanto o n.º 2 é claro a prescrever que 

«versando matéria de direito, as conclusões indicam ainda, sob pena de rejeição» (...), já o n.º 3 se limita 
a prescrever que «quando impugne a decisão proferida sobre matéria de facto, o recorrente deve 

especificar (...), sem impor que tal aconteça nas conclusões. Perante esta margem de indefinição legal, e 

tendo o recorrente procedido à mencionada especificação no texto da motivação e não nas respectivas 

conclusões, ou a Relação conhecia da impugnação da matéria de facto ou, previamente, convidava o 
recorrente a corrigir aquelas conclusões” (proc 04P4716, em www.dgsi.pt; no mesmo sentido o acórdão 

do Supremo Tribunal de Justiça de 16-06-2005, proc 05P1577, no mesmo site) Esta posição mantém a 

sua actualidade com a versão introduzida pela Lei 48/07 de 29.8 ao Código de Processo Penal que 

manteve a divergência entre a redacção dos nºs 2 e 3 do art. 412º do Código de Processo Penal. No caso 
dos autos o Recorrente especificou nas suas conclusões os pontos de facto que no seu entender foram 

incorrectamente julgados e da motivação resultam quais as provas que impõem decisão diversa da 

recorrida. 

[ii] Neste sentido, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça exige que o 

Tribunal de recurso “demonstre que, no caso concreto, a matéria de facto, rectius, os pontos 
questionados da matéria de facto, tem efectivo suporte na fundamentação, avaliando e comparando 

especificadamente os meios de prova indicados na decisão recorrida e os meios de prova indicados pelo 

recorrente e que este considera imporem «decisão diversa»”, conforme acórdão do Supremo Tribunal de 

Justiça de 23-05-2007,  processo 07P1498 em www.dgsi.pt; cfr. ainda o aresto do mesmo Tribunal de 
05-07-2007, processo 07P1776; e afasta as fórmulas genéricas (acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

de 27-04-2005 e 29-06-2005, respectivamente processos 05P768 e 05P2035 no mesmo site). 

[iii] Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, Coimbra, 1984, Volume I, p. 232 

[iv] Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 10.10.2007, proc. 8428/2007-3, em www.dgsi.pt 

[v] Acórdão do Tribunal Constitucional 198/2004 de 24.03.2004, DR, II S, de 02.06.2004 

[vi] Acórdão da Relação de Coimbra de 06.03.2002, publicado na CJ, ano 2002, II, 44.....Comarca 

de Coimbra -1º Juízo Criminal; no mesmo sentido, os acórdãos 19.06.2002 e de 04.02.2004, nos recursos 

penais 1770/02 e 3960/03; 18.09.2002, recurso penal 1580/02; 16.11.05, recurso penal 1793/05, em 

www.dgsi.pt      

[vii] Prof. Cavaleiro Ferreira, em Curso de Processo Penal, 1986, 1° vol., pg. 211. 
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[viii] Rev. Min. Públ., 19°,40. 

[ix] Direito Processual Penal I, 202. 

[x] Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, III, pg. 294 

[xi] Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13.2.08, no proc. 07P4729, em www.dgsi.pt. 

[xii]Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11.2.98, na CJ 1998, T. 1, pg. 199.  

[xiii] No mesmo sentido, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 25.10.07, no proc. 07P3170, 

em www.dgsi.pt.   

[xiv] Como se afirma no acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 14.5.07, no proc. 668/07, 

2ª.   

[xv] Depoimento constante entre 10.33.36 e 10.48.36 e acareação com a testemunha de defesa I... . 

entre 12.07.15 e 12.07.48 do CD gravado da audiência. 

[xvi] Depoimento gravado entre 10.49.39 e 11.11.09 e acareação com a testemunha de defesa I... . 

entre 11.53.55 e 11.57.09 do CD gravado da audiência. 

[xvii] Fundamentou também a sua convicção na análise documental que efectuou e que explica com 

detalhe, com recurso a argumentos lógicos e razoáveis.  

[xviii] Depoimento constante de 11.12.31 a 11.19.24 do CD gravado da audiência 

[xix] Depoimento constante de 11.20.08 a 11.26.15 e, especialmente, após confronto com as 

declarações prestadas em inquérito, de 11.32.29 a 11.37.09 do CD gravado da audiência. 

[xx] Depoimento constante de 11.37.42 a 11.45.45 do CD gravado da audiência.  

[xxi]Acareações com as testemunhas de acusação entre 11.53.55 e 11.57.09 e entre 12.07.15 e 

12.07.48 do CD gravado da audiência. 

[xxii] Direito Penal Português - Parte Geral -I Sociedade Científica da Universidade Católica 

Portuguesa 

[xxiii] Maia Gonçalves, Código de Processo Penal Anotado, 10. ª ed., pg. 729, Germano Marques 

da Silva, Curso de Processo Penal, Vol. III, Verbo, 2ª ed., pg. 339 e Simas Santos e Leal Henriques, 

Recursos em Processo Penal, 6.ª ed., pg. 77 e ss. 

[xxiv] Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13.05.1998, Proc. nº 98P212, em www.dgsi.pt. 

[xxv] Simas Santos e Leal Henriques, Recursos em Processo Penal, 6.ª ed., pg. 69. 

[xxvi] Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, Vol. III, Verbo, 2.ª ed., pg. 340 e ss. 

[xxvii] Germano Marques da Silva, ob. cit., pg. 341 e ss. e acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

de 2.10.96, Proc. nº 045267, www.dgsi.pt. 
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Introdução 

Constitui objecto do presente estudo o alcance das disposições conjugadas 

dos artigos 5º, nº1, e 18,º nº1, da Lei n.º 63/2011, de 14 de Dezembro - Lei da 

Arbitragem Voluntária, doravante designada por LAV, e sua compatibilidade 

com a Constituição da República Portuguesa, doravante designada por CRP. 
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Dispõe o artigo 1º, nº1, da LAV:  

“Desde que por lei especial não esteja submetido exclusivamente aos 

tribunais do Estado ou a arbitragem necessária, qualquer litígio respeitante a 

interesses de natureza patrimonial pode ser cometido pelas partes, mediante 

convenção de arbitragem, à decisão de árbitros que, desde que por lei especial 

não esteja submetido exclusivamente aos tribunais do Estado ou a arbitragem”  

Resulta do disposto por este normativo que a possibilidade de resolução de 

qualquer litígio ser cometido à decisão de árbitros pressupõe uma prévia 

convenção das partes para o efeito, a chamada convenção de arbitragem. 

Relativamente à competência do tribunal arbitral para se pronunciar sobre a 

sua competência, dispõe o artigo 18º, nº1, da LAV: 

“Competência do tribunal arbitral para se pronunciar sobre a sua 

competência  

1 — O tribunal arbitral pode decidir sobre a sua própria competência, 

mesmo que para esse fim seja necessário apreciar a existência, a validade ou a 

eficácia da convenção de arbitragem ou do contrato em que ela se insira, ou a 

aplicabilidade da referida convenção.”  

Por sua vez, dispõe o nº1 do artigo 5º da LAV: 

“Efeito negativo da convenção de arbitragem  

1 — O tribunal estadual no qual seja proposta acção relativa a uma 

questão abrangida por uma convenção de arbitragem deve, a requerimento do 

réu deduzido até ao momento em que este apresentar o seu primeiro articulado 

sobre o fundo da causa, absolvê-lo da instância, a menos que verifique que, 

manifestamente, a convenção de arbitragem é nula, é ou se tornou ineficaz ou 

é inexequível.” 
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Da redacção destes dois preceitos resulta que a LAV, não só atribuiu ao 

tribunal arbitral competência para se pronunciar sobre a sua competência 

mesmo quando se mostre controvertida a validade, e mesmo a existência, da 

convenção de arbitragem, como, ao determinar a exclusão dos tribunais 

estaduais do conhecimento desse litígio, lhe atribuiu tal competência de forma 

prevalente. 

Tal alcance interpretativo das disposições conjugadas dos enunciados 

normativos tem sido o seguido pela Jurisprudência e Doutrina, conforme dá 

nota, Telma Pires de Lima1, ou seja, a LAV consagrou inequivocamente o 

princípio da competência dos árbitros tanto com o seu efeito positivo (artigo 

18.º, n.º 1), como com o seu efeito negativo (artigo 5.º, n.º 1). “O efeito positivo 

consiste em facultar a qualquer das partes a constituição de um tribunal arbitral 

competente para o julgamento de litígios nela previstos, faculdade essa que 

constitui um direito potestativo a que corresponde a inerente sujeição da outra 

parte à atribuição do julgamento do litígio ao tribunal arbitral. O efeito negativo 

consiste na exclusão dos tribunais do Estado do conhecimento desse litígio.” 

Resulta, assim, da redacção das enunciadas normas legais que a LAV 

atribuiu ao tribunal arbitral competência primeira para se pronunciar sobre a sua 

competência, com exclusão dos tribunais estaduais, mesmo que alguma das 

partes não se considere vinculada pela convenção de arbitragem. 

Conforme se refere no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 08-02-

20182 “Vigora, entre nós, o princípio lógico e jurídico da competência dos 

tribunais arbitrais para decidirem sobre a sua própria competência, designado em 

                                                           
1 Em comentário ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21.6.2016 processo n.º 

301/14.0TVLSB.L1.S1- com idêntico entendimento – publicado na Revista PLMJ Arbitragem 

n.º 1/Novembro 2017, com abundante citação jurisprudencial e doutrinal a propósito que aqui 

damos por reproduzida. 

2 Processo nº 61/14.0TJLSB.L1.S1 – disponível em www.dgsi.pt 
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idioma germânico por Kompetenz-kompetenz e que, na sua acepção negativa, 

impõe a prioridade do tribunal arbitral no julgamento da sua própria 

competência, obrigando os tribunais estaduais a absterem-se de decidir sobre 

essa matéria antes da decisão do tribunal arbitral.”  

É precisamente nessa parte em que a Lei – artigo 5º, nº1, da LAV - acaba 

por atribuir ao tribunal arbitral competência prevalente para a resolução de um 

conflito não abrangido por convenção das partes, que se nos suscitam as maiores 

dúvidas de constitucionalidade, e nos levará a concluir pela sua 

inconstitucionalidade na medida em que dela resulte a atribuição de 

competência primeira do tribunal arbitral, com exclusão do tribunal estadual, 

para decidir sobre a própria competência em caso de litígio emergente de vício 

constitutivo da convenção de arbitragem, nos termos e pelos fundamentos que 

passaremos a expor. 

 

1. O princípio da competência da competência do tribunal arbitral 

É pacífico na jurisprudência do Tribunal Constitucional que a CRP - artigo 

209.º, n.º 2 - prevê a existência de tribunais arbitrais como uma categoria de 

tribunais, que se constituem precisamente para exercer a função jurisdicional.3  

“Os tribunais arbitrais estão previstos como uma categoria autónoma de 

tribunais e encontram-se submetidos a um estatuto funcional similar ao dos 

tribunais judiciais, e as suas decisões têm natureza jurisdicional, mas não são 

órgãos estaduais, correspondendo a sua actividade a um verdadeiro exercício 

                                                           
3 cfr., entre outros, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 230/86, disponível em 

www.tribunalconstitucional.pt 
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privado da função jurisdicional” - acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

230/20134.  

A arbitragem “é uma forma de administração da justiça em que o litígio é 

submetido, por convenção das partes ou por determinação imperativa da lei, ao 

julgamento de particulares, os árbitros, numa decisão a que a lei reconhece o 

efeito de caso julgado e a força executiva iguais aos da sentença de um qualquer 

tribunal estadual, a quem é retirada, por sua vez, a competência para julgar tal 

litígio”, sendo voluntária quando tem por origem a autonomia da vontade das 

partes expressa numa convenção de arbitragem, ou necessária, quando tem por 

fundamento uma disposição legal imperativa a impor a resolução do litígio por 

via arbitral. 

“A instituição da arbitragem voluntária assenta na autonomia privada, na 

ideia de que as partes podem cometer à decisão de árbitros a resolução de 

qualquer litígio, desde que este não esteja submetido exclusivamente a tribunal 

judicial ou a arbitragem necessária, nem respeite a direitos indisponíveis”.5 

Tendo a arbitragem voluntária natureza contratual e sendo uma forma de 

resolução de litígios alternativa à jurisdição estadual, “é incontestável que só 

poderão ser resolvidos por arbitragem os litígios que as partes acordaram em 

submeter a arbitragem. 

Desta forma, para que o tribunal arbitral possa conhecer determinada 

questão controvertida é imprescindível a verificação de que a mesma se encontra 

prevista na convenção de arbitragem, que consubstancia um encontro de 

                                                           
4 In Diário da República n.º 89/2013, Série I de 2013-05-09, disponível em 

www.tribunalconstitucional.pt.  

5 Parecer do Conselho Consultivo da PGR nº PGRP00002337. 
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vontades ancorado em declarações negociais necessariamente reduzidas a escrito, 

nos termos do artigo 2.º, n.º 1 da LAV.” - Telma Pires de Lima.6  

 

2. O acordo das partes na celebração da convenção arbitral “stricto sensu” 

e no seu conteúdo, como pressuposto da competência do tribunal arbitral 

A convenção de arbitragem pressupõe, conforme se assinalou, o acordo das 

partes para o efeito. 

“Se a convenção de arbitragem for nula, anulada ou ineficaz o tribunal 

arbitral é incompetente - artigos 1º, 3º e 5º, nº3 da LAV”.7  

Importará neste ponto distinguir entre acordo das partes para a 

constituição/celebração de determinada convenção de arbitragem e acordo para 

os termos ou conteúdo da mesma. 

Assim e na medida em que a validade/regularidade da constituição da 

convenção arbitral não se mostre controvertida, a atribuição de competência ao 

tribunal arbitral para apreciar e decidir sobre a regularidade formal, validade e 

alcance do respectivo conteúdo e, consequentemente, para decidir sobre a sua 

própria competência, resulta legal e constitucionalmente isento de controvérsia, 

porquanto se mantém no campo da auto-vinculação das partes. 

Já no caso de alguma das partes impugnar a validade/regularidade do 

pretenso acordo, necessariamente reduzido a escrito, que constituiu a convenção 

arbitral, não se poderá dizer que exista acordo para submeter a árbitros, ou seja, 

a tribunal arbitral, a resolução de qualquer litígio com ela atinente, 

                                                           
6 Ob. loc. cit.  

7 Pinheiro, Luís de Lima, Convenção de arbitragem (aspectos internos e transnacionais), in 

Revista da O.A. ano 64.Nov/2004. 
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nomeadamente competência para decidir sobre o litígio acerca da 

regularidade/validade da própria convenção arbitral. 

Todavia, como se referiu, mesmo nestes casos de ausência de acordo das 

partes para resolução desses litígios, a LAV atribuiu ao tribunal arbitral 

competência primeira para a sua apreciação/decisão – artigos 5º nºs1 e 4 e 18º 

nº1 da LAV -, com exclusão da competência dos tribunais estaduais, a menos 

que o tribunal estadual “verifique que, manifestamente, a convenção de 

arbitragem é nula, é ou se tornou ineficaz ou é inexequível” - artigo 5º, nº1 

(parte final) da LAV.  

 

3. Do alcance limitado da competência primus do tribunal estadual 

estatuída pelo artigo 5º, nº1 (parte final), da LAV 

A interpretação do preceituado pelo citado artigo 5º, nº1, – parte final – da 

LAV tem merecido resposta coincidente pela jurisprudência, sintetizada no 

recente acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 20-03-20188, cujo texto 

passamos a reproduzir:  

- (…) é neste registo que a jurisprudência do STJ se tem pronunciado, ao 

decidir que, face ao princípio consagrado no artigo 18º, nº 1, da LAV, segundo 

o qual incumbe prioritariamente ao tribunal arbitral pronunciar-se sobre a 

sua própria competência, apreciando para tal os pressupostos que a 

condicionam – validade, eficácia e aplicabilidade ao litígio da convenção de 

arbitragem –, os tribunais judiciais só devem rejeitar a excepção dilatória de 

preterição de tribunal arbitral, deduzida por uma das partes, determinando o 

prosseguimento do processo perante a jurisdição estadual, quando seja manifesto 

e incontroverso que a convenção invocada é nula ou ineficaz ou que o litígio, 

de forma ostensiva, se não situa no respectivo âmbito de aplicação. (…) Como 
                                                           

8  Processo nº. 1149/14.8T8LRS.L1.S1 disponível em www.dgsi.pt 
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refere Menezes Cordeiro - “Tratado de Arbitragem”, página 204 - o termo 

‘manifestamente’, empregue na norma do artigo 5º, n.º 1, da LAV, tem de ser 

interpretado com o sentido de “dispensar a produção de prova, para se alcançar 

a nulidade, a ineficácia ou a inexequibilidade”. Nesta conformidade, o 

acórdão deste STJ, de 10.03.2011 decidiu que ao tribunal judicial apenas 

compete “determinar se é manifesto e insusceptível de controvérsia séria e 

consistente a não aplicabilidade da convenção de arbitragem estipulada à 

relação contratual litigiosa – devendo, pelo contrário, em caso de dúvida 

fundada sobre o âmbito da referida convenção, serem as partes remetidas para 

o tribunal arbitral a que atribuíram competência para solucionar o litígio”. 

“Basta uma plausibilidade de vinculação das partes à convenção de 

arbitragem para que, sem mais, cumpra devolver ao tribunal arbitral 

voluntário apreciação da sua própria competência, só podendo o tribunal 

judicial deixar de proferir a absolvição da instância se for manifesta, clara, 

patente a invalidade ou a inexequibilidade da cláusula” - Ac. do STJ de 

10.03.2011,9 

Conforme dá nota Telma Pires de Lima,10 também na doutrina há 

entendimento concordante relativamente à interpretação do artigo 5.º, n.º 1, da 

LAV, no sentido de que: 

- O tribunal judicial tem apenas de verificar a existência, meramente factual 

ou material, de uma convenção susceptível de aplicação ao litígio; 

- O advérbio “manifestamente” tem o sentido de dispensar a produção de 

prova, para se alcançar a nulidade, a ineficácia ou a inexequibilidade, requisito 

que afasta à partida qualquer alegação de vícios da vontade na celebração do 

                                                           
9 Processo n.º 5961/09.1TVLSB.L1.S1 disponível em www.dgsi.pt 

10 Ob. loc. cit. com sustentada citação a propósito. 

http://www.dgsi.pt/
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contrato, deixando ao tribunal judicial apenas a consideração dos requisitos 

externos da convenção, como a forma ou a arbitralidade; 

- Bem se compreende que a manifesta inexistência (nulidade, ineficácia ou 

inexequibilidade) da convenção de arbitragem não se compatibiliza com a 

necessidade de produção de prova que, seja pela sua natureza (v.g. testemunhas) 

ou pelo seu conteúdo (v.g. documentos), não revela ou não é susceptível de a 

revelar. 

Resulta de tal entendimento doutrinal e jurisprudencial - o qual merece a 

nossa concordância dado o teor das citadas disposições legais aplicáveis -, que a 

intervenção do tribunal judicial se terá de limitar, em tais circunstâncias, a aferir 

da existência, meramente formal ou material, de uma convenção susceptível de 

aplicação ao litígio, e que apenas poderá deixar de proferir decisão a absolver da 

instância se for manifesta a sua invalidade, ineficácia ou inexequibilidade. 

Mais resulta que o tribunal judicial se deverá abster da apreciação de prova, 

bastando-se com a consideração dos requisitos externos da convenção, como a 

forma ou a arbitralidade, o que afasta à partida a apreciação de vícios da vontade 

ou outras causas de invalidade, que careçam de comprovação probatória. 

Tendo ainda presente que a convenção de arbitragem terá, sob pena de 

nulidade, adoptar forma escrita – artigo 2º, nº1, da LAV –, a questão que 

cumpre colocar será a de saber que questões serão, então, susceptíveis de 

constituir objecto de apreciação/competência por parte do tribunal estadual. 

Tais questões apenas poderão ser as respeitantes ao próprio conteúdo da 

convenção arbitral, ou seja, as referentes à forma, determinação e alcance do 

objecto do litígio, nunca as respeitantes a vícios originários da celebração da 

própria convenção de arbitragem. 

De facto, não se vislumbra como seja possível ao julgador do tribunal 

judicial concluir, sem produção de prova, pela ocorrência manifesta e 
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incontroversa de qualquer vício da vontade ou outra invalidade que perante si 

seja alegada por alegado subscritor da convenção. Efectivamente não se vê como 

se possa concluir de uma simples análise de determinada declaração escrita, que 

a mesma possa ter sido obtida por coacção moral ou física, por abuso ou 

falsidade de assinatura, vício de vontade, incapacidade acidental ou outra, etc..  

Assim e porque a dilucidação de tais questões constitui condição necessária 

para a decisão sobre a própria competência do tribunal, arbitral ou estadual, a 

sua apreciação caberá, prima facie, ao tribunal arbitral - artigo 5º, nº1, da LAV. 

Resulta, pois, do exposto que a possibilidade da intervenção/competência 

do tribunal do Estado se limitará à apreciação da forma e conteúdo da 

convenção arbitral, ou seja, em situações ainda situadas no âmbito da autonomia 

da vontade das partes, porquanto não é colocada em causa a perfeição do 

acordo/declaração negocial que constitui a convenção. 

Mais resulta que, nos casos em que lhe seja suscitado um litígio sobre a 

existência e/ou validade de convenção arbitral, o tribunal estadual deverá, caso 

tal excepção dilatória seja suscitada, abster-se de julgar – artigos 578º e 576º, 

nº2, do Código de Processo Civil, porquanto é ao tribunal arbitral que o 

legislador atribui competência, primeira, para apreciação da sua própria 

competência, excluindo dessa apreciação os tribunais judiciais e obrigando, 

consequentemente, os cidadãos a recorrer à constituição de tribunal arbitral em 

momento em que não se pode afirmar que tenham convencionado atribuir-lhe 

tal competência, ou seja, que tenham voluntariamente renunciado ao direito de 

acesso aos tribunais do Estado. 

É relativamente a esta opção legislativa, que configura uma verdadeira 

situação de arbitragem forçada ou necessária porquanto impõe a resolução do 

litígio por via arbitral, que se nos suscitam dúvidas de conformidade com a 

CRP, por violação dos artigos 20.º, nº1, e 18º, nº2, da CRP, caso se conclua ter 
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sido restringido, de forma desproporcional e desnecessária, o direito de acesso 

aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efectiva, do que se passará a apreciar. 

 

4. O direito fundamental de acesso aos tribunais e à tutela jurisdicional 

efectiva 

Dispõe o artigo 20.º, nº1, da Constituição da República Portuguesa que:  “A 

todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e 

interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência 

de meios económicos”  

O Direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva é um direito 

fundamental, “constituindo uma garantia imprescindível da proteção de direitos 

fundamentais, sendo, por isso, inerente à ideia de Estado de direito” (…) inclui 

desde logo quatro “subdireitos” ou dimensões garantística, em primeiro lugar, o 

direito de ação ou direito de acesso aos tribunais; o direito ao processo perante 

tribunais; o direito à decisão da causa pelos tribunais e ainda o direito à 

execução das decisões dos tribunais11.  

Conforme se referiu, é hoje pacífico na doutrina e jurisprudência do 

Tribunal Constitucional que a arbitragem, mesma a necessária mediante certos 

requisitos, pode ser considerada como um meio da tutela jurisdicional, na 

medida em que “a CRP - artigo 209.º, n.º 2 - prevê a existência de tribunais 

arbitrais como uma categoria de tribunais, que se constituem precisamente para 

exercer a função jurisdicional” 

Conforme se refere ainda no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

230/2013, em entendimento que subscrevemos integralmente e passamos a 

reproduzir,  

                                                           
11 Gomes Canotilho e Vital Moreira in Constituição da República Portuguesa Anot. pág. 408 
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“ A Constituição, embora admita a existência de tribunais arbitrais 

(artigo 209º, n.º 2), nada diz quanto à sua inserção no ordenamento 

jurisdicional, nem quanto à articulação com o direito de acesso à proteção 

judicial. Nem explicita o âmbito e a natureza dos litígios que podem ser 

submetidos à jurisdição desses tribunais. 

Em todo o caso, a criação de tribunais arbitrais não pode deixar de se 

encontrar preordenada a outros princípios constitucionais e, de entre estes, à 

garantia de acesso aos tribunais e à garantia de reserva de jurisdição. 

O artigo 202º, no seu n.º 1, define os tribunais como os «órgãos de 

soberania com competência para administrar a justiça», vindo a identificar, no 

n.º 2, o conteúdo da função jurisdicional por referência a três diferentes áreas 

de intervenção: defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos 

cidadãos; repressão de violação da legalidade; dirimição de conflitos de 

interesses públicos e privados. 

O entendimento comum é o de que a Constituição pretendeu, deste modo, 

instituir uma reserva de jurisdição, entendida como uma reserva de 

competência para o exercício da função jurisdicional em favor exclusivamente 

dos tribunais. Nesse sentido, poderá apenas discutir-se o âmbito de delimitação 

dessa reserva, quer por efeito das dificuldades que possa suscitar, em cada caso 

concreto, a distinção entre função administrativa e função jurisdicional, quer 

por via da maior ou menor latitude que se possa atribuir ao conceito - sobre os 

diferentes níveis ou graus de reserva, cfr. GOMES CANOTILHO, Direito 

Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, 7ª edição, págs. 668-670; 

VIEIRA DE ANDRADE, A reserva do juiz e a intervenção ministerial em 

matéria de fixação das indemnizações por nacionalizações, in Scientia ivridica, 

Tomo XLVII, n.os 274/276, julho/dezembro, 1998, pág. 224. 

A possibilidade de institucionalizar formas de composição não 

jurisdicional de conflitos, nos termos do n.º 4 desse mesmo artigo 202º, e de 
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submissão de litígios a uma jurisdição arbitral, como prevê o n.º 2 do artigo 

209º, não significa que o recurso a um tribunal estadual não seja ainda a 

principal via de acesso ao direito e que não possam ser estabelecidos, com base 

nessa reserva de jurisdição, certos limites à constituição de tribunais arbitrais. 

E deverá ter-se presente que o direito de acesso aos tribunais, como direito 

fundamental correlacionado com a reserva da função jurisdicional, é também 

ele um "corolário lógico da tendencial resolução dos conflitos através de 

tribunais estaduais".  

A este propósito PEDRO GONÇALVES observa que a garantia do artigo 

20º, n.º 1, da Constituição, é a do «direito de acesso a tribunais estaduais, não 

tendo sentido dizer-se que ali se garante o acesso a tribunais a constituir por 

iniciativa dos interessados. O que a instituição de tribunais arbitrais 

voluntários representa, ou pode representar, é a voluntária renúncia ao direito 

de acesso aos tribunais do Estado» (ob. cit., pág. 565, nota 450).  

A admitir-se esta asserção como válida para os tribunais arbitrais 

voluntários, por maioria de razão ela é aplicável aos tribunais arbitrais 

necessários, visto que a criação destes tribunais resulta de imposição legal e 

impede os interessados de recorrerem ao tribunal da ordem judiciária comum 

que seria normalmente competente para dirimir o conflito. E é nesse sentido 

que aponta o autor agora citado quando refere que «o facto de a Constituição 

incluir os tribunais arbitrais nas categorias de tribunais não assegura a 

constitucionalidade dos tribunais arbitrais necessários em todos os casos: só é 

pensável admitir a imposição da composição arbitral quando não se encontre 

vedado o acesso aos tribunais estaduais, hipótese que só se verifica se não estiver 

excluída a possibilidade de recurso da decisão arbitral para aqueles tribunais» 

(ob. cit., pág. 573).” 
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Assente, em termos gerais, a conformidade constitucional da possibilidade 

de o legislador impor aos cidadãos o recurso necessário à arbitragem para a 

resolução de conflitos, importará precisar em que termos e quais os limites. 

 

5. Da imposição legal do recurso à arbitragem 

 No citado acórdão de 24 de Abril de 2013 - processo n.º 230/2013 - 

Tribunal Constitucional concluiu pelo seguinte dispositivo: - “ O Tribunal 

Constitucional decide pronunciar-se pela inconstitucionalidade, por violação do 

direito de acesso aos tribunais consagrado no artigo 20.º, n.º 1, e por violação do 

princípio da tutela jurisdicional efectiva, previsto no artigo 268.º, n.º 4, da 

Constituição da República Portuguesa, da norma constante da 2.ª parte do n.º 1 

do artigo 8.º, conjugada com as normas dos artigos 4.º e 5.º, todos do Anexo ao 

Decreto n.º 128/XII, na medida em que delas resulte a irrecorribilidade para os 

tribunais do Estado das decisões do Tribunal Arbitral do Desporto proferidas no 

âmbito da sua jurisdição arbitral necessária”. 

Resulta, assim, que o Tribunal Constitucional se pronunciou, pese embora 

com um voto de vencido, no sentido de que as normas que impunham a 

irrecorribilidade para os tribunais estaduais das decisões proferidas no âmbito da 

jurisdição arbitral necessária violavam o direito de acesso aos tribunais, 

entendimento que foi reiterado, no essencial, no Acórdão n.º 781/201312. 

No caso em apreço, ou seja, da imposição da competência do tribunal 

arbitral para se pronunciar sobre a sua competência, a Lei – artigos 18º, nº 9, 

46.º, nº3 subalíneas i) e iii) da alínea a) e 59º, nº1, da LAV - consagra a 

faculdade de recurso para os tribunais do Estado, mais precisamente para o 

Tribunal da Relação territorialmente competente, cessando o processo arbitral e 

deixando de produzir efeitos a sentença nele proferida, logo que o tribunal 
                                                           

12 Processo n.º 916/13, disponível www.tribunalconstitucional.pt 
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estadual considere que o tribunal arbitral é incompetente para julgar o litígio 

que lhe foi submetido – artigo 5º, nº3, da LAV. 

Assim e na medida em que a LAV prevê o recurso para os tribunais do 

Estado da decisão do tribunal arbitral sobre a sua competência, permitindo-lhes, 

desse modo, assegurar “a palavra final” sobre o mérito do litígio, dir-se-ia não se 

suscitarem, afinal, as enunciadas questões de constitucionalidade. 

Não se nos afigura que assim se deva entender, ou seja, que a questão da 

conformidade constitucional da imposição, por via legal, de arbitragem 

necessária, obrigatória ou forçada, se esgote na consagração da faculdade de 

recurso para o tribunal do Estado, dito de outro modo, que constitua requisito 

único de conformidade constitucional. 

Conforme acima se referiu a garantia do artigo 20º, n.º 1, da Constituição, é 

a do direito de acesso a tribunais estaduais. 

Com efeito, embora os tribunais arbitrais sejam verdadeiros tribunais e os 

árbitros exerçam a função jurisdicional, “os tribunais arbitrais não são, contudo, 

tribunais iguais aos do Estado, não estão integrados na organização estadual, o 

Estado não é responsável pelo seu funcionamento, os seus juízes não são juízes 

de carreira (…), além de não serem nomeados pelo Estado”.13  

Não se cuidando aqui de fazer uma análise aprofundada das diferenças entre 

julgamento em primeira e segunda instâncias, porquanto são manifestas, sempre 

se dirá tratar-se de realidades não coincidentes, antes complementares, em 

termos de tutela jurisdicional, porquanto que, e além do mais, “a apreciação da 

decisão de facto impugnada pelo Tribunal da Relação não visa propriamente um 

novo julgamento global ou latitudinário da causa, mas, antes, uma reapreciação 

                                                           
13 Cfr. Gonçalves, Pedro, Entidades privadas com poderes públicos, cit., pp. 563, 565, 568 e 572 

apud acórdão do Tribunal Constitucional n.º 230/2013 
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do julgamento proferido pelo tribunal a quo com vista a corrigir eventuais erros 

da decisão” – ac. do STJ de 04-10-2018.14 

Por outro lado, pese embora os amplos poderes que os tribunais de segunda 

instância – in casu os tribunais da Relação - gozam actualmente em sede de 

reapreciação da matéria de facto – artigo 662º nº1 do Código de Processo Civil – 

“ os parâmetros de controlo pela Relação da matéria de facto mostram, 

nitidamente, que a apelação sendo um recurso amplo é ainda, em regra, no 

tocante à questão-de-facto, um recurso de reponderação e não um recurso de 

reexame: não se trata nunca de julgar ex-novo a matéria de facto – mas, mais 

limitadamente, de reponderar ou reapreciar o julgamento que dela foi feito na 1ª 

instância e, portanto, de aferir se aquela instância não cometeu, nessa decisão, 

um error in judicando”.15  

A garantia prevista pelo artigo 20º, n.º 1, da CRP tem por objecto assegurar 

o acesso aos tribunais estaduais na sua plenitude, não se bastando com a mera 

faculdade de acesso em sede de recurso, razão pela qual a imposição legal, contra 

voluntatem, do recurso à arbitragem constituirá uma restrição desse direito 

fundamental, apenas admissível nos termos previstos pelo nº2 do artigo 18º da 

CRP – “ A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos 

expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao 

necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente 

protegidos.”  

 

                                                           
14 Processo nº 588/12.3TBPVL.G2.S1, disponível em www.dgsi.pt 

15 Antunes, Henriques in “Recurso de apelação e controlo da decisão da questão de facto” – 

disponível em www.stj.pt. 
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6. O princípio da proporcionalidade enquanto critério e medida da 

restrição legal do direito de acesso aos tribunais e à tutela jurisdicional 

efectiva 

Conforme é referido no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 774/2014 

de 12.11.2014,16 em entendimento que sufragamos inteiramente, “resultam 

constitucionalmente censuráveis os obstáculos que dificultam ou prejudicam, 

arbitrariamente ou de modo desproporcionado, o direito de acesso aos tribunais 

e à tutela jurisdicional efectiva”.17 

A propósito do conceito do princípio da proporcionalidade, refere Vieira de 

Andrade18 que, “a ideia de proporcionalidade já resulta da proibição (geral) do 

arbítrio, mas a Constituição estabelece nos nºs 2 e 3 do artigo 18º, uma 

proibição qualificada de arbítrio quanto à restrição dos direitos fundamentais, 

que talvez se justifique como contrapartida dos largos poderes que o legislador, 

apesar de tudo, goza”(…). Adverte, porém, Vieira de Andrade “ que o juiz e 

demais entidades de controle só poderão considerar inconstitucionais as normas 

que constituam manifesta violação do principio da proporcionalidade. Só assim e 

garantirá uma repartição equilibrada e racional dos poderes constitucionais, 

tanto mais que o legislador em causa é obrigatoriamente um órgão com 

legitimidade democrática directa.”. 

Por inteiramente pertinentes a este respeito, sufragamos ainda os princípios 

gerais enunciados no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017 de 

24.5.201719, no sentido de que “ o princípio da proporcionalidade ocupa lugar 

                                                           
16 Processo n.º 38/14, 2ª Secção, disponível em www.tribunalconstitucional.pt 

17 Cfr., nesse sentido, também os Acórdãos do TC n.ºs 51/88, 1144/96, 564/98, 122/2002 e 

403/2002, todos disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt 

18 In “Direitos Fundamentais na Constituição da República Portuguesa”, Almedina, pg. 

240/241. 

19 Processo nº 297/2016, 1ª Secção, disponível em www.tribunalconstitucional.pt 
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central na avaliação dos requisitos materiais exigidos nas restrições de direitos 

fundamentais, as quais, de acordo com o n.º 2 do artigo 18.º da Constituição, 

devem «limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos e interesses 

constitucionalmente protegidos». São comummente identificados os seguintes 

três subprincípios em que se desdobra: idoneidade (ou adequação), necessidade 

(ou indispensabilidade) e justa medida (ou proporcionalidade em sentido 

estrito).  

A análise de cada uma destas dimensões do princípio depende da 

identificação do interesse público prosseguido pela norma sindicada (…) para tal 

é essencial aferir se a solução é adequada, necessária, excessiva ou desrazoável.” 

Já vimos que o legislador - LAV - consagrou o princípio da competência da 

competência dos árbitros tanto no seu efeito positivo (artigo 18.º, n.º 1), como 

no seu efeito negativo (artigo 5.º, n.º 1), também designado por princípio da 

prevalência da justiça arbitral ou “Kompetenz-Kompetenz”.20 

Procuramos, também, demonstrar que tal solução consagrada pelo 

legislador se nos afigura, no que concerne ao seu efeito negativo, susceptível de 

restringir o direito constitucionalmente protegido de acesso aos tribunais e à 

tutela jurisdicional efectiva. 

As questões que importará, pois, colocar/responder serão as seguintes: 

- qual o interesse público fundamento da restrição, prosseguido/visado pela 

norma sindicada, e, 

- se a solução consagrada se apresenta como necessária, adequada e 

proporcional a satisfazer/prosseguir tal interesse público/fundamento. 

                                                           
20 Refere Júdice, José Miguel in “O Projecto de Nova Lei de Arbitragem Voluntária” publicado 

na Revista Brasileira de Arbitragem, nº 23, Jul/Ag 2009, pág 240- 246, que com o “efeito 

negativo do princípio “Kompetenz-Kompetenz” se procurou levar ao limite mais amplo 

conhecido o princípio da prevalência da justiça arbitral” 
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7. Do interesse público visado pela consagração legal do princípio 

Kompetenz-Kompetenz 

Com a consagração do princípio da competência do tribunal arbitral para se 

pronunciar sobre a sua própria competência com prevalência sobre os tribunas 

estaduais, a LAV terá procurado garantir que a questão prévia da competência 

do próprio tribunal arbitral possa ser decidida de forma mais célere, em ordem a 

estabilizar os termos do litígio e evitar demoras e dilações que possam colocar 

em causa a constituição ou o funcionamento do tribunal arbitral e, 

consequentemente, o interesse na resolução mais expedita de um conflito que, 

no exercício da sua autonomia de vontade, as partes tenham confiando à 

arbitragem.  

Assim e conforme se refere no citado ac. do STJ de 08-02-201821, “O 

princípio da competência-competência consagra a autonomia da jurisdição 

arbitral relativamente á jurisdição dos tribunais estaduais. Se assim não fosse 

careceria o tribunal arbitral de saber previamente por decisão de um tribunal 

estadual se tinha ou não tinha competência para dirimir o litígio”. 

A este propósito, refere José Miguel Júdice, em anotação ao acórdão 311/08 

do Tribunal Constitucional22 que, “a arbitragem é uma forma “outra” de resolver 

litígios e não uma mera faculdade que deixa sempre a solução judicial como a 

solução-norma, a que voltar se e quando surgir a mais pequena dificuldade. 

                                                           
21 Proc. 61/14.0TJLSB.L1.S1 com citação de Manuel Pereira Barrocas, Lei de Arbitragem 

Comentada, Almedina, 2013, pg. 85. 

22 Publicado na “Revista Internacional de Arbitragem e Mediação”, da Associação Portuguesa 

de Arbitragem, Livraria Almedina, Ano 2, 2009, pág. 161-190. 
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 Concordamos, ainda, com António Sampaio Caramelo23 quando refere 

que, “a principal vantagem do efeito negativo da competência da competência é 

a de impedir que uma parte possa, de má-fé, com a mera apresentação de uma 

impugnação perante um tribunal estadual, obstruir o bom andamento de uma 

arbitragem baseada em convenção de arbitragem aparentemente válida. Esta 

faculdade assenta em razões de carácter pragmático atinentes à necessidade, 

reconhecida pelo legislador, de se impedir actuações das partes tendentes a 

suster o desenrolar do processo arbitral, as quais, se pudessem vingar, 

destruiriam a eficácia da arbitragem como forma de jurisdição.” 

Em face dos enunciados princípios compreende-se, pois, que: 

- Quando não esteja em causa a constituição da convenção de arbitragem 

propriamente dita, mas somente os termos e âmbito de aplicação da mesma, não 

se suscitarão dúvidas sobre a conformidade constitucional da opção legislativa 

em atribuir ao tribunal arbitral competência para decidir sobre a própria 

competência com prevalência sobre o tribunal Estadual, porquanto que o litígio 

se situará, ainda, no âmbito da vinculação das partes à constituição de tribunal 

arbitral, pelo que não estará em causa a restrição do enunciado direito 

fundamental considerando, ainda, a possibilidade de controlo primeiro pelo 

tribunal do Estado quando o litígio não se situe, de forma ostensiva, no âmbito 

de aplicação da convenção, assim como a faculdade de recurso para o Tribunal 

da Relação competente. 

- Quando esteja em causa um litígio relativo ao próprio negócio 

constitutivo da convenção de arbitragem, ou seja, em casos de inexistência, 

nulidade ou ineficácia da convenção, não se poderá falar em acordo das partes 

para a constituição de tribunal arbitral, pelo que, ao atribuir a competência para 

a resolução de tal litígio a tribunal arbitral com exclusão do tribunal do Estado, 

                                                           
23 In “A competência da competência e a autonomia do Tribunal Arbitral”, Revista da Ordem 

dos Advogados, Ano 73, 2013. 
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a LAV impôs, como se referiu, uma verdadeira arbitragem necessária ou 

obrigatória, restringindo, dessa forma, o direito constitucionalmente protegido 

de acesso aos tribunais e à tutela jurisdicional efectiva. 

É certo que a LAV prevê - parte final do nº1 do artigo 5º - a possibilidade 

de intervenção primeira do tribunal do Estado quando “seja manifesto e 

incontroverso que a convenção invocada é nula ou ineficaz”. Todavia, conforme 

acima se procurou demonstrar, está-se perante uma possibilidade de controlo 

meramente formal ou artificial sem qualquer aplicação prática, pelo que não 

deverá assumir relevância alguma na resolução da enunciada questão da 

necessidade/proporcionalidade que nos ocupa e de que se passará a conhecer. 

  

8. Da necessidade e proporcionalidade da consagração legal do princípio 

“Kompetenz-Kompetenz”, relativamente ao interesse público/fundamento, 

em caso de litígio relativo à competência do tribunal arbitral emergente de 

vício constitutivo da convenção de arbitragem. 

A consagração do princípio da competência-competência tem por 

fundamento, conforme se referiu, razões de celeridade atinentes à necessidade de  

impedir actuações das partes tendentes, por desinteresse ou inconveniência de 

alguma delas, a suster o desenrolar do processo arbitral, e que, se pudessem 

vingar, destruiriam a eficácia da arbitragem como forma de jurisdição, ou seja, 

foi considerado como interesse público fundamento da consagração legal do 

princípio “Kompetenz-Kompetenz”, a celeridade na resolução da questão do 

tribunal competente em ordem a garantir, ou não defraudar, a eficácia da 

arbitragem. 

Apreciemos, pois, da sua necessidade/proporcionalidade na situação em 

apreço, ou seja, em caso de litígio relativo à competência do tribunal arbitral 

emergente de vício constitutivo da convenção de arbitragem stricto sensu. 
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Dispõe o artigo 33.º, nº1, da LAV - início do processo – que, salvo 

convenção das partes em contrário, o processo arbitral relativo a determinado 

litígio tem início na data em que o pedido de submissão desse litígio a 

arbitragem é recebido pelo demandado. 

No que respeita à designação dos árbitros que constituem o tribunal, 

resulta do disposto pelo artigo 10.º da LAV que, caso não exista acordo das 

partes para o efeito, seja no próprio texto da convenção arbitral seja 

posteriormente, a mesma será feita, a pedido de qualquer das partes, pelo 

tribunal estadual competente – nº4 do artigo 10º da LAV. 

Resulta das citadas disposições legais que, ao contrário do processo judicial 

que se inicia com o pedido, na arbitragem é necessário constituir previamente o 

tribunal arbitral com a designação dos árbitros que o vão integrar, pelo que o 

procedimento de constituição do tribunal arbitral se inclui já na acção arbitral. 

Assim, quando já se mostre constituído o tribunal arbitral sem objecção das 

partes e a questão da competência do tribunal não tenha sido anteriormente 

decidida ou esteja pendente, se alguma das partes suscitar, ao abrigo do disposto 

pelo artigo 18º, nº 5, da LAV, a questão da competência do tribunal arbitral, 

mesmo com fundamento em vício originário da convenção, afigura-se-nos por 

justificado e proporcional que a competência para a sua decisão seja atribuída ao 

tribunal arbitral com prevalência sobre o tribunal estadual, considerando que 

outra solução obrigaria a que o processo arbitral aguardasse, depois de 

constituído sem oposição, por decisão de um tribunal estadual para saber se 

tinha ou não tinha competência para dirimir o litígio. 

Ou seja, ainda que se considere existir, em tais casos, uma restrição do 

enunciado direito fundamental de acesso primeiro aos tribunais do Estado, tal 

restrição legal dever-se-á ter por justificada, atento o enunciado interesse 

público de garantir um funcionamento eficaz do processo de arbitragem e 
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considerando ainda que, como se referiu, a lei prevê a faculdade de recurso para 

o tribunal da Relação competente. 

Maiores dúvidas poderão ser suscitadas quando a parte demandada num 

processo de arbitragem recuse a nomeação de árbitro para constituição do 

tribunal, invocando vício originário da convenção, impugnando, 

consequentemente, a vontade de vinculação à arbitragem. 

Em tais situações, a opção legal de impedir o recurso primeiro ao tribunal 

do Estado para dirimir tal conflito – artigo 5º, nº1, e 4 da LAV - suscita-nos as 

maiores reservas porquanto que se está perante a imposição de recurso à 

arbitragem em momento em que não se encontra, ainda, constituído o tribunal 

arbitral e se pode tornar necessário o recurso ao tribunal estadual para o efeito – 

artigo 10º, nº4, da LAV, pelo que se nos afiguraria por mais adequado e 

proporcional, atentos os enunciados valores constitucionais “em jogo”, uma 

solução legal alternativa no sentido de permitir às partes, até ao momento da 

constituição do tribunal arbitral, a escolha do tribunal – arbitral ou estadual – 

para decidir a questão da própria competência. 

 Pese embora o enunciado juízo crítico que nos merece, nesta parte, a 

solução legal positivada, importará, na medida em que tal constitui o objecto 

primeiro do presente estudo, apreciar da sua conformidade constitucional. 

Tudo sopesado, afigura-se-nos que, dentro dos reconhecidos amplos 

poderes de conformação de que goza o legislador democrático nesta matéria24, e 

que, conforme se referiu, “o juiz e demais entidades de controlo só poderão 

considerar inconstitucionais as normas que constituam manifesta violação do 

principio da proporcionalidade”, possa ser entendido que a solução legal não 

restringe, em tais situações, de forma desnecessária e desproporcional os 

                                                           
24 Rui Medeiros “Arbitragem Necessária e Constituição”, in “Estudos em Memória do 

Conselheiro Artur Maurício, Coimbra Editora” 
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enunciados direitos fundamentais, considerando que uma das partes já 

manifestou vontade de submeter a arbitragem determinado litígio alegadamente 

abrangido por convenção arbitral, e se procure acautelar que a outra parte possa 

recorrer a manobras dilatórias com a finalidade de impedir a constituição e 

funcionamento do tribunal arbitral, sendo certo que se mostra salvaguardada a 

faculdade de recurso para o tribunal do Estado. 

Já nos casos em que a questão da competência do tribunal arbitral, com 

fundamento em vício originário/constitutivo da convenção, seja suscitada pela 

primeira vez em acção intentada em tribunal do Estado e não se mostre iniciado 

procedimento de constituição do tribunal arbitral tendo por objecto a mesma 

convenção arbitral, a solução legal de impor o recurso obrigatório a constituição 

de tribunal para resolução de tal litígio, caso a parte demandada assim o 

pretenda – artigo 5º, nº1, da LAV -, obrigando dessa forma os tribunais 

estaduais a absterem-se de decidir sobre essa matéria – artigo 576º, nº2, do 

Código de Processo Civil -, configura uma restrição desproporcional por 

excessiva e mesmo desnecessária, do direito fundamental de acesso aos tribunais 

e a uma tutela jurisdicional efectiva, pelo que, nos termos do disposto pelo 

artigo 18º, nº3, da CRP, enfermará de inconstitucionalidade, nos termos pelos 

fundamentos que passaremos a expor. 

 

9. Da desnecessidade e desproporcionalidade da consagração legal da 

competência prevalente do tribunal arbitral para decidir sobre a própria 

competência em caso de litígio emergente de vício constitutivo da convenção 

de arbitragem, quando não se mostre iniciado procedimento de constituição 

do tribunal arbitral 

Conforme decorre do disposto pelos artigos 96º, al. b), Código de Processo 

Civil e 5º nº1 da LAV, a procedência da excepção de preterição de tribunal 

arbitral gera a incompetência absoluta do tribunal estadual e a absolvição do réu 
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da instância, com a consequente condenação do autor no pagamento das custas 

da acção. 

Tal acarreta, em termos de consequências práticas, que o autor, que havia 

intentado tal acção no tribunal estadual no exercício do seu direito de acção para 

resolução de determinado litígio, se veja compelido, ainda que discorde da 

atribuição de competência do tribunal arbitral por entender que não outorgou 

qualquer convenção de arbitragem, a promover a constituição de tribunal 

arbitral para que este possa, então, decidir qual o tribunal com competência para 

apreciar/decidir o “seu” litígio. 

Mais resulta que, caso o tribunal arbitral venha a decidir no sentido da 

competência do tribunal do Estado, o autor se veja obrigado a aí intentar nova 

acção, com os custos de tempo - que poderá ser substancial na medida em que o 

tribunal arbitral poderá decidir a questão apenas em sede de decisão final – 

artigo 18º, nº8, da LAV -, dinheiro e transtornos daí resultantes, sem que se 

vislumbre como possa ser ressarcido do valor dos encargos que tenha suportado 

na primeira acção, a não ser, porventura, em acção a intentar contra o próprio 

Estado. 

Por outro lado, mesmo no caso de o tribunal arbitral vir a decidir no 

sentido da sua própria competência, não se vislumbra que por esse facto se tenha 

obtido qualquer ganho de rapidez, bem pelo contrário, relativamente à 

possibilidade da imediata resolução pelo tribunal do Estado onde a questão foi 

suscitada pela primeira vez. 

De facto, caso fosse facultada ao tribunal do Estado a possibilidade de 

imediata resolução do litígio acerca da sua competência, seriam, em caso de 

decisão no sentido da competência do tribunal arbitral, mais rapidamente 

estabilizados os termos da constituição e funcionamento do procedimento de 

arbitragem.  
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A este respeito e em defesa de pretensas “vantagens do efeito negativo da 

competência da competência”, refere António Sampaio Caramelo25 que, “ 

quanto aos argumentos aduzidos pelos defensores do mero efeito positivo da 

competência da competência, cumpre observar que eles só podem proceder 

naqueles ordenamentos jurídicos em que os tribunais estaduais são capazes de 

resolver a mencionada questão em prazo relativamente curto, o que, pode ser o 

caso da Alemanha (6 meses, a fazer fé no que refere o Professor Peter Schlosser, 

no artigo citado em nota) não é consabidamente o que acontece no nosso país.”. 

Tal juízo conclusivo quanto a uma pretensa demora excessiva na resolução 

da questão do tribunal competente pelos tribunais estaduais, resultará mais da 

afirmação de uma generalidade ou lugar-comum do que um argumento 

jurídico/factual, porquanto que, segundo dados da PORDATA26, com referência 

ao ano de 2017, 26% dos processos intentados nos tribunais judiciais de 1.ª 

instância de Portugal findaram em menos de 3 meses, 41,0% em menos de 6 

meses, 62% em menos de 1 ano e só 38% em mais de um ano. 

Note-se que tais dados dizem respeito a acção cíveis, e não a incidentes de 

verificação de (in)competência absoluta, cuja resolução será, consabidamente, 

muito mais célere, razão pela qual nos permitiremos afirmar que os tribunais 

Portugueses também serão capazes de resolver a mencionada questão no “prazo 

relativamente curto (6 meses) da Alemanha”. 

Não se vislumbra, pois, como é que se possa considerar que atribuição de 

competência ao tribunal estadual para decidir sobre a própria competência, possa 

obstruir ao bom andamento de um procedimento de arbitragem quando este 

não se tenha sequer iniciado. 

Mas não só. 

                                                           
25 Ob. loc. cit. 

26 Disponível em www.pordata.pt. 
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A solução legal de obrigar os tribunais estaduais a absterem-se de decidir 

em tais situações é susceptível de dar lugar a resultados irrazoáveis ou mesmos 

algo absurdos, em situações em que a parte desconheça a outorga e consequente 

vinculação a convenção arbitral, v.g., em casos de abuso/falsificação da 

assinatura, incapacidade ou falta de consciência da declaração etc., em que 

resultará incompreensível que, ao dirigir-se ao tribunal estadual para resolução 

de um litígio, aparentemente abrangido por convenção que desconhece, lhe seja 

negada a tutela judicial, caso o demandado invoque a excepção de preterição de 

tribunal arbitral, obrigando-o à constituição de tribunal arbitral para apreciar a 

questão da competência e, caso aí se mostre comprovado tal vício da convenção, 

à “devolução” da apreciação do litígio material ao tribunal estadual que poderia, 

e deveria, ter imediatamente apreciado tal questão e decidido da sua 

competência. 

 Acresce ainda que tais matérias relativas a vícios da vontade, abuso ou 

falsificação de assinatura, coacção, ineficácia e outras causas de invalidade 

originária da convenção arbitral cuja apreciação e decisão seja necessária para 

decidir acerca da questão da competência do tribunal, exigem, frequentemente, 

uma complexidade de produção e apreciação probatória, para a qual os árbitros, 

pese embora os poderes que para o efeito lhe são atribuídos pelo artigo 30º, nº4, 

da LAV, não estarão tão vocacionados e habilitados como os juízes de carreira 

dos tribunais estaduais. 

Dir-se-á estar-se perante situações que na prática ocorrem com pouca 

frequência atendendo a que a convenção terá, obrigatoriamente, de constar de 

documento escrito assinado pelas partes, pelo que, dada a aparência de 

regularidade daí resultante, se justificará o prejuízo de alguma parte num caso ou 

outro, tendo em vista a necessidade de acautelar o interesse público da 

celeridade e eficácia do tribunal arbitral que terá presidido à consagração legal do 

enunciado princípio da sua competência-competência. 
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Sem razão alguma, porém, nas circunstâncias ora em apreço. 

Já nos pronunciamos no sentido de que ao tribunal arbitral deverá ser 

atribuída competência para decidir sobre a própria competência – efeito positivo 

– e mesmo pela admissibilidade da prevalência sobre os tribunais estaduais – 

efeito negativo – quando assim se justifique a ordem a prosseguir o indicado 

interesse público fundamento da restrição do acesso à tutela judicial plena. 

Todavia nas situações vindas de enunciar, ou seja, quando o tribunal 

estadual é chamado a pronunciar-se pela primeira vez, não vislumbramos, 

conforme procuramos demonstrar, qual o interesse público, nomeadamente o de 

evitar a menor celeridade e/ou protelamento na resolução do litígio, que 

justifique a restrição do direito à imediata decisão do tribunal judicial quanto à 

sua competência.   

A consequência, ou efeito prático, que sempre resultará de tal imposição 

legal, é a da constituição obrigatória, em todas as descritas situações, do tribunal 

arbitral e consequente pagamento dos honorários dos árbitros, o que não 

constitui, certamente, um interesse público susceptível de justificar a restrição 

de direitos fundamentais. 

Justificar-se-á, ainda, pelo acrescido potencial de restrição ilegítima e 

injustificada de direitos fundamentais, uma particular atenção às situações, que 

vêm ocorrendo com frequência, de inserção de convenções de arbitragem, 

sobretudo cláusulas compromissórias27, em contratos singulares elaborados sem 

prévia negociação individual, ou seja, enquanto cláusulas contratuais gerais. 

 

                                                           
27 Conforme dispõe o artigo 1º, nº3, da LAV: “A convenção de arbitragem pode ter por objecto 

um litígio actual, ainda que afecto a um tribunal do Estado (compromisso arbitral), ou litígios 

eventuais emergentes de determinada relação jurídica contratual ou extracontratual (cláusula 

compromissória)”. 
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10. Efeitos da competência-competência prevalente do tribunal arbitral 

relativamente a convenções de arbitragem que constituem cláusulas 

contratuais gerais 28 

Resulta do disposto pelo artigo 8º do RJCCG - Decreto-Lei nº 446/85, de 

25 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 220/95, de 31-08 -, que 

se devem ter por excluídas dos contratos singulares as cláusulas comunicadas 

com violação do dever de informação, de molde que não seja de esperar o seu 

conhecimento efectivo, assim como as cláusulas que, pelo contexto em que 

surjam, pela epígrafe que as precede ou pela sua apresentação gráfica, passem 

despercebidas a um contratante normal, colocado na posição do contratante real; 
29 

Conforme consta do preâmbulo do RJCCG, cuja actualidade se mostra 

reforçada passados mais de 30 anos, “O comércio jurídico massificou-se: 

continuamente, as pessoas celebram contratos não precedidos de qualquer fase 

                                                           
28 Dispõe o artigo 1º nº1 e 2 do Regime Jurídico das Cláusulas Contratuais Gerais: 

1 As cláusulas contratuais gerais elaboradas sem prévia negociação individual, que proponentes 

ou destinatários indeterminados se limitem, respectivamente, a subscrever ou aceitar, regem-se 

pelo presente diploma.  

2 O presente diploma aplica-se igualmente às cláusulas inseridas em contratos individualizados, 

mas cujo conteúdo previamente elaborado o destinatário não pode influenciar.  

29 Relativamente ao dever de comunicação o artigo 5 º, nº1 e 2, do RJCCG, dispõe que: 

“1 As cláusulas contratuais gerais devem ser comunicadas na íntegra aos aderentes que se 

limitem a subscrevê-las ou a aceitá-las .  

2 A comunicação deve ser realizada de modo adequado e com a antecedência necessária para 

que, tendo em conta a importância do contrato e a extensão e complexidade das cláusulas, se 

torne possível o seu conhecimento completo e efectivo por quem use de comum diligência.” 

Relativamente ao dever de informação o artigo 6 º, nº1 e 2, do RJCCG, dispõe que: 

“1 O contratante que recorra a cláusulas contratuais gerais deve informar, de acordo com as 

circunstâncias, a outra parte dos aspectos nelas compreendidos cuja aclaração se justifique.  

2 Devem ainda ser prestados todos os esclarecimentos razoáveis solicitados.” 

 



Narciso Rodrigues Da inconstitucionalidade do artigo 5º, nº1, da Lei n.º 63/2011 de 14 de Dezembro 
 
 
 

 

 

 

| 190 ∙ DV9  

 

negociatória. A prática jurídico-económica racionalizou-se e especializou-se: as 

grandes empresas uniformizam os seus contratos, de modo a acelerar as 

operações necessárias à colocação dos produtos e a planificar, nos diferentes 

aspectos, as vantagens e as adscrições que lhes advêm do tráfico jurídico. (…) 

Daí que a liberdade contratual se cinja, de facto, ao dilema da aceitação ou 

rejeição desses esquemas predispostos unilateralmente por entidades sem 

autoridade pública, mas que desempenham na vida dos particulares um papel do 

maior relevo.”. 

Na realidade dos nossos dias têm sido prática de grandes empresas na 

contratação com pessoas indeterminadas, incluindo consumidores singulares e 

pequenas empresas, fazer constar de contratos individuais cláusulas 

compromissórias, a que estes se limitam a aderir sem possibilidade de 

negociação, de cujo teor resulta que as partes remetem para tribunal arbitral a 

resolução de eventuais litígios emergentes de determinada relação jurídica. 

Um dos exemplos mais paradigmáticos, até pela grande quantidade de 

litígios judiciais a que tem dado causa30, é o caso de uma das maiores entidades 

bancárias a operar no nosso país, a qual tem vindo a propor aos clientes, que se 

limitam a aderir sem possibilidade de negociação, um contrato-tipo, pré 

elaborado, denominado “Contrato Quadro para Operações Financeiras” do qual 

consta uma cláusula - cláusula 41.ª – com o seguinte teor “Os diferendos que 

possam surgir entre as Partes no âmbito do presente contrato são dirimidos por 

um tribunal arbitral que julga segundo o direito estrito e de cuja decisão não há 

recurso para qualquer instância”. 

                                                           
30 Veja-se, apenas no Supremo Tribunal de Justiça, os acórdãos de 21-06-2016, proc. 

301/14.0TVLSB.L1.S1, de 26-04-2016, proc. 1212/14.5T8LSB.L1.S1, de 09-07-2015, 

proc.1770/13.1TVLSB.L1.S1, de 02-06-2015, proc.1279/14.6TVLSB.S1, de 28-05-2015, proc. 

2040/13.0TVLSB.L1.S1 e de 20-03-2018, proc. 1149/14.8T8LRS.L1.S1. 
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No exercício da nossa profissão de Juiz de Direito fomos, também, 

confrontados, há alguns anos atrás, com uma dessas acções em que o Autor 

peticionava a condenação da Ré, a referida entidade bancária, no pagamento de 

determinada quantia com fundamento em incumprimento de determinado 

contrato bancário com esta celebrado. Na contestação a Ré veio arguir a 

excepção de preterição de tribunal arbitral, alegando que o Autor havia assinado 

anos atrás o tal “Contrato Quadro para Operações Financeiras” contendo a 

referida cláusula compromissória, pelo que a competência para dirimir o 

conflito, incluindo a competência para decidir sobre a própria competência, 

incumbiria a tribunal arbitral. Na resposta o Autor veio alegar não se recordar de 

ter subscrito tal cláusula compromissória, de cuja existência apenas se apercebeu 

aquando da leitura da contestação, dizendo ter assinado o referido “Contrato 

Quadro” vários anos antes aquando da abertura de conta nesse Banco, momento 

em que lhe foram apresentados para assinatura diversos documentos, o que fez 

sem que lhe tenha sequer sido comunicada a existência de tal convenção arbitral, 

sendo certo que nunca quis dar o seu acordo para a resolução de qualquer litígio 

futuro por tribunal arbitral, tendo concluído pela sua exclusão do contrato, nos 

termos e ao abrigo do disposto pelos citados artigos 5º, 6º e 8º do RJCCG, com 

a consequente atribuição de competência ao tribunal estadual. 

Em sede de audiência prévia, agendada nos termos e para os efeitos 

previstos pelo artigo 591º, nº1, al. b), do Código de Processo Civil, foi alegado 

pelo ilustre mandatário do Autor, quando confrontado com a possibilidade de 

uma decisão no sentido da procedência da suscitada excepção de preterição de 

tribunal arbitral voluntário, que tal decisão acarretaria graves consequências para 

o seu cliente, porquanto que não dispunha de meios económicos que lhe 

permitissem custear o desencadear do procedimento arbitral, nomeadamente as 

despesas resultantes da nomeação e pagamento de honorários aos árbitros. 

 Entendemos, na altura, porque o teor do contrato bancário objecto do 

litígio não permitia afirmar, sem mais, que se situava fora do âmbito do referido 
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“contrato quadro”, que, pese embora fosse nítido estar-se perante uma cláusula 

compromissória que constituía uma cláusula contratual geral, a simples leitura 

textual de tal cláusula compromissória não permitia, sem produção de prova, 

afirmar que tal convenção de arbitragem fosse, manifestamente, nula, ineficaz ou 

inexequível. 

Assim sendo, e seguindo o entendimento jurisprudencial já então firmado 

nesse sentido31, decidimos, por força do disposto pelo citado artigo 5º, nº1, da 

LAV, pela procedência da invocada excepção de preterição de tribunal arbitral, 

com a consequentemente declaração de incompetência absoluta do tribunal 

judicial.  

Inconformado o Autor recorreu da decisão, a qual veio a ser confirmada 

pelo Tribunal da Relação. 

Dissemos, “entendemos na altura”, porquanto entendemos agora, após 

melhor ponderação, que a questão não se deverá situar ao nível da aplicação dos 

enunciados preceitos legais, relativamente ao qual mantemos idêntico 

entendimento, mas ao nível da conformidade constitucional da solução legal 

imposta pelo artigo 5º, nº1, da LAV, em situações como a vinda de expor em 

que estava em causa um vício originário da convenção arbitral e era a primeira 

vez que tal questão era suscitada pelas partes, pelo que inexistia fundamento ou 

interesse digno de protecção constitucional para retirar ao tribunal judicial 

competência para desde logo decidir sobre a própria competência e, 

consequentemente, para retirar à parte, ao cidadão Autor, o pretendido acesso 

ao direito e à tutela jurisdicional efectiva.32  

                                                           
31 Nomeadamente nos acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça indicados na nota anterior. 

32 Não se conhecerá aqui, por não ser objecto do presente estudo, da pertinência da alegação do 

Autor quanto à carência de meios económicos que lhe permitissem custear o obrigatório recurso 

à constituição de tribunal arbitral, relativamente a uma eventual denegação de justiça por 

insuficiência de meios económicos e consequente violação do princípio fundamental consagrado 
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Serve ainda o relato do enunciado caso da vida, para ilustrar e dar exemplo 

prático de duas das conclusões que temos vindo a procurar demonstrar: 

- A primeira, para reafirmar que a possibilidade de controlo atribuída ao 

tribunal estadual pela parte final do nº1 do artigo 5º da LAV, ou seja, a de 

verificação de que a convenção de arbitragem seja manifestamente nula, ineficaz 

ou inexequível, não tem qualquer aplicação prática quando estejam em causa 

vícios constitutivos da convenção arbitral. 

- A segunda para dar nota que a solução legal de atribuir prevalência aos 

tribunais arbitrais e obrigar os tribunais estaduais a absterem-se de decidir em 

situações, como a relatada, em que está em causa a necessidade de apreciação de 

cláusulas contratuais gerais como condição necessária para decidir sobre a 

competência do tribunal, nos deverá suscitar a maior apreensão e preocupação, 

considerando que a sua crescente utilização pelos grandes litigantes que 

colonizam de facto parte esmagadora da contratação jurídica e social, sobretudo 

com a inclusão de cláusulas compromissórias destinadas a dirimir eventuais 

conflitos futuros, poderá colocar em causa a garantia prevista pelo artigo 20º, n.º 

1, da CRP, que é, conforme se referiu, a garantia de acesso dos cidadãos a 

tribunais estaduais, e não de acesso a tribunais a constituir por iniciativa dos 

interessados. 

De facto, no caso de a generalidade de outras grandes empresas, 

nomeadamente as ligadas ao sector das comunicações, bancário, energia, seguros 

etc., passarem a fazer uso sistemático de tais cláusulas compromissórias, tal 

situação, considerada a actual solução legal da prevalência da competência da 

competência do tribunal arbitral, poderá ter por efeito a atribuição obrigatória 

da quantidade massiva dos litígios daí resultantes à apreciação primeira dos 

tribunais arbitrais, com o consequente efeito de relegar sistematicamente para 

                                                                                                                                                 

pelo artigo 20º nº1 da CRP, matéria que foi já objecto de apreciação pelo Tribunal Constitucional 

no proc. 311/08. 
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segundo plano a possibilidade de acesso aos tribunais estaduais, vendo-se mesmo 

com dificuldade a sua compatibilização com diplomas legais que prevêem 

mecanismos de protecção dos consumidores, nomeadamente da Lei n.º 23/96, 

de 26 de Julho - com a redacção da Lei n.º 6/2011, de 10 de Março -, que 

impõe o recurso a arbitragem necessária, mas apenas no caso de o consumidor 

assim o desejar. 

 

11. Do regime legal alternativo proposto 

A consagração legal e constitucional da arbitragem como modo voluntário 

de resolução de conflitos relativos a direitos disponíveis, assim como a natureza 

jurisdicional das decisões dos tribunais arbitrais e a necessidade de criação de 

mecanismos destinados a garantir a efectividade do processo arbitral, resulta 

incontroversa. 

Já nos pronunciamos no sentido de que ao tribunal arbitral deverá ser 

atribuída competência para decidir sobre a própria competência – efeito positivo. 

Também nos pronunciamos no sentido da admissibilidade da prevalência 

dos tribunais arbitrais sobre os estaduais para decidir sobre a própria 

competência – efeito negativo – mesmo em casos em que se verifique uma 

verdadeira arbitragem forçada e, consequentemente, uma restrição do direito 

fundamental ao acesso aos tribunais e à tutela efectiva, quando tal se revele por 

necessário e proporcional. 

Procuramos, ainda, demonstrar que a solução legal de atribuição de 

competência prevalente do tribunal arbitral, com exclusão do tribunal estadual, 

para decidir sobre a própria competência em caso de litígio emergente de vício 

constitutivo da convenção de arbitragem, constitui uma restrição 

desproporcionada e mesmo desnecessária do direito fundamental de acesso aos 
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tribunais e à tutela jurisdicional efectiva, pelo que enfermará de 

inconstitucionalidade material. 

Por tudo o exposto, afigura-se-nos que uma solução legal alternativa que, 

em acção relativa a uma questão abrangida por uma convenção de arbitragem, 

atribuísse ao tribunal estadual competência para decidir sobre a própria 

competência quando seja invocado vício originário da convenção arbitral e não 

se mostre iniciado o processo de constituição do tribunal arbitral tendo por 

objecto a mesma convenção, com aplicação, estando a questão em curso num ou 

noutro tribunal, das regras legais da litispendência – artigo 580º do Código de 

Processo Civil –, permitiria assegurar em termos conformes à Constituição da 

República Portuguesa, o interesse público da garantia de efectividade do 

procedimento arbitral. 

 

CONCLUSÃO 

Os fundamentos vindos de expor permitem a seguinte síntese conclusiva: 

— A garantia de acesso aos tribunais e à tutela jurisdicional efectiva 

prevista pelo artigo 20º, n.º 1, da Constituição, é a garantia do direito de acesso 

a tribunais estaduais. 

— A LAV ao prever a competência prevalente do tribunal arbitral para 

decidir sobre a própria competência em caso de litígio emergente de vício 

constitutivo da convenção de arbitragem, impôs o recurso a arbitragem 

obrigatória, restringindo dessa forma o direito constitucionalmente protegido de 

acesso aos tribunais e à tutela jurisdicional efectiva. 

— Tal restrição legal de direitos fundamentais revela-se por desnecessária, 

excessiva ou desproporcionada, na parte em que obriga os tribunais estaduais a 

absterem-se de decidir sobre essa matéria, quando não se mostre iniciado 
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procedimento de constituição do tribunal arbitral, pelo que é vedada pelo artigo 

18º nº2 da Constituição. 

— Por tudo o exposto, concluímos pela inconstitucionalidade do artigo 5º nº1 

da Lei n.º 63/2011, de 14 de Dezembro, por violação do direito de acesso aos 

tribunais, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 20º nº1 e 18º nº2 da 

Constituição da República Portuguesa, na medida em que dele resulte a 

atribuição ao tribunal arbitral de competência prevalente, relativamente ao 

tribunal estadual, para, em acção relativa a uma questão abrangida por uma 

convenção de arbitragem, decidir sobre a própria competência em caso de litígio 

emergente de vício constitutivo da convenção de arbitragem, quando não se 

mostre iniciado procedimento de constituição do tribunal arbitral tendo por 

objecto a mesma convenção arbitral. ◼ 33 

 

 

                                                           
33 Porto, Novembro de 2018. O autor do texto optou por não escrever segundo o novo acordo 

ortográfico. 



Data Venia  PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Ano 6 ⬧ n.º 09 [pp.197-222] 

 

   
  DV9 ∙ 197 | 
 

 

 

 

A Eurojust e a proteção de dados pessoais 

 

 

Fátima Galante 
Juíza Desembargadora 

 

 

SUMÁRIO: I – Introdução. II – A Eurojust: objetivos, composição e 

competência. 1. Eurojust. 2. Objetivos da Eurojust – art. 3º Decisão 

Eurojust. 3. Competência da Eurojust – art. 4º Decisão Eurojust. 4. 

Composição da Eurojust – art. 2º Decisão Eurojust. 5. Estatuto e 

Competências do Membro Nacional da Eurojust. III – EUROJUST e 

o acesso à informação. 1. Acesso à informação. 2. Regulamento e 

Diretivas de proteção de dados. IV – A Eurojust e a proteção de dados. 

1. Conceito de dados pessoais. 2. Proteção de dados e segurança. 3. 

Instância Comum de Controlo. V - Proteção de Dados e Segurança. 1. 

Informação e segurança pública. 2. Legislação comunitária e a 

compressão à privacidade. VI - Conclusão: apreciação global. 

 

 

I - Introdução 

União Europeia, sobretudo após a entrada em vigor do Tratado de 

Amesterdão, tem vindo a tomar medidas no sentido do desenvolvimento de um 

espaço comum de liberdade, segurança e justiça. Para isso é fundamental que os 

Estados-membros confiem uns nos outros e nas instituições da União Europeia. 
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A base para esta confiança mútua é reconhecida em disposições como o art. 

2.º do TFUE, que estabelece que a União se funda «nos valores do respeito pela 

dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de 

Direito e do respeito pelos direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas 

pertencentes a minorias. Estes valores são comuns aos Estados-Membros.» 

A supressão progressiva dos controlos nas fronteiras da UE facilitou 

consideravelmente a livre circulação dos cidadãos europeus, tendo, porém, 

simultaneamente facilitado a atividade dos criminosos a nível transnacional.  

A fim de dar resposta ao desafio colocado pela criminalidade transfronteiriça, 

o espaço de liberdade, segurança e justiça (ELSJ) inclui medidas para promover a 

cooperação judiciária em matéria penal. Foram adotadas medidas específicas para 

combater a criminalidade transnacional e garantir a proteção dos direitos das 

vítimas, dos suspeitos e dos reclusos em toda a União. 

É neste contexto que se desenvolveram, na União Europeia, os diferentes 

mecanismos de cooperação judiciária em matéria penal. 

O princípio fundamental em que assenta a cooperação judiciária em matéria 

penal passa pelo reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais dos Estados-

Membros, que deverão, assim, produzir efeitos em todo o território da União 

Europeia (cfr. art. 82º TFUE).  

Os direitos e liberdades fundamentais devem ser o paradigma e nunca o 

estorvo da construção do espaço de elevado nível de liberdade, de segurança e de 

justiça.  

O fundamento, a razão, o múnus teleológico da cooperação judiciária 

europeia e internacional em matéria penal tem que ser a defesa e garantia efetiva 

dos direitos do homem.  
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No âmbito da Cooperação Judicial em matéria Penal surgem como 

instrumentos fundamentais: 

— Eurojust (Decisão 426/2008 de 16 de Dezembro de 2008);  

— Rede Judicial Europeia (Decisão 976/2008 de 16 de Dezembro de 2008);  

— Magistrados de Ligação (Decisão 187/2002 de 22 de Fevereiro); 

— Europol (Decisão do Conselho de 6 de Abril de 2009); 

— Rede Europeia de Formação Judiciária (REFJ) com vista à formação 

judiciária comum, centrada no conhecimento dos instrumentos jurídicos da 

União e dos sistemas judiciários dos Estados-Membros, bem como na melhoria 

da formação linguística, tendo em vista uma melhor comunicação; 

— Organismo de Luta Antifraude da Comissão (OLAF) para proteção dos 

denominados “interesses financeiros da Comunidade”: deteção e monitorização 

da apropriação indevida de subsídios, da evasão fiscal e da fraude fiscal aduaneira 

sempre que o orçamento comunitário seja lesado e à luta contra a corrupção e 

outras atividades ilícitas que possam prejudicar esses mesmos interesses. 

 

II – A Eurojust: objetivos, composição e competência  

(Decisão nº 2002/187/JAI de 28/02/2002, alterada pela Decisão nº 

2009/4236/JAI de 16/12/2008) 

1. Eurojust 

A fim de intensificar a cooperação no âmbito da luta contra a criminalidade, 

o Conselho Europeu de Tampere, de 15-16 de Outubro de 1999, decidiu, no 

ponto 46 das suas conclusões, criar a unidade designada Eurojust - Unidade 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0187&from=PT
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Europeia de Cooperação Judiciária - com o objetivo de coordenar as atividades das 

autoridades nacionais responsáveis pelos procedimentos penais. 

A Eurojust é um órgão da União Europeia, com personalidade jurídica (art. 

1º Decisão Eurojust) e sede na Haia, criado pela Decisão do Conselho da Europa 

de 2002/187/JAI do Conselho, de 28 de fevereiro de 2002, alterada pela Decisão 

do Conselho nº 2009/4236/JAI de 16 de Dezembro de 2008, com o objectivo de 

melhorar a cooperação judiciária entre os Estados-Membros da UE, 

nomeadamente reforçando a luta contra as formas graves de criminalidade 

organizada e transfronteiriça.  

O art. 85.º, nº 1, do TFUE (versão consolidada) estabelece que a Eurojust 

tem legitimidade para intervir nos casos que exijam «o exercício de uma acção 

penal assente em bases comuns» e não só quando esteja em causa a criminalidade 

transnacional propriamente dita, alargando assim a competência da Eurojust, 

podendo incluir a abertura de investigações criminais, a coordenação de 

investigações e ações penais e a resolução de conflitos de jurisdição entre os 

Estados-Membros.  

Segundo o art. 86.º, n.º 1, poderá também ser constituída, a partir da 

Eurojust, uma Procuradoria Europeia, «a fim de combater as infrações lesivas dos 

interesses financeiros da União» ou mesmo, segundo o n.º 4, para combater «a 

criminalidade grave com dimensão transfronteiriça.»  

 

2. Objetivos da Eurojust – art. 3º Decisão Eurojust 

Órgão dotado de flexibilidade para se integrar nos sistemas penais nacionais 

dos Estados-Membros, a Eurojust tem por objeto a cooperação em matéria penal 

entre as autoridades judiciárias nacionais do espaço comunitário e como objetivos:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0187&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0187&from=PT
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/pt/oj/dat/2002/l_063/l_06320020306pt00010013.pdf
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— Estimular, promover e melhorar a coordenação entre essas autoridades no 

âmbito das investigações e da ação penal envolvendo dois ou mais Estados-

Membros. 

— Melhorar a cooperação entre as autoridades judiciárias competentes de 

dois ou mais Estados-Membros, facilitando o funcionamento do auxílio judiciário 

mútuo, a execução de Mandados de Detenção Europeu e, se for caso disso, 

pedidos de extradição ou de outros instrumentos que aplicam o princípio do 

reconhecimento mútuo. 

— Apoiar as autoridades judiciárias nacionais, tendo em vista reforçar a 

eficácia das investigações e da ação penal em que estejam envolvidos dois ou mais 

Estados-Membros e, também, da cooperação com Estados não membros da União 

Europeia. 

No quadro dos procedimentos penais relacionados com a criminalidade grave 

e organizada que envolvam dois ou mais Estados-membros, a Eurojust: 

— facilita e apoia a cooperação e a coordenação, levando em conta as 

informações que possui e pode solicitar, podendo utilizar as bases documentais da 

RJE (Rede Judiciária Europeia);  

— assegura que as autoridades nacionais se informem reciprocamente por 

forma a desenvolverem uma ação coordenada; assegura e promove a coordenação 

com base nas análises da Europol, a que deve prestar apoio;  

— recebe e transmite cartas rogatórias nos casos em que importe assegurar 

coordenação da execução;  

— pode fazer pedidos às autoridades nacionais para que iniciem 

procedimentos penais e se coordenem entre si, considerando, quando possível, a 

concentração dos processos no Estado que estiver em melhores condições para 

proceder à investigação e à promoção do procedimento penal. 

http://gddc.ministeriopublico.pt/perguntas-frequentes/auxilio-judiciario-mutuo?menu=cooperacao-internacional
http://gddc.ministeriopublico.pt/perguntas-frequentes/auxilio-judiciario-mutuo?menu=cooperacao-internacional
http://gddc.ministeriopublico.pt/perguntas-frequentes/mandado-de-detencao-europeu-mde?menu=cooperacao-internacional
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A Eurojust deve facilitar a coordenação entre as autoridades com 

competência no domínio do exercício da ação penal e apoiar a investigação 

criminal em casos de grave criminalidade transnacional, sobretudo os de 

criminalidade organizada, tomando em especial consideração o trabalho de análise 

levado a efeito pela Europol (artigos 82º e 85º do TFUE – versão consolidada). 

 

3. Competência da Eurojust – art. 4º Decisão Eurojust 

A Eurojust é competente no que diz respeito às investigações e aos 

procedimentos penais (que envolvam pelo menos dois Estados-Membros) 

relativos à criminalidade grave para: 

— Promover a coordenação entre as autoridades competentes dos vários 

Estados-Membros. 

— Facilitar a execução de pedidos e decisões relacionados com cooperação 

judicial. 

Nos termos do artigo 4.º da Decisão 2009/426/JAI do Conselho, de 16 de 

Dezembro de 2008, a competência material da Eurojust inclui as formas graves de 

criminalidade, especialmente quando organizada, designadamente a criminalidade 

da competência da Europol, que é, em síntese: 

— Organização criminosa e terrorismo; 

— Tráfico de seres humanos, armas, droga, órgãos e tecidos, veículos, 

documentos administrativos, bens culturais e espécies animais e vegetais 

ameaçadas; 

— Corrupção; 

— Burla e fraude (fiscal, na obtenção de subsídios, informática, etc.); 

— Contra os interesses financeiros da União Europeia; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0426&rid=1
https://www.europol.europa.eu/


Data Venia A Eurojust e a proteção de dados pessoais 
 

 

 

 

 

DV9 ∙ 203 | 

 

— Homicídio voluntário, ofensas corporais graves, rapto, sequestro, tomada 

de reféns, racismo, xenofobia; 

— Contrafação e falsificação de moeda e documentos administrativos; 

— Criminalidade informática; 

— Crimes contra o ambiente; 

— Branqueamento de capitais 

A Eurojust pode ainda atuar relativamente a outros crimes não incluídos na 

competência da Europol, a pedido das autoridades dos Estados-Membros. 

A Eurojust pode solicitar, designadamente, às autoridades dos Estados-

Membros, que: 

— dêem início a uma investigação ou instaurem um procedimento penal. 

— criem uma equipa de investigação conjunta. 

— tomem medidas especiais ou outras medidas de investigação, e as 

autoridades nacionais devem responder a estes pedidos sem demora. 

As suas competências, são exercidas quer através dos membros nacionais (art. 

6.º), quer através do colégio (art. 7.º) e não se sobrepõem às decisões das 

autoridades judiciárias dos Estados-Membros.  

Trata-se essencialmente de um órgão de coadjuvação das autoridades 

judiciárias dos Estados-Membros, que visa facilitar a comunicação e coordenação 

entre elas, no âmbito de investigações e procedimentos penais. 

 

4. Composição da Eurojust – art. 2º Decisão Eurojust  

A Eurojust é constituída por 28 Membros Nacionais, destacados pelos 

Estados-Membros, que devem ser procuradores, juízes ou oficiais de polícia com 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:l33172
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prerrogativas equivalentes, dependendo da especificidade do respetivo sistema 

jurídico 

Art. 2º, nº 1, Decisão Eurojust – Composição - composta por um membro 

nacional destacado por cada Estado-Membro, segundo o seu sistema jurídico, que 

deve ser procurador, juiz ou oficial de polícia com prerrogativas equivalentes».  

Cada Estado-Membro deve nomear um ou vários correspondentes nacionais 

para a Eurojust (art. 2º nº 2).  

Cada Estado-Membro deve ainda criar um sistema de coordenação nacional 

com a Eurojust, para coordenar o trabalho dos correspondentes nacionais, do 

correspondente nacional da Eurojust em assuntos de terrorismo, pontos de 

contacto e correspondente nacional da Rede Judiciária Europeia, bem como os 

membros nacionais ou os pontos de contacto da Rede de Equipas de Investigação 

Conjunta e representantes de Redes de Combate aos Crimes de Guerra, 

Recuperação de Bens e Corrupção (art. 12º Decisão). 

É estabelecida uma Coordenação de Permanência com um representante de 

cada Estado-Membro e com um ponto de contacto na Eurojust. Pretende-se um 

funcionamento 24 horas por dia/sete dias por semana, para que a Eurojust possa 

sempre cumprir as suas funções. 

 

5. Estatuto e Competências do Membro Nacional da EUROJUST 

Além de estabelecer as normas de execução da Decisão Eurojust, a Lei n.º 

36/2003, de 22 de agosto, regula o estatuto e competências do Membro Nacional 

de Portugal. 

Os cargos de Membro Nacional e de seu adjunto e assistente são exercidos 

por magistrados do Ministério Público ― nomeados por despacho dos membros 

do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros e da justiça, em 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:jl0012
http://www.ministeriopublico.pt/iframe/lei-no-362013-de-22-de-agosto
http://www.ministeriopublico.pt/iframe/lei-no-362013-de-22-de-agosto
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comissão de serviço, de quatro anos, renováveis por idênticos períodos ― que 

dependem diretamente do Procurador-Geral da República quando exercem 

competências de autoridade judiciária (art. 3º Lei 36/2003). 

Tendo em vista a necessidade de assegurar o pleno funcionamento da 

Eurojust e a sua integração nos sistemas nacionais, cada Estado-Membro designa 

um ou mais correspondentes nacionais, que constituem os pontos de contacto 

privilegiados do Membro Nacional. 

São correspondentes nacionais da Eurojust em Portugal (art. 12 Lei 36/2003) 

— Um magistrado do Ministério Público que exerça funções na divisão de 

apoio jurídico e cooperação judiciária da Procuradoria-Geral da República, 

designado pelo Procurador-Geral da República; 

— O diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, para as 

matérias relativas ao terrorismo. 

  

III – EUROJUST e o acesso à informação 

1. Acesso à informação 

Para a realização dos seus objectivos - melhorar a cooperação judiciária entre 

os Estados-Membros da UE, nomeadamente reforçando a luta contra as formas 

graves de criminalidade organizada e transfronteiriça - a Eurojust deve poder 

trocar qualquer informação pertinente com as autoridades competentes.  

De facto, a Eurojust tem a necessidade de tratar quantidades significativas de 

informação, muitas vezes de natureza pessoal, relacionada com pessoas que estejam 

sob investigação criminal ou sejam objecto de um procedimento criminal, bem 

como de testemunhas ou vitimas no âmbito de uma investigação ou procedimento 

penal.  
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A Eurojust deve levar em conta os pedidos provenientes das autoridades 

nacionais e as informações que lhe forem prestadas por qualquer entidade 

competente por virtude das disposições aprovadas no âmbito dos tratados; pode 

pedir informações às autoridades nacionais; pode trocar informações com os seus 

parceiros europeus e com autoridades nacionais de diferentes Estados; deve 

assegurar que as autoridades nacionais competentes se informem reciprocamente; 

deve providenciar pela qualidade da informação que lhe for transmitida. 

Todavia, a proteção dos dados pessoais e o respeito pela vida privada são 

direitos fundamentais que importa salvaguardar. 

Daí a necessidade de alcançar um equilíbrio entre a melhoria da segurança e 

a preservação dos direitos humanos, incluindo a privacidade e proteção de dados.  

A este respeito, importa considerar os princípios da Convenção 108 do 

Conselho da Europa de 1981 para a Proteção das Pessoas relativamente ao 

Tratamento Automatizado de Dados de Carácter Pessoal. 

Trata-se do primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo 

adotado no domínio da proteção de dados. Visa «garantir [...] a todas as pessoas 

singulares [...] o respeito pelos seus direitos e liberdades fundamentais, e 

especialmente pelo seu direito à vida privada, face ao tratamento automatizado 

dos dados de caráter pessoal».  

Aliás o direito fundamental à privacidade - que inclui a proteção de dados 

pessoais - vem consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.  

Assim, os artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

reconhecem o respeito pela vida privada e a proteção dos dados pessoais como 

direitos fundamentais estreitamente relacionados, mas distintos. A Carta está 

integrada no Tratado de Lisboa e é juridicamente vinculativa nas instituições e 

órgãos da União e nos Estados-Membros quando aplicam legislação da União 

Europeia. 
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Por outro lado, o artigo 16.º do TFUE prevê que o Parlamento e o Conselho 

estabeleçam as normas relativas à proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos e agências da 

União, bem como pelos Estados-Membros no exercício de atividades relativas à 

aplicação do direito da União. 

Sem esquecer que o artigo 8.º da Convenção para a Proteção dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH), de 4 de novembro de 1950, 

consagra o direito ao respeito pela vida privada e familiar: «Todas as pessoas têm 

direito ao respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pela sua 

correspondência.»  

 

2. Regulamento e Diretivas de proteção de dados 

As instâncias europeias (Parlamento, Comissão e Conselho) vêm procurando 

adotar medidas com vista ao justo equilíbrio entre a melhoria da segurança e a 

proteção da privacidade e dos dados pessoais, procedendo à reforma da legislação 

particularmente no domínio da cooperação transfronteiriça no combate ao 

terrorismo e ao crime transfronteiriço, à utilização de scanners corporais para 

otimizar a segurança na aviação, à biométrica em passaportes e instruções 

consulares comuns ou à gestão de fronteiras, à Internet e à extração de dados.  

Foi, assim, criada uma legislação única que procurou resolver o problema da 

fragmentação legislativa existente e os dispendiosos encargos administrativos, 

assim permitindo também reforçar a confiança dos consumidores nos serviços em 

linha, proporcionando o tão necessário impulso para o crescimento, o emprego e 

a inovação na Europa.  

Nesta sequência, a reforma da proteção de dados da UE veio reforçar os 

direitos dos cidadãos, proporcionando-lhes um maior controlo sobre os seus 

dados e a garantia de que a sua vida privada continua a ser protegida na era digital. 
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A este respeito importam os seguintes diplomas: 

2.1. Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de Abril de 2016 – entrou em vigor no passado dia 15 de Maio, 

relativo à proteção das pessoas singulares, no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados e que revogou, a Diretiva 95/46/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, que entrou em 

vigor em 25 de Maio de 2018. 

 

2.2. Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016 - com efeitos a partir de 6 de Maio de 2018, relativa à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas 

autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção ou repressão de 

crimes ou execução de sanções penais, incluindo a salvaguarda e prevenção de ameaças 

à segurança pública e à livre circulação desses dados, e que revogou a Decisão-Quadro 

2008/977/JAI do Conselho. 

 Esta Diretiva preconiza, a livre circulação de dados pessoais entre as 

autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção ou repressão 

de infrações penais ou execução de sanções penais, incluindo a salvaguarda e a 

prevenção de ameaças à segurança pública a nível da União, e a sua transferência 

para países terceiros e organizações internacionais que devem ser facilitadas, 

assegurando simultaneamente um elevado nível de proteção dos dados pessoais. 

Nos termos da citada Diretiva (art. 3º), entende-se por dados pessoais, as 

informações relativas a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular 

dos dados»), considerando-se identificável uma pessoa singular que possa ser 

identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um 

identificador como, por exemplo, um nome, um número de identificação, dados 

de localização, identificadores em linha ou um ou mais elementos específicos da 
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identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa 

pessoa singular. 

 

2.3. Diretiva (UE) 2016/681 - Por fim, face às novas manifestações de 

terrorismo, foi criado um sistema de recolha e análise dos dados pessoais dos 

passageiros (nome, número de passaporte, morada, telefone, número de cartão de 

crédito, bagagem, número do assento, preferências de refeição, itinerário) que 

embarquem em voos comerciais de entrada ou saída do espaço da União Europeia, 

denominado registo de identificação de passageiros aéreos ou PNR, tendo como 

objetivo a prevenção, deteção, investigação e repressão das infrações terroristas ou 

da criminalidade grave, cujo regime consta da Diretiva (UE) 2016/681 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016.  

Em causa, a adoção das regras atualizadas na luta contra o branqueamento de 

capitais provenientes de atividades criminosas e o financiamento das atividades 

terroristas, considerando que o sistema financeiro interligado a nível mundial 

facilita a dissimulação e movimento de fundos em todo o mundo de forma rápida 

e fácil, sem criar entraves desnecessários ao bom funcionamento dos pagamentos 

e dos mercados financeiros para os cidadãos comuns e empresas normais que 

respeitam a lei, de modo a encontrar um equilíbrio entre a necessidade de reforçar 

a segurança e a de proteger os direitos fundamentais, inclusive a proteção de dados 

e as liberdades económicas. 

 

IV – A Eurojust e a proteção de dados 

1. Conceito de dados pessoais 

O conceito de dados pessoais mais recentemente adotado consta do artigo 

4.º, n.º 1, do RGPD compreendendo «informação relativa a uma pessoa singular 

https://www.publico.pt/mundo/noticia/eurodeputados-aprovam-pnr-a-nova-lei-para-combater-o-terrorismo-1729044
https://www.publico.pt/mundo/noticia/eurodeputados-aprovam-pnr-a-nova-lei-para-combater-o-terrorismo-1729044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0132.01.POR&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0132.01.POR&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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identificada ou identificável», sendo «considerada identificável uma pessoa 

singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por 

referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de 

identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou 

mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, 

económica, cultural ou social dessa pessoa singular». 

O Direito da União Europeia pretende uma uniformização segundo a qual o 

conceito de tratamento abrange «uma operação ou um conjunto de operações 

efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios 

automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, 

a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, 

a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de 

disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a 

destruição» (artigo 4.º, n.º 2, do RGPD). 

 

2. Proteção de dados e segurança 

A Eurojust, de modo a poder exercer um papel ativo em matéria de 

cooperação judiciária, necessita, por um lado, de obter informação relativa a factos 

criminosos, suspeitos e processos criminais e, por outro, de funcionar em direta 

ligação com as autoridades nacionais e com entidades europeias com atribuições 

em domínios conexos com as suas atribuições. 

Com efeito, a Decisão que institui a Eurojust confere especial atenção a estas 

necessidades de informação. 

A informação é, como já se referiu, essencial ao trabalho da Eurojust e 

pressupõe uma interação íntima com as autoridades judiciárias nacionais e com os 

seus parceiros europeus, assente num princípio de confiança mútua.  



Data Venia A Eurojust e a proteção de dados pessoais 
 

 

 

 

 

DV9 ∙ 211 | 

 

Trabalhando diretamente com informação criminal que resulta dos processos 

e que lhe é transmitida pelas autoridades nacionais e pelos parceiros europeus, a 

Eurojust encontra-se sujeita a normas exigentes em matéria de processamento e 

proteção de dados pessoais. 

Seja como for, a Eurojust pode apenas tratar os dados relativos às pessoas que 

são suspeitas de, ou que foram condenadas por, terem cometido uma infração que 

seja da competência da Eurojust, bem como às vítimas e às testemunhas. 

Os tipos de dados que podem ser utilizados dizem respeito, nomeadamente, 

à identidade da pessoa (nome completo, data e local de nascimento, nacionalidade, 

informações de contacto, profissão, número da segurança social, documentos de 

identificação, Perfis de DNA, fotografias, impressões digitais, etc.) e à natureza 

dos factos que lhe são imputáveis (qualificação penal, data e local em que foram 

cometidos, tipo de investigação, etc.).  

A Eurojust pode também criar um sistema de gestão de casos com ficheiros 

de trabalho temporários e um índice para dados pessoais e não pessoais (arts. 16º 

e 21º da Decisão).  

Relativamente à proteção de dados, a Eurojust deve garantir um nível de 

proteção pelo menos equivalente aos princípios consagrados na Convenção 108 

do Conselho da Europa.  

Em casos de intercâmbio de dados, devem ser respeitadas regras e limitações 

específicas, que são estabelecidas em acordos ou mecanismos de cooperação em 

conformidade com as Decisões Eurojust do Conselho e as Regras da Eurojust 

relativas à proteção dados. 

O art. 17º da Decisão dispõe quanto aos poderes, funções e obrigações do 

responsável pela proteção de dados. 
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Só podem ter acesso aos dados pessoais os membros nacionais e respectivos 

delegados e assistentes, as pessoas envolvidas nos sistemas de coordenação 

nacional da Eurojust que estejam ligadas ao sistema de gestão de casos, bem como 

o pessoal autorizado da Eurojust. 

A obrigação de confidencialidade é mantida para além da cessação das suas 

funções (art. 18º da Decisão). 

Em regra, qualquer pessoa pode consultar os dados pessoais que lhe dizem 

respeito e solicitar a retificação ou o cancelamento dos dados incorrectos ou 

incompletos (art. 19º da Decisão).  

A pessoa que considera ter sofrido um prejuízo devido a um tratamento dos 

dados incorrecto tem o direito de apresentar uma queixa (art. 19º, nº 2, 2ª da 

Decisão).  

Se o requerente não ficar satisfeito com a resposta dada pela Eurojust a um 

pedido de acesso, retificação, bloqueio ou apagamento de dados pessoais pode 

recorrer para a Instância Comum de Controlo (ICC – cfr. art. 23º Decisão).  

Se a Eurojust tratar ilicitamente dados pessoais, será responsável, em 

conformidade com a legislação nacional do Estado-Membro onde se situa a sua 

sede, os Países Baixos, por quaisquer danos causados à pessoa em causa. 

A Eurojust e os Estados-Membros protegem os dados, designadamente 

contra a destruição, a perda, a divulgação, a alteração e o acesso não autorizado 

(art. 22º Decisão). 

Os dados são conservados apenas durante o período estritamente necessário 

à conclusão da atividade da Eurojust (art. 21º Decisão). Em qualquer caso, está 

prevista uma verificação periódica de três em três anos. 
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3. Instância Comum de Controlo (art. 23º da Decisão Eurojust) 

Como já referido, quem não ficar conformado com a resposta dada pela 

Eurojust a um pedido de acesso, retificação, bloqueio ou apagamento de dados 

pessoais pode recorrer para a ICC.  

Trata-se de um órgão com carácter independente controla todas as atividades 

da Eurojust, a fim de assegurar que os dados de carácter pessoal são tratados em 

conformidade com a decisão.  

A instância comum de controlo reúne periodicamente e quando é convocada 

pelo seu presidente. Este é nomeado a partir dos membros permanentes que 

estejam a cumprir o terceiro ano do seu mandato. 

A Instância Comum de Controlo (ICC) é um organismo independente, 

estabelecido pelo artigo 23.º da Decisão do Concelho que criou a Eurojust e que 

assegura que o tratamento dos dados pessoais seja efetuado nos termos da Decisão 

do Conselho que criou o Eurojust.  

Os membros da ICC podem ser juízes ou, se o seu sistema constitucional ou 

nacional o permitir, alguém que exerça funções que lhe confiram a independência 

devida (na prática, comissários para a proteção de dados), que deverão ter uma 

especialização tanto nos campos da proteção de dados, como em matéria de 

cooperação judicial.  

No exercício das suas funções, a ICC está habilitada a aceder sem reservas a 

todos os ficheiros em que são tratados esses dados pessoais. 

A Eurojust fornece à ICC todas as informações contidas nos ficheiros que 

esta solicitar e assisti-a por todos os meios, no desempenho das suas funções.  

O cumprimento das regras é a pedra basilar das actividades da ICC e para isso 

a ICC procede a inspeções periódicas e regulares garantindo o cumprimento de 

todas as recomendações emitidas em relatórios de inspeção.  
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A ICC discute com o Responsável pela Protecção de Dados do Eurojust 

(RPD) o resultado final do inquérito anual sobre o cumprimento das regras em 

matéria de proteção de dados, anotando quaisquer pontos que requeiram maior 

atenção a fim de garantir a continuidade do bom cumprimento das regras dentro 

da organização.  

Em caso de se detetar algum incumprimento no tratamento de dados 

pessoais que o Colégio da Eurojust não tenha resolvido em tempo útil, o RPD 

deverá interpor recurso para a ICC. 

 Em suma, a ICC analisa os recursos que lhe são apresentados nos termos 

do nº8 do artigo 19º e do nº2 do artigo 20º da decisão do Conselho o Eurojust e 

exerce o controlo no tratamento de dados pessoais.  

Caso a ICC considere que uma decisão da Eurojust ou que o tratamento de 

dados por este efectuado não estão conformes com a referida Decisão do 

Conselho, a questão será remetida à Eurojust, que deve cumprir a decisão da ICC.  

As decisões da ICC serão definitivas e vinculativas para o Eurojust (art. 23º nº 8 

Decisão). 

Por outro lado, a Eurojust deve consultar a ICC, que emitirá um parecer quanto 

às disposições relativas à protecção de dados, em acordos de cooperação com 

outras organizações EU ou com Estados Terceiros (art. 27º nº 3 Decisão).  

A ICC recebeu acreditação como autoridade supervisora independente na 32ª 

Conferencia Internacional de proteção de dados e privacidade realizada em Israel, 

de 27 a 29 de Outubro de 2010.  

A ICC tem o seu sítio próprio na Internet: www. 

eurojust.europa.eu/jsb.htm. 
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V - Proteção de Dados e Segurança 

1. Informação e segurança pública  

Conscientes de que a proteção do direito à privacidade é um direito 

fundamental, mas, por outro, que importa garantir a segurança, a legislação dos 

Estados-Membros, vai no sentido de admitir que proteção de dados não pode 

prejudicar os interesses legítimos dos governos em protegerem a segurança 

pública.  

Para fins de prevenção e repressão penais em face do direito da União sobre 

tratamento de dados pessoais, o tratamento de dados pessoais tem de ser feito de 

forma lícita e transparente para com as pessoas singulares e exclusivamente para 

os efeitos específicos previstos na lei. O que não obsta a que as autoridades 

exerçam atividades, como investigações encobertas ou videovigilância, para efeitos 

de prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais ou execução 

de sanções penais, incluindo a salvaguarda e a prevenção de ameaças à segurança 

pública. 

O que releva é que tais atividadess estejam previstas na lei e constituam uma 

medida necessária e proporcionada numa sociedade democrática, tendo 

devidamente em conta os interesses legítimos da pessoa singular em causa. 

Daí que a legislação que consagra essa proteção admita a derrogação ou a 

limitação dessa proteção em casos comprovadamente justificados. 

Os Estados -Membros deverão prever garantias adequadas aplicáveis aos 

dados pessoais conservados durante períodos mais longos a fim de fazerem parte 

de arquivos de interesse público ou de serem utilizados para fins científicos, 

estatísticos ou históricos. 

 Aliás, o artigo 9.º, n.º 2, da Convenção n.º 108 para a Proteção das Pessoas 

relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Caráter Pessoal, de 1981 
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do Conselho da Europa já previa a possibilidade de derrogação das respetivas 

disposições sobre qualidade dos dados, categorias especiais de dados e garantias 

adicionais para o titular dos dados «quando tal derrogação, prevista pela lei da 

Parte, constitua medida necessária numa sociedade democrática:  

a) Para proteção da segurança do Estado, da segurança pública, dos interesses 

monetários do Estado ou para repressão das infrações penais;  

b) Para proteção do titular dos dados e dos direitos e liberdades de outrem». 

No mesmo sentido a legislação comunitária em vigor. 

 

2. Legislação Comunitária e a compressão à privacidade 

Assim, o Regulamentos 2016/679 e sobretudo, as Diretivas 2016/680 e 

2016/681, admitem compressões à privacidade dos dados pessoais: 

- O RGPD (proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados) estabelece 

limitações que constam do art. 23º RGPD 679/2016. 

- A Diretiva 2016/680 (proteção das pessoas singulares no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de 

prevenção, investigação, deteção ou repressão de crimes ou execução de sanções 

penais, incluindo a salvaguarda e prevenção de ameaças à segurança pública e à 

livre circulação desses dados) estabelece normas mais flexíveis no que concerne ao 

apagamento de dados (art. 5º); distinção de tratamento dos dados consoante o a 

categoria do titular (art. 6º); limitações ao acesso aos dados (art. 15º).  

- A Diretiva 2016/681 (utilização dos dados dos registos de identificação dos 

passageiros para efeitos de prevenção, deteção, investigação e repressão das 

infrações terroristas e da criminalidade grave) – e que apresenta derrogações/exceções 
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relevantes à proteção de dados pessoais (vide art. 6º tratamento dos dados PNR - 

tratamento para fins exclusivos). 

Da citada legislação decorre que o tratamento de dados pessoais para fins de 

prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais ou da execução 

de sanções penais está excluído do RGPD.  

Tais matérias, incluindo a salvaguarda e a prevenção de ameaças à segurança 

pública, e de livre circulação desses dados, são objeto de um específico da Diretiva 

(UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 e 

da Diretiva (UE) 2016/681 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 

de 2016, relativa à utilização dos dados dos registos de identificação dos 

passageiros (PNR) para efeitos de prevenção, deteção, investigação e repressão das 

infrações terroristas e da criminalidade grave, em face das novas manifestações de 

terrorismo. 

Com efeito, neste domínio existe um dever ativo dos Estados em sede de 

prevenção e repressão penais, conforme ponto 27 da exposição de motivos da 

Diretiva (UE) 2016/680: «Para efeitos de prevenção, investigação ou repressão de 

infrações penais, é necessário que as autoridades competentes tratem os dados 

pessoais, recolhidos no contexto da prevenção, investigação, deteção ou repressão 

de infrações penais específicas para além desse contexto, a fim de obter uma 

melhor compreensão das atividades criminais e de estabelecer ligações entre as 

diferentes infrações penais detetadas». 

A luta contra as infrações terroristas e outros crimes graves pode certamente 

ser um motivo legítimo para autorizar o tratamento de dados pessoais. Todavia, 

para que seja válida, a necessidade da ingerência na vida privada das pessoas deve 

ser justificada por elementos claros e indesmentíveis, e é necessário que o 

tratamento de dados obedeça ao princípio da proporcionalidade.  



Fátima Galante A Eurojust e a proteção de dados pessoais 
 
 
 

 

 

 

| 218 ∙ DV9  

 

Os dados pessoais só deverão ser tratados se a finalidade do tratamento não 

puder ser atingida de forma razoável por outros meios.  

«Quando se está a balancear direitos e liberdades contra interesses do Estado 

é imperativo que o balanceamento seja feito de forma correta. Segurança e 

privacidade frequentemente entram em colisão, mas não há necessidade de 

estabelecer uma troca de soma zero. Existe uma via para reconciliar privacidade e 

segurança: colocando os programas sob vigilância, limitando os futuros usos de 

dados pessoais, e assegurando que os programas são levados a cabo de uma forma 

equilibrada e controlada»1 

De acordo com jurisprudência consolidada do Tribunal Europeu dos Direitos 

do Homem (TEDH), uma ingerência é considerada necessária numa sociedade 

democrática se corresponder a uma necessidade social imperiosa e, em especial, se 

a medida tomada for proporcionada ao objetivo legítimo pretendido e se as razões 

evocadas pelas autoridades nacionais para justificar a medida forem pertinentes e 

suficientes. 

 

VI - Conclusão: apreciação global 

1. A fim de dar resposta ao desafio colocado pela criminalidade 

transfronteiriça, o espaço de liberdade, segurança e justiça (ELSJ) inclui medidas 

para promover a cooperação judiciária em matéria penal. 

2. O princípio fundamental em que assenta a cooperação judiciária em 

matéria penal passa pelo reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais 

dos Estados-Membros, que deverão, assim, produzir efeitos em todo o território 

da União Europeia. 

                                                           
1 DANIEL J. SOLOVE - Nothing to Hide — The False Tradeoff between Privacy and Security, 

New Haven, Yale University Press, 2011, p. 207 
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3. A Eurojust - Unidade Europeia de Cooperação Judiciária - com o objetivo 

de coordenar as atividades das autoridades nacionais responsáveis pelos 

procedimentos penais. 

4. A Eurojust é um órgão da União Europeia, com personalidade jurídica 

(art. 1º Decisão Eurojust) e sede na Haia, criado com o objectivo de melhorar a 

cooperação judiciária entre os Estados-Membros da UE, nomeadamente 

reforçando a luta contra as formas graves de criminalidade organizada e 

transfronteiriça.  

5. A Eurojust tem legitimidade para intervir não só quando esteja em causa 

a criminalidade transnacional propriamente dita, podendo incluir a abertura de 

investigações criminais, a coordenação de investigações e ações penais e a 

resolução de conflitos de jurisdição entre os Estados-Membros.  

6. A Eurojust tem por objeto a cooperação em matéria penal entre as 

autoridades judiciárias nacionais do espaço comunitário e como objetivos: 

estimular, promover e melhorar a coordenação e cooperação entre as autoridades 

judiciárias competentes dos Estados-Membros. 

7. A Eurojust é constituída por 28 Membros Nacionais, indicados pelos 

Estados-Membros, que podem ser procuradores, juízes ou oficiais de polícia com 

prerrogativas equivalentes, dependendo da especificidade do respetivo sistema 

jurídico (art. 2º, nº 1, Decisão Eurojust). 

8. Para a realização dos seus objectivos a Eurojust tem a necessidade de tratar 

quantidades significativas de informação, muitas vezes de natureza pessoal, 

relacionada com pessoas que estejam sob investigação criminal ou sejam objeto de 

um procedimento criminal, bem como de testemunhas ou vitimas no âmbito de 

uma investigação ou procedimento penal.  

9. O conceito de dados pessoais compreende a «informação relativa a uma 

pessoa singular identificada ou identificável», sendo «considerada identificável 
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uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em 

especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um 

número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica 

ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, 

mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular» (artigo 4.º, n.º 1, do 

RGPD). 

10. O conceito de tratamento abrange «uma operação ou um conjunto de 

operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, 

por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a 

organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, 

a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra 

forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o 

apagamento ou a destruição» (artigo 4.º, n.º 2, do RGPD). 

11. É essencial que a informação seja reunida, partilhada e processada apenas 

em função de necessidades concretas em matéria de segurança e tendo em conta 

os princípios em matéria de proteção de dados. 

12. Para que seja válida, a necessidade da ingerência na vida privada deve ser 

justificada e é necessário que o tratamento de dados obedeça ao princípio da 

proporcionalidade.  

13. As autoridades responsáveis pela aplicação da lei dispõem de uma 

facilidade cada vez maior de amplo acesso aos sistemas de informação de grande 

dimensão, mas não podem usar os dados pessoais de indivíduos que não se 

encontram diretamente relacionadas com uma infração específica e que foram 

recolhidos para outros efeitos. 

14. Segundo a jurisprudência do (TEDH), uma ingerência é considerada 

necessária numa sociedade democrática se corresponder a uma necessidade social 

imperiosa e, em especial, se a medida tomada for proporcionada ao objetivo 
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legítimo pretendido e se as razões evocadas pelas autoridades nacionais para 

justificar a medida forem pertinentes e suficientes. 

15. A prova da necessidade não se pode basear na simples utilidade de acesso, 

mesmo se este é acompanhado de garantias rigorosas em matéria de proteção de 

dados. 

16. O tratamento de dados pessoais para fins de prevenção, investigação, 

deteção e repressão de infrações penais ou da execução de sanções penais está 

excluído do RGPD.  

17. Essas matérias, incluindo a salvaguarda e a prevenção de ameaças à 

segurança pública, e de livre circulação desses dados, são objeto de um específico 

da Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril 

de 2016 e da Diretiva (UE) 2016/681 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

27 de abril de 2016, relativa à utilização dos dados dos registos de identificação 

dos passageiros (PNR) para efeitos de prevenção, deteção, investigação e repressão 

das infrações terroristas e da criminalidade grave, em face das novas manifestações 

de terrorismo. 

18. As pessoas singulares devem ser alertadas para os riscos, regras, garantias 

e direitos associados ao tratamento dos seus dados pessoais e para os meios de que 

dispõem para exercer os seus direitos relativamente ao tratamento desses dados 

(dever de informação). 

19. É necessário garantir que os dados pessoais recolhidos não sejam 

excessivos nem conservados durante mais tempo do que o necessário para os 

efeitos para os quais são tratados. 

20. Os Estados -Membros deverão prever garantias adequadas aplicáveis aos 

dados pessoais conservados durante períodos mais longos a fim de fazerem parte 

de arquivos de interesse público ou de serem utilizados para fins científicos, 

estatísticos ou históricos. 
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SUMÁRIO: I. Direito de informação e privacidade. II. Directivas e 

Regulamentos Comunitários. III – Legislação Nacional. IV. Direito ao 

Esquecimento. V. Direito ao esquecimento – Jurisprudência. VI. Caso 

Google Spain. VII. Direito ao esquecimento – controvérsia 

subsequente. VIII. Direito ao esquecimento -  conclusão. IX. Uma 

perspectiva procedimental. Conclusões. 

 

“The Internet is the first thing that humanity has built that 

humanity doesn't understand, the largest experiment in anarchy 

that we have ever had.” -  Eric Schmidt 

 

I. Direito de informação e privacidade 

Vivemos numa Sociedade da Informação - desenvolvimento da telemática - 

conjugação das ciências da informática com as da telecomunicação - que permite 

a transmissão imediata e à distância de dados pessoais, à velocidade de um toque 

no teclado do computador. 

Mais correto será falar de Sociedade da Comunicação: o que se pretende 

impulsionar é a comunicação, e só num sentido muito lato se pode qualificar toda 

a mensagem como informação (ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito da Internet 

e da sociedade da informação, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 71). 
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A Internet  removeu obstáculos técnicos e institucionais à difusão e à receção 

de informação e criou uma plataforma para diversos serviços da sociedade da 

informação;  motores de busca têm papel fulcral no quotidiano das pessoas e das 

empresas, em particular os motores de busca genéricos de utilização grátis. 

Confronto de dois interesses: interesse do indivíduo que pretende ver as 

informações sobre si salvaguardadas versus interesse das entidades públicas ou 

privadas que pretendem prosseguir a sua atividade (económica) com através das 

novas tecnologias.  Enfrentamos o desafio de lidar com as redes sociais difusoras 

de informação (média), que não desejam ser reguladas como tal. 

Consciência crescente da relevância das questões da segurança das Redes e da 

Informação: qualquer conteúdo que inclua dados pessoais pode ser disponibilizado 

de forma instantânea e permanente em formato digital a nível mundial. 

Legislação: Proteção de dados - direitos de personalidade:  

• Constituição da República Portuguesa – art. 35º; Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia na União Europeia - Art.º 16.º;  

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia – art. 8º (desde 

o Tratado de Lisboa); 

• Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais (cfr. art.º 6.º do TUE) - garante direitos 

fundamentais; 

Jurisprudência - Tribunal Europeu dos Direitos do Homem: art.º 8.º da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem, de 4 de novembro de 1950  (cfr. 

Acórdão de 3 de julho de 2007, Processo 62617/00, Copland c. Reino Unido; 

Acórdão de 11 de julho de 2008, Processo 20511/03, I c. Finlândia; Acórdão de 

4 de dezembro de 2008, Processos 30562/04 & 30566/04, S. e Marper c. Reino 

Unido). 
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II. Diretivas e Regulamentos Comunitários 

• Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas 

singulares, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à 

livre circulação desses dados, que substituiu a Diretiva 95/46/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995 - 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais e à livre circulação desses dados; 

• Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 

de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à 

proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas; 

• Regulamento (CE) n.º 45/2001, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 18 de dezembro de 2000, relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas 

instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses 

dados; 

• Decisão-Quadro 2008/977/JAI, do Conselho, de 27 de novembro de 

2008, relativa à proteção dos dados pessoais tratados no âmbito da 

cooperação policial e judiciária em matéria penal; 

• Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de julho de 2014, relativo à identificação eletrónica 

e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado 

interno; 

• Regulamento (UE) n.º 526/2013, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de maio de 2013, relativo à Agência da União 

Europeia para a Segurança das Redes e da Informação – ENISA; 



Fátima Galante A Internet e o Direito ao Esquecimento 
 
 
 

 

 

 

| 226 ∙ DV9  

 

• Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho (relativo 

à proteção das pessoas no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais); 

• Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho 

(relativa à proteção das pessoas no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de 

prevenção, investigação, deteção ou repressão de infrações penais); 

• Diretiva (UE) 2016/681 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

(relativa à utilização dos dados dos registos de identificação dos 

passageiros para efeitos de prevenção, deteção, investigação e 

repressão das infrações terroristas e da criminalidade grave). 

O Regulamento UE 2016/679 - 27 de abril de 2016 (RGPD) procedeu a uma 

reforma global das regras de proteção de dados: 
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O Regulamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) - proteção das 

pessoas singulares quanto ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados, substituiu a Diretiva 95/46/CE, de 24/10/1995, com 

reforço/proteção acrescida, do controlo exercido pelos utilizadores sobre os seus 

dados, incluindo o “direito ao desaparecimento” na rede - direito ao esquecimento 

e introduziu novos conceitos nomeadamente quanto à proteção e tratamento dos 

dados pessoais, como: 

a) Alargamento do âmbito de aplicação às entidades responsáveis (ou 

subcontratantes) pelo tratamento de dados pessoais no território da União 

Europeia, independentemente do local onde se encontram sediadas; 

b) Reforço e maior concretização dos direitos do titular dos dados –

aprofundamento do direito à transparência e do direito de informação e acesso 

aos dados pessoais, pela exigência de maior rigor no tipo de informações a prestar 

ao titular dos dados e pelo incremento dos requisitos do consentimento; 

c) Introdução do direito de retificação, do direito ao apagamento dos dados 

pessoais - o “direito a ser esquecido” - art. 17º do RGPD - e do direito de 

portabilidade dos dados – art. 20º RGDP - (neste último caso, e assim o requeira 

o titular dos dados, as empresas serão obrigadas a enviar os dados pessoais que 

àquele respeitem e por ele fornecidos, a um responsável pelo tratamento, bem 

como não se poderão opor à transmissão desses dados a outro responsável pelo 

tratamento). 

d) Em matéria de proteção de pessoas singulares: consagração  expressa do 

«direito a ser esquecido» - art.º 17º; preocupação e proteção acrescida em torno 

do tratamento de dados pessoais que envolvam crianças; 

e) Densificação do “Princípio geral das transferências” – As transferências de 

dados pessoais para países terceiros (ou organizações internacionais) só podem ser 

realizadas se as condições previstas no RGPD forem respeitadas pelo responsável 
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pelo tratamento. Estas transferências podem ser realizadas com base numa decisão 

de adequação da Comissão, na qual é decidido que determinado país ou território, 

assegura um nível de proteção adequado (i.e. equivalente ao conferido dentro da 

UE). 

f) Direito ao apagamento dos dados (“right to erasure”) - “direito a ser 

esquecido” (“right to be forgotten”). O direito a ser esquecido pode ser exercido, 

nos seguintes casos:  — os dados pessoais deixaram de ser necessários para a 

finalidade que motivou o seu tratamento; — o titular retira o consentimento em 

que se baseia o tratamento dos dados satisfeitos determinados pressupostos; — o 

titular opõe-se ao tratamento e não existem interesses legítimos prevalecentes que 

justifiquem o tratamento; — os dados pessoais foram tratados ilicitamente. 

g) Direito à limitação de tratamento – art. 18º RGDP -, quando: - o titular 

contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita ao 

responsável pelo tratamento verificar a sua exatidão;  - o tratamento for ilícito e 

o titular dos dados se opuser ao apagamento dos dados pessoais e solicitar, em 

contrapartida, a limitação da sua utilização;  - o responsável pelo tratamento já 

não precisar dos dados pessoais para fins de tratamento, mas esses dados sejam 

requeridos pelo titular para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito 

num processo judicial. 

h) Tratamento dos dados pessoais (não é um direito absoluto) - deve ser 

considerado em relação à sua função na sociedade e equilibrado com outros direitos 

fundamentais: princípio da proporcionalidade e respeito por todos os direitos 

fundamentais e observando as liberdades e os princípios reconhecidos na 

Carta Europeia dos Direitos Fundamentais) e consagrados nos Tratados. 

i) Novo quadro jurídico em matéria de proteção de dados, com destaque para 

o ónus incutido ao responsável (ou o subcontratante) pelo tratamento dos dados 

pessoais, a quem incumbirá implementar mecanismos eficazes de códigos de 

conduta  (compliance). 
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j) Nomeação de um encarregado de proteção de dados (data protection officer) 

- DPO, em determinadas situações – arts. 37º  RGPD. 

Destaques e objetivos: 

• Introdução do conceito de “violação de dados pessoais”;  

• Maior amplitude do conceito de dados pessoais (art. 4º); 

• Ónus nas organizações para introduzir medidas mais inteligentes em 

relação à proteção e controlo dos dados, incluindo a forma como as 

informações pessoais identificáveis (PII) dos cidadãos da EU são 

recolhidas, conservadas e partilhadas; 

• Direito a ser esquecido (art. 17º);  

• Empresa com o ónus da prova quanto à necessidade do não 

apagamento dos dados (art. 21º) 

• Direito à portabilidade dos dados (art. 20º); 

• Responsável pelo tratamento obrigado a assegurar que, por defeito, 

só sejam tratados os dados pessoais necessários para cada finalidade 

específica do tratamento (“privacy by default”); 

• Responsabilidade dos subcontratantes (“data processors”): os 

subcontratantes têm agora um conjunto de obrigações que lhes são 

especialmente dirigidas (na Diretiva 95/46 a responsabilidade era 

apenas dos responsáveis pelo tratamento); 

• Tratamento desenvolvido da pseudoanonimização; 

• Alterações nas diretivas que têm por objeto matérias de segurança 

pública; 

• Criação da figura do encarregado de proteção de dados - DPO; 
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• Novo quadro normativo para a proteção de dados: contrariamente ao 

que existia – possibilidade de 28 legislações diferentes dos direitos 

dos titulares dos dados - o espaço da UE passa a ter um ordenamento 

comum nesta matéria; 

• Evitar fragmentação da aplicação da proteção dos dados ao nível da 

União e a insegurança jurídica quanto à proteção das pessoas 

singulares. 

• Estabelece o dia 25 de maio de 2018 como meta para que as 

empresas/organizações adaptem as suas atuais estruturas às novas 

regras em matéria de proteção de dados da União Europeia (art. 99º, 

nº 2 – ultima a construção do Mercado Único Digital (Digital Single 

Market) para a Europa 1 / 2. 

 

III. Legislação nacional 

⎯ Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, Lei das Comunicações Eletrónicas, 

alterada pela Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro; 

⎯ Lei n.º 67/98, de 26 de outubro - Lei da Proteção de Dados Pessoais; 

⎯ Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto - tratamento de dados pessoais e  

proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas, alterada pela 

Lei n.º 46/2012, de 29 de agosto; 

                                                           
1 A entrada em vigor do Regulamento 2016/679 obriga os estados membros a um esforço de 

adaptação das instituições e da legislação interna para cumprir as exigências de diploma de aplicação 

direta nos ordenamentos nacionais. 

2 Se uma empresa estabelecida fora do espaço da UE e sem presença na UE oferecer serviços e 

faça negócios que envolvam algum género de tratamento de dados pessoais, o Regulamento é-lhe 

aplicável. 
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⎯ Lei n.º 32/2008, de 17 de julho - conservação de dados gerados ou 

tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrónicas 

publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações; 

⎯ - Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de agosto - regula a validade, eficácia 

e valor probatório dos documentos eletrónicos, a assinatura eletrónica e a 

atividade de certificação de entidades certificadoras estabelecidas em Portugal, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 62/2003, de 3 de abril e pelo Decreto-Lei nº 

88/2009, de 9 de abril; 

⎯ Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro - aprova a Lei do Cibercrime 

(dimensão penal) - quando o bem jurídico protegido é a própria integridade 

dos Sistemas e das Redes de Comunicações Eletrónicas (Cfr. Acórdão do 

Tribunal da Relação do Porto, de 8 de janeiro de 2014 tendo por objeto o 

“acesso ilegítimo”); 

⎯ Constituição da Republica Portuguesa - Art.ºs 26.º n.ºs 1 e 2 e 35.º. O 

art. 35º nº 1 da CRP - confere aos cidadãos o “direito de acesso aos dados 

informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a sua retificação e 

atualização”, reconhecendo-lhes, ainda, “o direito de conhecer a finalidade a 

que se destinam, nos termos da lei”; o art. 35º nº 3 da CRP  - subcategoria de 

dados pessoais: os dados pessoais sensíveis: “[a] informática não pode ser 

utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou 

políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem 

étnica, salvo mediante consentimento expresso do titular, autorização prevista 

por lei com garantias de não discriminação ou para processamento de dados 

estatísticos não individualmente identificáveis” (vide também art. 8º Diretiva 

95/46 e artº 9ª RGDP). Também os artigos 10º, 11º e 12º da Lei n.º 67/98 – 

Lei da Proteção de dados Pessoais - conferem estes direitos aos titulares dos 

dados; 
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⎯ Lei 67/98 - Lei de Proteção de dados Pessoais – além de outras 

normas, contém conjunto de sanções contraordenacionais (Art.ºs 35.º a 42.º) 

e  tipifica os crimes respeitantes à proteção de dados: pelos responsáveis pelo 

tratamento: “não cumprimento de obrigações relativas a proteção de dados” 

(Art.º 43.º); “desobediência qualificada” (Art.º 46.º);  e a “violação do dever de 

sigilo” (Art.º 46.º); por quaisquer autores: “acesso indevido” (Art.º 44.º); “a 

viciação ou destruição de dados pessoais” (Art.º 45.º); “devassa por meio da 

informática” (Art.º 193.º do Código Penal);  

⎯ Art. 12º da Lei n.º 67/98 (transpôs o artigo 14º da Diretiva n.º 

95/46/CE – substituída pelo referido Regulamento EU 2016/679) acrescenta, 

ainda, o direito de oposição, permitindo que o titular se oponha, por “razões 

ponderosas e legítimas”, a que as suas informações pessoais sejam objeto de 

tratamento. 

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), entidade 

administrativa independente, com poderes de autoridade, (funciona junto da 

Assembleia da República) – tem competência para exercer funções consultivas, de 

decisão administrativa, de investigação e, inclusivamente, funções sancionatórias 

em matéria de proteção de dados dos cidadãos, em todo o território nacional (Lei 

67/98 - Lei de Proteção de dados Pessoais ).  A intervenção da CNPD estende-

se além-fronteiras, cabendo-lhe, ainda, um importante papel de representação 

nacional junto da Comissão Europeia. 

 

IV. Direito ao esquecimento 

1. A internet necessita de um botão de delete.  

Na sociedade da informação - a vertente digital da realidade - toda 

informação se produz e propaga com velocidade alucinante, tendo-se convertido 
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em instrumento fundamental para o desenvolvimento das atividades humanas e, 

em grande parte, para o exercício e controle do poder. 

O tema "privacidade" (ou a falta dela) - crescente relevância porque as pessoas 

passaram a alimentar as redes sociais e a tecnologia permite que os dados sejam 

utilizados fora do controle dos seus proprietários.  

Direito à memória versus Direito a ser esquecido. Um dos limites à liberdade 

de informar (não é um direito absoluto), é a salvaguarda do direito ao bom-nome.  

Assiste aos media o direito de difundir notícias e emitir opiniões críticas ou não, 

importando que o façam com respeito pela verdade e pelos direitos intangíveis de 

outrem, como são os direitos de personalidade. O conflito entre o público e o 

privado ganhou nova roupagem com a inundação do espaço público com questões 

privadas que decorre, não só da expropriação da intimidade/privacidade por 

terceiros, mas também da voluntária entrega desses bens/valores no espaço 

público. 

 

2. Direito ao esquecimento: caracterização 

O direito ao esquecimento é caraterizado pela tentativa de limitar a circulação 

de fatos verdadeiros e em domínio público: a informação/divulgação foi lícita. O 

direito ao esquecimento não se enquadra em qualquer categoria pré-definida na 

Constituição e não encontra respaldo na jurisprudência que bastas vezes se tem 

pronunciado sobre violação de direitos de personalidade (difamação e direito à 

privacidade): na difamação exige a divulgação de um fato falso que ofenda a 

reputação de alguém; na violação da reserva da vida privada admite-se restrição a 

discurso verdadeiro, sob  limitações (v.g. não haja interesse público na divulgação). 

O direito ao esquecimento /ser esquecido é o direito de as pessoas impedirem 

a continuação do tratamento dos respetivos dados e de os mesmos serem apagados 

quando deixarem de ser necessários para fins legítimos. É o caso, do tratamento 
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baseado no consentimento da pessoa, se essa pessoa retirar o consentimento ou 

quando o período de armazenamento tiver acabado. Este direito é complementado 

com a “portabilidade dos dados”, isto é, prever de forma explícita o direito de retirar 

os respetivos dados (por exemplo, fotografias ou uma lista de amigos) de uma 

aplicação ou serviço e transferi-los para outro, na medida das possibilidades 

técnicas, sem que os responsáveis pelo tratamento o possam impedir. 

 

3. Direito ao esquecimento: justificação 

Há instituições capazes de obter, armazenar, tratar e divulgar uma quantidade 

de informações sobre as pessoas, impensáveis no passado, aumentando a 

vulnerabilidade dos indivíduos, na perspetiva de vigilância total e permanente 

sobre o indivíduo.  

As informações relativas ao passado distante de uma pessoa podem prejudicá-

la para sempre, inclusive, na vida profissional – ex. jovem que cometeu um crime 

em relação ao qual as informações seriam expurgadas de seu registro criminal na 

fase adulta; permanecendo o mencionado crime on line, pode impedir a pessoa de 

conseguir emprego. 

Em razão da facilidade de circulação e de manutenção de informação pela 

internet, que faz com que se perpetue de terminado facto (mesmo que verdadeiro), 

tem que existir um espaço legítimo para proteção do indivíduo  e do direito ao 

esquecimento na internet. 

A proteção da privacidade é um dos temas mais delicados na matéria dos 

direitos da personalidade – acréscimo do potencial de ofensas à personalidade com 

o desenvolvimento tecnológico e dificuldade dos instrumentos de tutela 

tradicionais do ordenamento realizarem adequadamente esta proteção. 
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 Na Europa o direito ao esquecimento tem sido tratado como uma 

manifestação do direito à privacidade (Carta de Direitos Fundamentais da União 

Europeia aponta, nos arts. 7.º e 8.º, o direito à privacidade e da proteção dos dados 

pessoais.  

É derivação do próprio direito à vida privada, a privacidade, a honra, entre 

outros.  Baseia-se fundamentalmente na dignidade da pessoa humana como um 

novo direito da personalidade. A tutela da dignidade da pessoa humana na 

sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. 

 

4. Tese contrária ao direito ao esquecimento 

Os argumentos da tese contrária ao direito ao esquecimento são os seguintes: 

i) constitui atentado à liberdade de expressão e de imprensa;  

ii) direito ao esquecimento afronta o direito à memória de toda a sociedade;  

iii) direito ao esquecimento é sinal de que a privacidade é a censura do nosso 

tempo;  

iv) o direito ao esquecimento faz desaparecer registos sobre crimes e 

criminosos que entraram para a história social, policial e judiciária, informações 

de inegável interesse público; 

vi) não pode uma informação lícita transformar-se em ilícita pela simples 

passagem do tempo. 

 

5. O art.º 17.º RGPP – conteúdo e análise crítica 

O direito ao esquecimento/desaparecimento propõe-se ser um direito de 

defesa dos cidadãos. Se alguém não mais pretender que os seus dados pessoais 
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sejam tratados ou armazenados por um agregador então devem ser removidos do 

sistema se não existir qualquer razão para os manter: o “direito a ser esquecido” 

não se pode sobrepor ao direito de “apagar a história”.  

O direito a ser esquecido pode prevalecer sobre a liberdade de expressão e a 

liberdade de imprensa — ponderação (casuística) entre proteção da vida privada e 

liberdade de expressão. 

Consiste no direito de controlo dos dados pessoais, permitindo controlar a 

disponibilização online dos mesmos. Permite exigir a empresas como o Facebook 

que apaguem todos os seus dados pessoais ao cancelarem o serviço - remoção dos 

dados de páginas da Internet onde se encontrem incluídos, pela eliminação de 

quaisquer referências aos mesmos feitas pelos motores de busca (links), incluindo 

direito a apagar definitivamente fotografias e comentários, se não existirem 

motivos legítimos para a sua conservação e direito a processar os sites em caso de 

incumprimento da ordem do utilizador. 

Imposição de limites em relação ao tempo que os sites e redes sociais podem 

armazenar a informação dos utilizadores, tal como a quantidade de dados que são 

visíveis online depois de ter sido requerida a sua remoção;  

Dever das empresas de notificarem, à autoridade nacional de controlo, as 

violações graves em matéria de dados o mais rapidamente possível (se possível, no 

prazo de 24 horas);  

Aplicação, pelas autoridades nacionais de coimas às empresas que violem as 

regras em matéria de proteção de dados na EU. 

Tratamento dos dados pessoais concebido para servir as pessoas, passando a 

ser divido em três espécies: “retificação”, “apagamento” e “limitação de 

tratamento”. 
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O RGDP EU 2016/679 de 27 de abril de 2016 procedeu ao reconhecimento 

do direito fundamental ao tratamento dos dados pessoais como derivação do 

princípio da dignidade da pessoa humana na sua dupla eficácia:  

a) A dimensão negativa dessa dignidade é tutelada com a materialização do 

direito à proteção em face da sociedade e órgãos estatais quanto à 

publicidade de dados que desconsiderem o ser humano, desrespeitando 

a sua honra, imagem ou vida privada; 

b) A eficácia positiva da dignidade é vivificada no direito à promoção da 

autonomia existencial da pessoa – no sentido de que ela possa realizar o 

seu pleno desenvolvimento sem os entraves de dados que estejam 

descontextualizados ou representem situações que não mais 

correspondam à realidade. 

 

6. Direito de ser esquecido adaptado à era digital – regras 

a) O ónus da prova quanto à necessidade do não apagamento dos dados 

digitais passa a ser da empresa, devendo provar que as informações ainda são 

necessárias ou relevantes; 

b) Obrigação para aquele que controla a informação e a tornou pública, no 

sentido de adotar medidas razoáveis (“reasonable steps”), conferindo publicidade 

ao fato de que um indivíduo deseja deletar determinados dados; 

c) As empresas devem assegurar o apagamento de dados sempre que houver 

uma decisão judicial nesse sentido. 

Exceções: O “direito a ser esquecido”, à luz do RGDP 2016/679, não merece 

acolhimento quando o tratamento de dados se revele necessário nos seguintes 

aspetos:  a) exercício da liberdade de expressão e de informação;  b) motivos de 

interesse público no domínio da saúde pública;  c) Para fins de arquivo de interesse 
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público, investigação científica ou histórica ou fins estatísticos, na medida em que 

o direito ao apagamento seja suscetível de tornar impossível ou prejudicar 

gravemente a obtenção dos objetivos desse tratamento. 

 

V. Direito ao esquecimento – Jurisprudência 

A jurisprudência teve fundamental relevância na construção do direito ao 

esquecimento e consolidação/pacificação da matéria. Pese o tema não ser novo em 

doutrina, só recentemente passou a ser tratado nos tribunais (Tribunal de Justiça). 

A jurisprudência acolheu a tese do direito ao esquecimento, reconhecendo 

explicitamente esse direito como uma decorrência imediata do direito à 

privacidade e dignidade da pessoa humana. 

Exemplos: Caso Melvin vs Reid, de 1931, Tribunal de Apelação da Califórnia; 

caso Lebach, de 1969, Tribunal Federal da Alemanha; para além de outros mais 

recentes, com relevo para o Acórdão de 13 de maio de 2014 (C-131/12), Google 

Spain. 

O Regulamento (UE) 2016/679 , de 27 de abril de 2016, que entrou em vigor 

em 25 de maio de 2016, aplicável apenas a partir de 25 de maio de 2018 (art. 99º 

nº 1 do Regulamento) , data da revogação  a Diretiva 95/46/CE (art. 94º nº 1 do 

Regulamento).  A kurisprudência conhecida é ainda à luz da Diretiva 95/46/CE, 

tendo o Regulamento 2016/679 consolidado a jurisprudência que já reconhecia o 

direito a ser esquecido. 

 

1. O caso “Lebach” - Tribunal Constitucional Alemão 

Em causa o homicídio de quatro soldados alemães em 1969. Duas pessoas 

foram condenadas a prisão perpétua, enquanto um terceiro foi condenado a seis 

anos de prisão.  Anos depois, quando o terceiro condenado estava a poucos meses 
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de sair da prisão, um canal de televisão produziu um documentário retratando o 

crime, simulando os fatos por meio de atores e apresentando fotos reais e os 

nomes de todos os envolvidos. Em virtude disso, este terceiro condenado, 

intentou ação para impedir a veiculação de documentário sobre o delito e, o 

Tribunal Constitucional Federal Alemão conferiu-lhe proteção com base no 

direito ao esquecimento.  

Fundamentação: A proteção constitucional da personalidade não admite que 

a imprensa explore por tempo ilimitado a imagem da pessoa do criminoso e de 

sua vida privada; a repetição de informações, não mais coberta pelo interesse de 

atualidade, sobre delitos graves ocorridos no passado, pode revelar-se inadmissível 

se ela coloca em risco o processo de ressocialização do autor do delito. 

 

2. Acórdão do STJ do Brasil, 10/09/2013 - REsp 1.334.097-RJ 

Ação de indemnização com fundamento no facto de o programa de televisão 

dedicado ao caso “Chacina da Candelária” ter citado o nome do acusado absolvido, 

reacendendo o ódio social e violando o direito à paz, anonimato e privacidade. 

Alegou que foi obrigado a abandonar a comunidade para preservar sua segurança 

e a de seus familiares. O Tribunal reconheceu a existência do direito ao 

esquecimento, e proibiu que um programa de televisão exibisse nome e imagens 

de um acusado que fora absolvido em processo conhecido como “Chacina da 

Candelária”. 

Fundamentação: O réu, condenado ou absolvido, pela prática de um crime 

tem o direito de ser esquecido, pois se os condenados que já cumpriram a pena 

têm direito ao sigilo do registo de antecedentes e à exclusão passado algum tempo, 

do registo da condenação, por maioria de razão aqueles que foram absolvidos não 

podem permanecer com esse estigma, conferindo-lhes a lei o mesmo direito de 

serem esquecidos. Entendeu-se que a história poderia ter sido contada de forma 
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fidedigna sem que para isso a imagem e o nome do autor precisassem ser expostos 

em rede nacional. 

 

3. Ac 8/4/2014 TJUE (Acórdão “Digital Rights Ireland”) - “proteção do 

direito à privacidade/esquecimento” versus segurança  (direito à memória). 

Considerou inválida Diretiva 2006/24/CE, de 15 de março de 2006, adotada 

na sequência atentados terroristas de Madrid de 11 de março de 2004 e de Londres 

de 7 de julho de 2005, relativa à conservação de dados gerados ou tratados no 

contexto da oferta de serviços de comunicações eletrónicas publicamente 

disponíveis ou de redes públicas de comunicações. 

Fundamentação:  

— A luta contra a criminalidade grave assume primordial importância para 

garantir a segurança pública e a sua eficácia pode depender em larga medida da 

utilização das técnicas modernas de investigação;  

— O objetivo de interesse geral, por mais fundamental que seja, não pode, 

por si só, justificar que uma medida de conservação seja considerada necessária 

para efeitos da referida luta;   

— Ingerência nos direitos fundamentais garantidos pelos Art.ºs 7.º (Respeito 

pela vida privada e familiar) e 8.º (Proteção de dados pessoais) da Carta, “[…] é de 

grande;  

— A conservação e a utilização posterior dos dados serem efetuadas sem que 

o assinante ou o utilizador registado disso sejam informados é suscetível de gerar 

no espírito das pessoas abrangidas, o sentimento de que a sua vida privada é objeto 

de vigilância constante; 
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— A Diretiva 2006/24/CE «comporta uma ingerência nestes direitos 

fundamentais [os previstos nos Art.ºs 7.º e 8.º da Carta] de grande amplitude e 

particular gravidade na ordem jurídica da União, sem que essa ingerência seja 

enquadrada com precisão por disposições que permitam garantir que a mesma se 

limita efetivamente ao estritamente necessário». amplitude e deve ser considerada 

particularmente grave. 

 

4. Tribunal de Justiça EU: Regime específico para os “dados sensíveis” – 

Art.º 9º do RGDP (Artº 8.º da Diretiva 95/46) 

Indicação de jurisprudência: 

— Acórdão de 6 de novembro de 2003 (C-101/01), Lindqvist; 

— Acórdão de 16 de dezembro de 2008 (C-73/07), Satakunnan; 

— Acórdão de 9 de novembro de 2010 (C-92/09 e C- 93/09), Schecke & 

Eifert; 

— Acórdão de 30 de maio de 2013 (C-342/12), Worten; 

— Acórdão de 17 de outubro de 2013 (C-291/12), Schwarz; 

— Acórdão de 13 de maio de 2014 (C-131/12), Google Spain. 

 

VI. O Caso Google Spain 

Acórdão TJUE de 13 de maio de 2014 (C-131/12): decisão paradigmática:  

Google Spain e Google a Inc. v Agencia Española de Protección de Datos  e Mario 

Costeja González: Costeja González exigiu que fosse eliminada a referência de nota 

oficial sobre uma penhora publicada no jornal La Vanguardia de 1998, que 

aparecia nos resultados das pesquisas no Google quando se digitava o seu nome, 

alegando que estava a ser infringido o direito à privacidade. 



Fátima Galante A Internet e o Direito ao Esquecimento 
 
 
 

 

 

 

| 242 ∙ DV9  

 
 



Data Venia A Internet e o Direito ao Esquecimento 
 

 

 

 

 

DV9 ∙ 243 | 

 

A agência de Proteção de Dados espanhola deferiu a reclamação e exigiu à 

Google Inc. adoção de medidas necessárias para retirar os dados pessoais de 

Costeja González.  

A Google intentou ação junto do TJUE argumentando que era apenas um 

motor de busca, que não fazia tratamento de dados. Está em causa saber se um 

motor de busca [Google] efetua tratamento de dados e não é apenas um espaço 

onde fornecedores colocam informação”.  Concluiu o TJUE que a Google faz 

tratamento de dados pessoais, nomeadamente quanto à indexação automática, ao 

armazenamento temporário e colocação à disposição dos internautas e por isso 

responsável. 

Fundamentação do acórdão: 

— Relevância de um “direito à não indexação”, corolário do direito à 

autodeterminação informacional:  o “artigo 2.º, alíneas b) e d), da Diretiva 

95/46/CE (…) – atualmente art. 4º b) e d) PGDP - deve ser interpretado no 

sentido de que, por um lado, a atividade de um motor de busca que consiste em 

encontrar informações publicadas ou inseridas na Internet por terceiros, indexá-

las automaticamente, armazená-las temporariamente e, por último, pô-las à 

disposição dos internautas por determinada ordem de preferência deve ser 

qualificada de ‘tratamento de dados pessoais’ […], quando essas informações 

contenham dados pessoais, e de que, por outro, o operador desse motor de busca 

deve ser considerado ‘responsável’ pelo dito tratamento…”; 

— “Os artigos 12.º, alínea b) da Diretiva 95/46” – atualmente arts. 16º e 17º 

RGDP – “e 14.º, 1 parag, alínea a) da Diretiva” – atualmente art 21º RGDP -, 

“devem ser interpretados no sentido de que, […] o operador de um motor de 

busca é obrigado a suprimir da lista de resultados, exibida na sequência de uma 

pesquisa efetuada a partir do nome de uma pessoa, as ligações a outras páginas 

web publicadas por terceiros e que contenham informações sobre essa pessoa, 

também na hipótese de esse nome ou de essas informações não serem prévia ou 
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simultaneamente apagadas dessas páginas web, isto, se for caso disso, mesmo 

quando a sua publicação nas referidas páginas seja, em si mesma, lícita”; 

— “Os artigos 12.º, alínea b)” – atualmente arts. 16º e 17º RGDP – “e 14.º, 

primeiro parágrafo,  alínea a), da Diretiva 95/46” - atualmente art 21º RGDP – 

“devem ser interpretados no sentido de que no âmbito da apreciação das condições 

de aplicação destas disposições, importa designadamente examinar se a pessoa em 

causa tem o direito de que a informação em  questão sobre a  sua pessoa deixe de 

ser associada  ao  seu nome através  de  uma lista de  resultados exibida na 

sequência de uma pesquisa  efetuada a partir do seu nome, sem que, todavia, a 

constatação desse direito pressuponha que a inclusão dessa informação nessa lista 

causa prejuízo a  essa pessoa”. 

— “Na medida em que esta pode, tendo em conta os seus direitos 

fundamentais nos termos dos artigos 7.º e 8.º da Carta, requerer que a informação 

em questão deixe de estar à disposição do grande público devido à sua inclusão 

nessa lista de resultados, esses direitos prevalecem, em princípio, não só sobre o 

interesse económico do operador do motor de busca mas também sobre o 

interesse desse público em aceder à informação numa pesquisa sobre o nome dessa 

pessoa.  No entanto, não será esse o caso se se afigurar que, por razões especiais 

como, por exemplo, o papel desempenhado por essa pessoa na vida pública, a 

ingerência nos seus direitos fundamentais é justificada pelo interesse 

preponderante do referido público em ter acesso à informação em questão, em 

virtude dessa inclusão.” 

— O exercício dos direitos de cancelamento (desindexação) e oposição 

aplicados aos motores de busca apenas afeta os resultados obtidos nas pesquisas 

feitas mediante o nome da pessoa e não implica que a página deva ser eliminada 

nos índices do motor de busca nem da fonte original.  O link que se mostra no 

motor de busca apenas deixará de ser visível quando a pesquisa seja realizada 

através do nome da pessoa que exerceu o seu direito - as fontes não serão alteradas 
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e o resultado continuará a ser mostrado quando a pesquisa seja feita por qualquer 

outra palavra diferente do nome do afetado. 

  

VI. Direito ao esquecimento: controvérsia subsequente 

— O direito ao esquecimento como atentado à liberdade de expressão é meio-

caminho andado para a censura branqueamento da história VERSUS o interesse 

do público e o interesse económico das empresas não se pode sobrepor aos direitos 

fundamentais de quem pede para ser “esquecido”, dificilmente haverá consensos.  

— A Google em litígio  com as autoridades europeias de proteção de dados:  caso 

que opõe a Google à autoridade francesa de proteção de dados, que a condenou a 

uma multa de 100.000€ por considerar que a desindexação de resultados não se 

deve limitar às extensões europeias (Google.pt, Google.fr, Google.es, etc.) e deverá 

estender-se a todas as localizações geográficas, incluindo os Estados Unidos. Na 

ação que opõe  Google à autoridade francesa de proteção de dados, o TJUE 

condenou a autoridade francesa em multa de 100.000€. Considerando que a 

desindexação de resultados não se deve limitar às extensões europeias (Google.pt, 

Google.fr, Google.es, etc.) devendo abranger todas as localizações geográficas, 

incluindo os Estados Unidos - decisão de maio de 2016.  

Os fundamentos da pretensão da Google: — Decisão alarga perigosamente 

perímetro do direito de ser esquecido, ao determinar a sua materialização através 

de um filtro global, com exclusão mundial dos dados em todas as extensões do 

motor de busca (não apenas na UE), de “links” que “pareçam ser inadequados, 

irrelevantes ou não mais relevantes ou excessivos em razão da passagem do 

tempo”; — Nações “pouco democráticas” podem obrigar a aplicar regras 

autoritárias (censura em prejuízo ao acesso a informações legais em outros países. 

Concluindo, avaliação casuística mostra-se necessária para definir se a 

informação em questão era sensível à privacidade do indivíduo ou preponderaria 
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o interesse social de acesso aos dados. A Corte Europeia de Justiça (CJEU) 

determinou que o “right to be forgotten” poderá ser acionado para a remoção de 

“links” na internet quando a informação for imprecisa, inadequada, excessiva ou 

irrelevante, o que dependerá principalmente de quanto tempo passou desde que 

as referências originais da pessoa foram divulgadas. 

Relevância na jurisprudência do  “direito ao esquecimento”: 

— Direito de não ser lembrado eternamente pelo equívoco pretérito ou por 

situações constrangedoras ou vexatórias - direito a que o assunto não seja 

reavivado por qualquer membro da sociedade; 

— Procura de parâmetros objetivos de adequação entre a tutela da intimidade 

e a liberdade de informação; 

— O direito ao esquecimento não atribui o direito potestativo de apagar fatos 

ou de reescrever a história: o que ele contempla é a possibilidade de se discutir os 

limites da utilização concedida aos fatos pretéritos, notadamente, o modo e a 

finalidade com que são lembrados; 

— Garantia contra o que a doutrina tem chamado de 

“superinformacionismo”. 

 

VII. Direito ao esquecimento: uma perspetiva procedimental 

Habeas Data - ação que deriva do direito constitucional - direito garantido a 

todos os cidadãos, de maneira gratuita, com o intuito preventivo e corretivo. 

A Habeas Data visa a tutela de direitos civis – exemplo: direito à imagem 

(79º CCivil); direito à reserva da vida privada (art. 80º CCivil) e está prevista no  

Regulamento 2016/679, nos arts. 77º e seguintes.  
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Como forma preventiva, o habeas data funciona como uma garantia 

constitucional para evitar o uso abusivo das informações das pessoas, que foram 

adquiridas de modo fraudulento ou ilícito. Garante também a preservação da 

intimidade, privacidade, honra e a possibilidade de corrigir informações indevidas 

sobre o indivíduo solicitante junto à instituição que detém os seus registos; 

permite evitar eventuais abusos e remediar erros involuntários na administração e 

na publicação dos dados. 

Revela-se bastante importante no que respeita à informação financeira: o 

habeas data habilita a pessoa a conhecer o seu próprio historial de crédito e a saber 

a quem foi fornecida essa informação. O indivíduo pode exigir que, uma vez 

expirado o período de caducidade da informação, sejam apagados os seus 

antecedentes negativos de crédito, por exemplo, de modo a salvaguardar o seu 

bom nome. A habeas data constitui garantia sobre a gestão adequada da 

informação pessoal que se encontra sob o poder de terceiros. 

É o remédio constitucional considerado personalíssimo pela maior parte da 

doutrina, ou seja, só pode ser impetrado por aquele que é o titular dos dados 

questionados. Por exemplo, um indivíduo que tenha o seu nome indevidamente 

na lista de devedores do Serviço de Proteção de Crédito, pode 

impetrar habeas data contra a referida instituição para que o nome deixe de 

aparecer naquele registro. Todavia, a jurisprudência vem também admitindo que 

determinadas pessoas vinculadas ao indivíduo tenham legitimidade (cônjuge, 

ascendente, descendente e irmã ou irmão). 

 

VIII. Conclusões 

1) O direito ao esquecimento é a manifestação dos tradicionais direitos de 

cancelamento e oposição aplicados aos motores de busca na internet.  
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2) O direito ao esquecimento faz referência ao direito a impedir a difusão de 

informação pessoal através da internet quando a sua publicação não cumpre com os 

requisitos de adequação e pertinência previstos na normativa, limitando a difusão 

universal e indiscriminada de dados pessoais nos motores de busca gerais quando a 

informação é obsoleta ou já não tem relevância nem interesse público. 

3) Não havendo um efetivo interesse público na divulgação da informação ou 

sendo possível transmiti-la sem expor as informações pessoais do visado, o direito ao 

esquecimento deverá prevalecer. 

4) O direito ao esquecimento permite que o afetado possa opor-se, em 

determinadas circunstâncias, ao tratamento dos seus dados pessoais permitindo que 

através de uma consulta geral na Internet, utilizando como palavras-chave o seu nome 

e apelido, faça permanentemente presentes e de conhecimento geral informações 

gravemente danosas para a sua honra ou a sua intimidade. 

5) Quando não exista um interesse histórico em vincular a informação aos dados 

pessoais das pessoas implicadas. 

6) Quando os direitos da personalidade do afetado entrem em colisão com o 

direito à liberdade de informação. 

7) Deve evitar-se que com uma simples pesquisa na internet se possa aceder a 

informações obsoletas e gravemente prejudiciais para a sua reputação e vida privada. 

8) Na Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (nomeadamente 

Acórdãos Digital Rights Ireland e Google Spain), é patente uma orientação no 

sentido de: releitura atualista das fontes vigentes em função das novas realidades 

tecnológicas, procurando manter o equilíbrio inicial entre os direitos e os interesses 

envolvidos;  a vigilância / monitorização e o tratamento de dados apenas são legítimos 

se não comprimirem desproporcionadamente os direitos das pessoas seus titulares, 

mesmo estando em causa a Segurança. 

9) O TJUE relevou consequências sistémicas da constitucionalização da 

proteção de dados pessoais no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e 

na Carta dos Direitos Fundamentais da U.E. 
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10) O Regulamento 2016/79 constitui importante passo no sentido do 

reconhecimento do direito ao tratamento dos dados pessoais como derivação do 

princípio da dignidade da pessoa humana as hipóteses em que cada uma das figuras 

será contemplada. 

11) Ao estabelecer que o direito de ser esquecido será adaptado a era digital, o 

RGPD cria importantes regras:  a) o ónus da prova quanto à necessidade do não 

apagamento dos dados digitais passa a ser da empresa, devendo provar que as 

informações ainda são necessárias ou relevantes  (art. 21º);  b) as empresas devem 

assegurar o apagamento de dados sempre que houver uma decisão judicial nesse 

sentido. 

12) Alguns critérios podem auxiliar no momento da ponderação de direitos: — 

a historicidade dos fatos, o interesse público no acesso à informação (que não pode 

ser confundido com o “interesse do público”); a utilidade prática da informação para 

a sociedade; e a relevância dos dados na narrativa dos fatos; — havendo colisão entre 

estes direitos fundamentais, será necessário analisar o caso sob a ótica do princípio da 

proporcionalidade, fazendo-se um juízo de ponderação a fim de solucionar a questão 

da forma menos onerosa a todos os envolvidos; — com o Regulamento 2016/679 o 

Parlamento Europeu deu maior consistência legislativa à problemática balizada por  

dois temas antagónicos: o direito individual de ser esquecido e o direito da sociedade 

de sempre lembrar quem nós somos ou fizemos. 

13) A licitude do tratamento dos dados pessoais não exige apenas que sejam 

verídicos e exatos:  exige a sua adequação, pertinência e caráter não excessivo em 

relação com o âmbito e as finalidades para as quais se realizou o tratamento. 

14) Não se pode exigir ao editor de uma página web que depure os dados que 

com o passar do tempo deixaram de ser adequados para a finalidade do tratamento, 

pois isso seria um sacrifício desproporcionado para a liberdade de informação. 

15) Mas  pode exigir-se que dê uma resposta adequada aos afetados que exerçam 

direitos de cancelamento e oposição ao tratamento de dados, cancelando o tratamento 

dos seus dados pessoais quando tenha passado um período de tempo que torne o 

tratamento inadequado, por carecer de relevância pública. 
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16) Avaliado o equilíbrio entre interesses públicos e privados, os tribunais 

europeus podem ordenar aos motores de busca que eliminem links para determinadas 

páginas, cujo conteúdo possa lesar as pessoas nelas citadas. 

17) Ponderação casuística: mostra-se necessária uma avaliação casuística, para 

definir se a informação em questão era sensível à privacidade do indivíduo ou 

preponderaria o interesse social de acesso aos dados. 

18) Os principais motores de pesquisa (Google, Yahoo) habilitaram os seus 

próprios formulários para receber as petições de exercício dos direitos de 

cancelamento e oposição (vide: https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa? 

product=websearch&hl=ptHabeas data) 

19) O Cidadão pode solicitar que a Comissão Nacional de Proteção de Dados 

tutele o seu direito perante o responsável, sendo que a decisão desta de deferir ou não 

a reclamação é recorrível judicialmente. 

20) Relevância na jurisprudência do  “direito ao esquecimento” - direito de não 

ser lembrado eternamente pelo equívoco pretérito ou por situações constrangedoras 

ou vexatórias - direito a que o assunto não seja reavivado por qualquer membro da 

sociedade. 

21) O direito ao esquecimento não atribui o direito potestativo de apagar fatos 

ou de reescrever a história: o que ele contempla é a possibilidade de se discutir os 

limites da utilização concedida aos fatos pretéritos, notadamente, o modo e a 

finalidade com que são lembrados. 

22) O Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD) – constitui uma 

mudança de paradigma na proteção de dados pessoais, passando de uma lógica 

centrada nas organizações que tratam dados pessoais para uma lógica alinhada com a 

proteção dos titulares dos dados. ◼ 

https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa
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SUMÁRIO: O paradigma dos direitos das pessoas portadoras de 

deficiência tem vindo a alterar-se em todo o mundo e também em 

Portugal, na exata medida da progressiva efetividade dos direitos 

humanos. Esse é também o esteio do novel instituto do maior 

acompanhado, o qual deverá ser compreender-se como constituinte de 

uma cidadania plena, no quadro de um Estado Social de Direito e de 

uma sociedade decente. 

 

A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. 

(HANNAH ARENDT) 

 

1. Introdução ao tema 1 

Tal como noutras áreas do saber também ao nível do Direito, mormente da 

garantia e operacionalidade dos direitos subjetivos das pessoas portadoras de 

deficiência, se vem evoluindo muito significativamente em Portugal, como no 

resto do mundo. Este incremento é mais notório nos países do nosso entorno 

                                                           
1 Texto que serviu de base à comunicação apresentada no VII Seminário de Saúde Mental, sob 

o lema «Jovens e Saúde Mental num Mundo em Mudança», organizado pelo Centro Paroquial de 

Bem-Estar Social de São José, Diocese de Angra do Heroísmo, Hospital do Divino Espírito 

Santo, Ordem dos Psicólogos e CRESAÇOR, que decorreu no auditório do Centro Paroquial 

Pio XII, em Ponta Delgada, no dia 10 de outubro de 2018. 
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civilizacional, em direta consonância com a valorização dos direitos humanos, 

ocorrendo não por acaso a par dos notáveis progressos da medicina, da melhoria 

geral das condições de salubridade, de alimentação e de vida e consequente 

aumento da esperança média de vida das pessoas. Esta conjugação de 

circunstâncias vem exigindo dos decisores políticos novas estratégias viradas para 

o aprofundamento dos direitos pessoais e das práticas ligadas ao bem-estar e à 

qualidade de vida geral das pessoas - de todas as pessoas. A pedra de toque desta 

equação, que como referido é mais notória nos países democráticos mais 

desenvolvidos, são os direitos humanos, sob uma perspetiva consequente ao 

nível da cidadania, sobretudo nos âmbitos económico, social e cultural, com 

especial tradução no direito à saúde e à segurança social, numa inarredável 

valorização de todas as dimensões da vida.  

 

2. Superestrutura normativa de referência 

A superestrutura jurídica que envolve este temário é-nos dada, desde logo, 

pelo direito internacional convencional, construído a partir do fim da II Guerra 

Mundial, em desenvolvimento de diversas Declarações de Direitos precedentes 

ou coevas, afirmativas dos valores cimeiros que viriam a enformar o corpo 

normativo dos direitos humanos, designadamente dos princípios gerais 

constantes da Carta das Nações Unidas, assinada em São Francisco, a 26 de 

junho de 1945, entrando em vigor a 24 de outubro daquele mesmo ano; da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembeia Geral das 

Nações Unidas, em 1948; ou da Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras 

de Deficiência Mental, produzida no âmbito da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 1971. É o que sucede, entre outros, com os seguintes Convénios: 

- Pacto Internacional sobre Direito Económicos, Sociais e Culturais, de 

1966;  
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- Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1978, e entrada 

em vigor em 1980;  

- Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Castigos Crueis, 

Desumanos ou Degradantes, concluída em 1984 (em vigor na ordem 

internacional em 1987); 

- Convenção Sobre os Direitos das Crianças, de 1989; 

- Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006 (que 

entrou em vigor na ordem jurídica nacional em 2009); 

E no contexto regional europeu: 

- Convenção Europeia sobre os Direitos do Homem (Humanos), de 1950;  

- Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura e das Penas ou 

Tratamentos Desumanos ou Degradantes, concluída em 1987 e entrada em 

vigor em 1989;  

- Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e Biomedicina, concluída 

em 1997 e entrando em vigor em 1999; 

- Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, assinada em 2000, 

que entrou em vigor em 2009 com o Tratado de Lisboa. 

Mas quer as citadas Declarações quer o direito internacional convencional 

delas derivado ou inspirado advém da matriz cultural que enforma a chamada 

civilização ocidental, nomeadamente o valor supremo - hoje afirmado em todas 

as Constituições - da dignidade da pessoa humana. Este valor, de raízes antigas, 

convirá lembrá-lo, vem logo referido na Torah (no livro do Génesis, cap. I), 

quando nela se refere o homem como criação divina. Outro valor igualmente 

matricial que a par deste se vislumbra impregnado na moral vigente é o da 

igualdade entre os homens, derivado da fraternidade cristã: «todos os homens 
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são irmãos» (Novo Testamento, Colossenses, cap. 3, vers. 11). Vejamos, pois, 

brevemente, como se escora o Direito moderno, com referência a tais valores, na 

legislação internacional e  nacional, com referência às pessoas portadoras de 

deficiência.  

 

3. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 20062, 

contém as orientações normativas que condicionam a jusante todo o referencial 

jurídico, nomeadamente em matéria de universalidade, indivisibilidade, 

interdependência e correlação de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais e a necessidade de garantir às pessoas com deficiência o seu gozo 

pleno. Sobre ela a primeira ideia que deverá reter-se talvez seja a de que se trata 

de um Tratado de Direitos Humanos. Tal espécie de tratados, como se intui, 

possui características especiais, vocacionados que estão para a proteção dos 

direitos humanos em geral. A mais disso, sendo instrumento normativo possui 

caráter vinculativo na ordem interna, com valor hierárquico supra legal.  

A Convenção não define em termos concretos o que seja «deficiência», 

antes (muito realisticamente – anote-se) lhe traça um perímetro alargado – dada 

a diversidade de pessoas com deficiência -, referindo-se-lhe como sendo um 

conceito em evolução,  nele se incluindo as pessoas que têm incapacidades 

duradouras, quer sejam físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, resultando da 

interação com várias barreiras que podem impedir a sua plena e efetiva 

participação na sociedade em condições de igualdade com os outros (artigo 1.º, § 

                                                           
2 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi adotada na Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em Nova Iorque, em 13 dezembro de 2006, foi aprovada pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 56/2009, de 30 de julho, e foi ratificada pelo Decreto do Presidente 

da República n.º 71/2009, de 30 de julho. 
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2.º). O seu conteúdo normativo inclui, assim, não apenas a deficiência física e 

intelectual stricto sensu, mas também a doença mental e a doença neurológica.  

Os princípios gerais que a caracterizam são: o respeito pela dignidade e 

autonomia individual das pessoas com deficiência, a não discriminação, a 

inclusão social e efetiva participação na sociedade, o respeito pela diferença, a 

igualdade de oportunidades e de acesso aos direitos de natureza social, a 

igualdade entre homens e mulheres e o respeito pelos direitos das crianças com 

deficiência. 

Outro vetor essencial deste convénio advém da mudança estrutural, por 

superação, do modelo médico convencional da deficiência que até então vinha 

vigorando, assente que estava na consideração da deficiência como um problema 

de saúde do próprio indivíduo, cujas limitações (de cariz física, mental ou outra) 

teriam de ser por si ou por outrem (por um médico) resolvidas. O novo figurino 

que agora se apresenta, se pressupõe (e impõe), chamado de modelo social da 

deficiência, concebe-a de uma forma abrangente, para o qual concorrem fatores 

individuais, mas também sociais, ambientais e culturais, exige o envolvimento da 

sociedade, adaptando-se à pessoa com deficiência e não o contrário3. No 

paradigma anterior a deficiência constituía um fator perturbador da sociedade 

(perturbador da normalidade), aí se estribando a justificação para a discriminação 

da pessoa com deficiência. Rompendo com essa concepção a Convenção afirma 

o respeito pela diferença, prescrevendo que as pessoas com deficiência integram 

a diversidade humana (artigo 3.º, al. d), são sujeitos de direito (e não objeto de 

direitos) em paridade com todas as demais - plenitude de capacidade jurídica –, 

capazes de fazer escolhas, que devem ser livres e informadas tanto quanto 

possível, tendo, no mínimo (quando as circunstâncias de facto mais não 

                                                           
3 Com notas relevantes sobre esta evolução ver: Pessoas com Deficiência em Portugal, de 

Fernando Fontes, FFMS, 2016; e Disability Studies – An interdisciplinar introduction, Dan 

Goodley, 2.nd Ed., 2017. 
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permitem) o direito de serem ouvidas4. A compressão do exercício de direitos 

decorrente da capacidade mental não pode, em nenhuma circunstância, justificar 

a supressão da capacidade jurídica, antes devendo proporcionar-se às pessoas 

com deficiência as adaptações consideradas razoáveis5. E em lógica consequência 

disso mesmo considera-se que a discriminação contra qualquer pessoa com base 

na deficiência constitui uma violação da dignidade humana.  

A Convenção não escamoteia as condicionantes de cariz social que andam 

normalmente associadas à deficiência, lembrando que  as mulheres e raparigas, 

bem como as crianças com deficiência estão muitas vezes sujeitas a um risco 

acrescido de violência, de lesões ou abuso, de negligência ou tratamento 

negligente, de maus tratos ou exploração, tanto dentro como fora do lar6. 

Reconhece também, expressamente, que a maioria das pessoas com deficiência 

vive em condições de pobreza e com isso em profunda desvantagem social7. Por 

isso, prospectivamente, integra as questões das deficiências nas estratégias para 

um desenvolvimento sustentável, pugnando como crítica a necessidade de serem 

gizadas políticas ativas visando colmatar o impacto negativo da pobreza nas 

pessoas com deficiência. 

Finalmente deverá sublinhar-se que tencionando dar aos direitos humanos 

o maior grau possível de tutela a Convenção consagra um princípio geral 

                                                           
4 É o que resulta dos considerandos n), r), v), bem assim como dos artigos 1.º, 5.º, 3.º. al. a), 

9.º, § 1.º e 2.º, al. f), 12.º, § 2.º, 3.º e 4.º, 18.º, § 1.º, 19.º, 21.º, 23.º, § 1.º, al. b) e 29.º, al. a) – iii). 

5 «Adaptação razoável» para efeitos da Convenção designa a modificação e ajustes necessários e 

apropriados que não imponham uma carga desproporcionada ou indevida, sempre que necessário 

num determinado caso, para garantir que as pessoas com incapacidades gozam ou exercem, em 

condições de igualdade com as demais, de todos os direitos e liberdades fundamentais (artigo 2.º). 

Vejam-se as referências ao conceito nos artigos 5.º, § 3.º; 14.º, § 2.º, 24.º, § 2.º, al. c) e 27.º, § 1.º, 

al. i). 

6 É o que resulta, entre o mais, do considerando q), bem assim como dos artigos 3.º, al. h), 6.º, 

7.º, 16.º, § 5.º, 23.º, § 3.º, 24.º, § 2.º, 28.º, § 2.º, al. b) e 30.º, § 5.º, al. d) da Convenção. 

7 Conforme decorre dos considerandos t) e y) e do artigo 28.º, § 2.º, al. b) e c) da Convenção. 
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segundo o qual em nenhuma circunstância aquele convénio restringe quaiquer 

direitos já reconhecidos nos Estados-Parte às pessoas deficientes, emergentes de 

direito internacional neles vigente ou de leis ordinárias naqueles aprovadas, 

devendo o alcance de qualquer delas ser o mais protetor possível; da mesma 

sorte proscrevendo (proibindo) interpretações restritivas ou derrogativas de 

normas nela constantes dos direitos já reconhecidos e garantidos com o pretexto 

de que a Convenção os não reconhece ou os reconhece em menor grau (artigo 

4.º, § 4.º). Do mesmo passo e para o mesmo efeito exige-se aos Estados-Parte 

que mantenham, reforcem, designem ou estabeleçam a nível interno uma 

estrutura que inclua um ou mais mecanismos independentes, visando a 

promoção, proteção e monitorização da implementação dos princípios e regras 

constantes da Convenção (art.º 33.º). No respeitante à monitorização prevê-se 

que os destinatários dos direitos ou as suas associações representativas sejam 

envolvidos no respetivo processo. E no Protocolo Adicional estabelece-se um 

direito de queixa à Comissão (órgão próprio criado pela Convenção) depois de 

esgotados os recursos internos, prevendo-se igualmente que aquela Comissão 

realize inquéritos nos Estado-Parte, para investigar matérias relacionadas com 

violações sistemáticas e sérias dos direitos consagrados (art.º 34.º).  

 

4. O direito interno precedente: constitucional e ordinário 

A Convenção integra-se naturalmente no direito interno por via do 

princípio da receção previsto no artigo 8.º, § 2.º da Constituição, vindo a 

conjugar-se com o conjunto normativo pré-existente, nomeadamente:   

- A Constituição da República Portuguesa, a qual logo no seu artigo 1.º 

prescreve que: Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa 

humana (…) empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

Consagra os princípios da igualdade e da não discriminação (13.º); e no capítulo 

dos direitos fundamentais reconhece o direito à vida (24.º) à integridade pessoal 
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(25.º e 26.º), à liberdade e à segurança (27.º), o direito de acesso ao Direito e aos 

tribunais; o direito de deslocação (44.º), de participação na vida pública (48.º); e 

como direitos económicos, sociais e culturais, o direito ao trabalho (58.º), o 

direito à segurança social e à solidariedade (63.º), à saúde (64.º), à habitação 

(65.º) e à qualidade de vida (66.º), à fruição e criação cultural (78.º), entre 

outros, aplicáveis a todos, incluindo naturalmente às pessoas com deficiência e 

especificamente quanto a estas dispõe (no artigo 71.º):  

1. Os cidadãos portadores de deficiência física ou mental gozam 

plenamente dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na 

Constituição, com ressalva do exercício ou do cumprimento daqueles para 

os quais se encontrem incapacitados. 

2. O Estado obriga-se a realizar uma política nacional de prevenção 

e de tratamento, reabilitação e integração dos cidadãos portadores de 

deficiência e de apoio às suas famílias, a desenvolver uma pedagogia que 

sensibilize a sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade para 

com eles e a assumir o encargo da efetiva realização dos seus direitos, sem 

prejuízo dos direitos e deveres dos pais ou tutores. 

3. O Estado apoia as organizações de cidadãos portadores de 

deficiência. 

- O Código do Trabalho8 e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas9 

contêm diversas normas conferidoras de direitos especiais aos trabalhadores com 

deficiência ou aos trabalhadores com dependentes portadores de deficiência.     

                                                           
8 Aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, com as alterações subsequentes. 

9 Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, atualizada de acordo com a Declaração de Retificação n.º 37-

A/2014, de 19 de agosto – com produção de efeitos a 1 de agosto de 2014; Lei n.º 82-B/2014, de 

31 de dezembro, com início de vigência a 1 de janeiro de 2015; e Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto, 

com início de vigência a 6 de setembro de 2015. 
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- Por seu turno a Lei de Bases da Saúde10 assegura medidas especiais 

relativamente a grupos sujeitos a maiores riscos, como é o caso dos portadores 

de deficiência.  

- A Lei de Bases Gerais do Sistema de Segurança Social11 garante um 

sistema de previdência e medidas de promoção da inserção social, estabelecendo 

princípios de universalidade quanto à proteção social, de solidariedade e 

igualdade.  

 

4.1 Acompanhamento de maiores  

Arrimando-se no princípio da igualdade e reconhecimento de plena 

capacidade jurídica às pessoas portadoras de deficiência, o programa da 

Convenção preconiza um regime consequente de assistência e apoio às pessoas 

com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial no exercício dos seus 

direitos pessoais. Este figurino pressupõe um vasto leque de medidas, tendo na 

sua base o princípio de que as pessoas com deficiência são os principais decisores 

da sua vida e não sujeitos passivos dela. Esta incontornável alteração 

paradigmática mostra-se incompatível com o modelo de substituição/autorização 

em que assentam os tradicionais institutos da interdição e inabilitação, 

constantes dos ainda vigentes artigos 138.º e seguintes do Código Civil. Desde 

logo por estes, nos seus próprios termos, pressuporem a incapacidade jurídica 

das pessoas a que se dirigem, equiparando-as a menores (na interdição) – artigo 

139.º C. Civil  - ou limitando-lhes a capacidade de molde a limitar totalmente a 

prática de certos atos (154.º C. Civil) ou a permitir esse exercício com a 

assistência de um curador que os autoriza - 153.º C. Civil (na inabilitação). Tais 

institutos são aplicáveis a pessoas portadoras de anomalia psíquica, surdez-mudez 

                                                           
10 Lei n.º 48/90, de 24 de agosto. 

11 Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro. 
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ou cegueira, incapazes de governar a sua pessoa e bens (interdição); ou às pessoas 

que sendo portadoras de anomalia psíquica, surdez-mudez, cegueira, ou que pela 

sua prodigalidade ou abuso de bebidas alcoólicas ou estupefacientes se mostrem 

incapazes de reger convenientemente o seu património (inabilitação). Aos 

interditos é nomeado um tutor que rege a sua vida e património; e aos 

inabilitados é nomeado um curador a cuja autorização ficam sujeitos os atos de 

disposição de bens entre vivos e todos os demais que o juiz fixar na sentença 

(podendo ainda a administração do património ou parte dele ser entregue pelo 

tribunal ao curador).  

O novo modelo, decorrente do programa da Convenção, valoriza os direitos 

humanos em termos incompatíveis com as estreitas amarras que caracterizam 

aqueles vetustos institutos jurídicos. A própria Convenção prescreve, de modo 

consequente, bastas obrigações para os Estados-parte (art.º 4.º) no sentido da 

compatibilização das respetivas leis internas e da adaptação do funcionamento 

dos serviços públicos visando o pleno exercício dos direitos nela reconhecidos às 

pessoas com deficiência. Em decorrência disso mesmo o legislador nacional, 

através da Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto, revogou aqueles institutos jurídicos 

e criou um novo, a que deu um nomen juris que logo evidencia a mudança 

preconizada. Assim, a Secção V do Capítulo I do Subtítulo I do Título II do 

Livro I do Código Civil passará a intitular-se: Menores e maiores acompanhados; e 

a Subsecção III da Secção referida, que compreenderá os artigos 138.º a 156.º 

passará a intitutar-se: Maiores acompanhados (artigo 22.º da Lei n.º 49/2018). 

Esta nova Lei entrará em vigor no dia 11 de fevereiro de 2018 (artigo 25.º, §1.º 

Lei 49/2018). É, pois, no Código Civil, com o novel instituto de 

acompanhamento de maiores12 que se fará a mudança do direito substantivo que 
                                                           

12 Pese embora o acompanhamento se reporte a maiores, como sucedia no regime pretérito da 

interdição e da inabilitação que só eram aplicáveis a maiores (os menores tinham assegurada a 

proteção necessária por via das responsabilidades parentais), o acompanhamento de maiores pode 

ser requerido dentro do ano anterior à maioridade, para produzir efeitos a partir desta (artigo 142. 

º do Código Civil, na redação introduzida pela Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto). 
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ordinariamente rege esta área da vida social.  O novo instituto do 

acompanhamento estabelece que a pessoa maior de idade que por razões de saúde, 

deficiência, ou pelo seu comportamento, esteja impossibilitada de exercer, plena, 

pessoal e conscientemente, os seus direitos ou de, nos mesmos termos, cumprir 

os seus deveres, deve beneficiar das medidas que vierem a ser fixadas pelo juiz, 

exceto se o pleno exercício dos seus direitos estiver garantido através dos deveres 

gerais de cooperação e de assistência que no caso caibam (assegurados pelo 

cônjuge, ascendente, descendente, irmãos…). Mostrando-se imprescindível a 

intervenção do juiz, deverá então ser nomeado um acompanhante que a 

aconselha e lhe presta apoio nas decisões tomadas por ela. Com isso visa-se o 

bem estar da pessoa acompanhada e a sua máxima autonomia, reconhecendo-lhe 

plena capacidade e exercício de todos os seus direitos e cumprimento dos seus 

deveres. Para além do caráter supletivo do novel instituto (que só deverá 

instituir-se quando a plena autonomia da pessoa deficiente não estiver garantida 

através dos deveres gerais de cooperação e de assistência) o leque de pessoas com 

legitimidade para requerer o acompanhamento é também substancialmente 

alargado face aos institutos precendentes, nomeadamente ao próprio e ao unido 

de facto (para além do cônjuge, naturalmente), podendo o maior carecido de 

acompanhamento, ele próprio, ou o seu representante legal, escolher o 

acompanhante (cfr. nova redação dos artigos 141.º e 143.º C. Civil - sendo da 

nova versão deste Código todas as referências a artigos feitas, até indicação em 

contrário, quando nada mais se indique). A pessoa deficiente pode, 

inclusivamente, prevenindo eventual necessidade de acompanhamento no futuro, 

celebrar um contrato de mandato para a gestão dos seus interesses, com ou sem 

poderes de representação. Nestes casos, no momento em que vier a ser 

decretado o acompanhamento o tribunal poderá aproveitar o mandato, no todo 

ou em parte, tendo-o em conta na definição do âmbito de proteção e na 

designação do acompanhante (art.º 156.º). Na falta de indicação ou escolha esta 

será feita pelo juiz no contexto de um muito alargado e flexível leque de 

possibilidades, sem nenhuma hierarquia estabelecida, sendo o critério legal o da 
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melhor salvaguarda possível do interesse imperioso do beneficiário (art.º 143.º), 

podendo até, de acordo com as circunstâncias, virem a ser designados vários 

acompanhantes com diferentes funções. Esta flexibilidade conexiona-se 

logicamente com a máxima autonomia do beneficiário, a crédito dos seus 

melhores interesses. O exercício de direitos pessoais (v.g. casar, constituir 

situações de união de facto, procriar, perfilhar ou adotar, cuidar e educar os 

filhos, escolher profissão, trabalhar, viajar, fixar domicílio e residência, testar, 

votar) e a celebração de negócios da vida corrente é livre, sendo limitado apenas 

pelas exceções expressamente previstas na lei ou fixadas pelo juiz na decisão de 

acompanhamento (art.º 147.º). 

O internamento compulsivo do maior acompanhado depende de autorização 

expressa do tribunal. Prevê a lei que em caso de urgência o internamento possa 

ser imediatamente solicitado pelo acompanhante13, sujeitando-se à ratificação pelo 

juiz (art.º 148.º, § 2.º), sem nada mais se precisar! Esta matéria do internamento 

urgente terá de conexionar-se com o que sobre a mesma já dispõe a Lei de 

Saúde Mental - LSM (artigos 22.º e 23.º, § 1.º da LSM): a polícia ou autoridade 

de saúde podem, em caso de urgência, oficiosamente ou a requerimento do 

acompanhante, conduzir o internando ao hospital. Devendo igualmente 

conjugar-se com o disposto no artigo 25.º, § 3.º da LSM, por via do qual o 

paciente é conduzido voluntariamente à urgência pelo acompanhante e ali o 

médico conclui pelo internamento. Daí que o novo artigo 148.º, § 2.º do Código 

Civil seja pouco mais que redundante, pois confere legitimidade ao 

acompanhante para solicitar à polícia ou à autoridade de saúde algo para o que 

qualquer pessoa já tinha legitimidade (art.º 23.º, § 1.º LSM) e não dispensa, 

                                                           
13 Quer o internamento de urgência (por iminência de perigo de lesão de bens jurídicos de 

valor relevante, próprios ou alheios, de natureza pessoal ou patrimonial – artigo 12.º, § 1.º LSM); 

quer o internamento tutelar (quando há uma deterioração acentuada do estado de saúde, a 

ausência de tratamento deteriora de forma acentuada o seu estado e há ausência de discernimento 

para consentir - artigo 12.º, § 2.º LSM). Sobre este temário Vide Pedro Soares de Albergaria, A 

Lei de Saúde Mental, Almedina, 2003, pp. 36 e ss. 
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antes pressupõe, as comunicações e confirmação judicial a que se referem os 

artigos 25.º e 26.º da LSM. 

No concernente ao valor dos negócios jurídicos indevidamente realizados a 

regra no direito pátrio é a de que: os atos jurídicos feridos de incapacidade 

jurídica (de gozo de direitos) são nulos; e aqueles que careçam apenas de 

incapacidade de exercício são anuláveis. Como assim os atos praticados pelo 

maior acompanhado que inobservem as medidas de acompanhamento fixadas pelo 

juiz e sejam posteriores ao registo são anuláveis; sendo também anuláveis os 

mesmos atos se praticados depois de anunciado o início do processo, mas apenas 

após a decisão final e caso se mostrem prejudiciais ao acompanhado (art.º 154.º). 

Regra associada e cogente é a relativa à publicidade destes processos, a qual é 

limitada ao estritamente necessário para defender os interesses do beneficiário 

ou de terceiros, sendo decidida, em cada caso, pelo tribunal (153.º), contando-se 

o prazo de um ano da data do registo da sentença para requerer a anulabilidade 

(art.º 287.º). Aos atos anteriores ao anúncio aplica-se o regime da incapacidade 

acidental (art.ºs 154.º, 257.º e 287.º).  

As funções do acompanhante são gratuitas, sem prejuízo da alocação de 

despesas (art.º 151.º), podendo ser removido de funções nos casos previstos na 

lei (art.ºs 1948.º a 1950.º), nomeadamente se faltar ao cumprimento dos deveres 

próprios do cargo ou revele inaptidão para o seu exercício.  

A flexibilidade que carcateriza este novo instituto não tinha (naturalmente) 

paralelo no regime anterior, nomeadamente no respeitante à cessão e 

modificação do respetivo regime. Agora o acompanhamento cessará ou será 

modificado mediante decisão judicial que reconheça a cessação ou a modificação 

das causas que o justificaram (art.º 149.º), sendo, a mais disso, revistas as 

medidas de acompanhamento decretadas pelo tribunal, oficiosamente, com a 

periodicidade fixada na sentença e, no mínimo, de cinco em cinco anos (art.º 

155.º). Talvez esta imperatividade de revisão, de todos os casos ao fim de um 
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certo tempo, seja excessiva, porquanto alguns haverá que por força das 

características da deficiência (doença psiquiátrica profunda e irreversível) a 

revisão periódica obrigatória se mostra desnecessária ab initio, até porque na 

superveniência de qualquer situação constitutiva de alteração relevante das 

circunstâncias (por exemplo a cura da doença determinante) esta poderia 

sempre, até oficiosamente, ser feita (como se prevê na nova redação do artigo 

904.º, § 2.º do CPC). 

A prática evidencia que muitas vezes a deficiência decorre de doença de tal 

ordem comprometedora da vontade do acompanhado que este não tem a menor 

possibilidade de indicar acompanhante. Casos há também em que as pessoas 

carecidas de acompanhamento não têm ninguém na sua família ou nas relações 

próximas que possam assumir aquela responsabilidade. Como compatibilizar 

então os direitos das pessoas com essas circunstâncias? Nalguns países que em 

sequência da Convenção alteraram mais cedo as suas leis a opção foi a de manter 

a tutela parcial, reconhecendo a dificuldade de prescindir totalmente do modelo 

de substituição. A Convenção, contudo, parece não respaldar esta opção! 

Portugal está deveras atrasado no cumprimento das obrigações 

convencionalmente assumidas, de tal forma que em 2016 a Comissão sobre os 

Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, organismo gizado para 

acompanhamento e análise dos relatórios detalhados que os Estados-Parte têm 

obrigação de realizar e entregar (no prazo de dois anos após a publicação da 

Convenção de depois a cada quatro anos) – art.º 34.º da Convenção -, a 

propósito do princípio da igualdade (artigo 12.º da Convenção) constatou14 

«com profunda preocupação que em Portugal existia um grande número de 

pessoas com deficiência sujeitas ao regime de tutela total ou parcial, e 

consequentemente privadas do exercício de certos direitos, como o direito de 

                                                           
14 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC

%2fPRT%2fCO%2f1%20&Lang=en  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fPRT%2fCO%2f1%20&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fPRT%2fCO%2f1%20&Lang=en
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voto, ao matrimónio, a constituir família ou a gerir os seus bens, bem assim 

como que na revisão em curso do Código Civil se mantenha a restrição da 

capacidade jurídica das pessoas com deficiência.» Recomendou por isso que se 

adotassem «as medidas necessárias para tornar efetivos os direitos consagrados na 

Convenção, nomeadamente o direito de voto, de contrair casamento, constituir 

família e gerir os seus bens.» Recomendou ainda a «revogação dos  regimes de 

tutela total ou parcial» e que se desenvolvessem «sistemas de apoio à tomada de 

decisão, que permitam e promovam o exercício efetivo dos direitos das pessoas 

com deficiência.» Através da Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto o legislador 

nacional resolveu algumas das situações apontadas, mas não todas. Com a 

introdução do acompanhamento de maior o Estado português revogou in totum 

os regimes da interdição e da inabilitação (paradigmas do modelo de 

substituição/autorização), deixando cautelosamente ao juiz a responsabilidade de 

moldar em cada caso o âmbito e o conteúdo do acompanhamento, o qual, 

devendo limitar-se ao necessário, pode, independentemente do que haja sido 

pedido cometer ao acompanhante o regime da representação geral e/ou da 

representação especial do maior acompanhado, o regime da administração total 

ou parcial de bens, a necessidade de autorização prévia para a prática de 

determinados atos por banda do acompanhado, ou mesmo intervenções de outro 

tipo desde que devidamente explicitadas (artigos 145.º e 147.º), no que 

materialmente vem a ser a manutenção, em certa medida (na justa medida – 

pelo juiz julgada mais conveniente e oportuna), dos regimes da substituição ou 

da autorização!  

No concernente ao direito adjetivo, que por natureza serve as finalidades 

gizadas pelo direito substantivo, o legislador de agosto de 2018 introduziu 

alterações no Código de Processo Civil (CPC), adaptando-o à natureza no novo 

instituto do maior acompanhado. Assim, o Título III do Livro V do CPC, que 

anteriormente se dedicava ao processo especial das interdições e inabilitações 

passa a intitular-se: Do acompanhamento de maiores, abrangendo os seus artigos 
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891.º a 904.º do CPC (sendo da nova versão deste Código todas as referências a 

artigos feitas, até indicação em contrário, quando nada mais se indique). 

Alterou-se, justificadamente, a natureza deste processo especial, que passou a ser 

de jurisdição voluntária, ainda que desinserido daquele que deveria ser o seu 

lugar na ordenação sistemática do código (nos artigos 986.º e seguintes), 

fixando-se-lhe (também justificadamente) caráter urgente (art.º 891.º, § 1.º). A 

tramitação prevista segue um figurino simples, ainda que com as garantias 

essenciais do contraditório, com citação do beneficiário pelo meio mais eficaz e 

resposta por este quando não for requerente, sendo citado o Ministério Público 

nos casos de ausência de resposta pelo beneficiário citado (art.ºs 895.º e 896.º). 

Ao juiz são atribuídos amplos poderes instrutórios (art.º 897.º) em conformidade 

com a natureza do processo. Institui-se a audição obrigatória direta do 

beneficiário (art.º 898.º) e a intervenção de peritos para a precisão da afeção de 

que sofre o beneficiário, suas consequências, data provável do seu início, meios 

de apoio e de tratamento aconselháveis (art.º 899.º). Na decisão o juiz designará 

o acompanhante, definirá as medidas de acompanhamento, fixará a data a partir da 

qual as medidas decretadas se tornaram convenientes e referirá a existência de 

testamento vital e de procuração para cuidados de saúde, devendo nela acautelar-

se o respeito pela vontade antecipadamente expressa pelo acompanhado (art.º 

900.º). Não obstante estas menções obrigatórias na sentença o juiz goza de 

amplos poderes de conformação, quer em decorrência do regime substantivo 

(art.º 145.º Cód. Civil), quer da natureza de jurisdição voluntária do processo 

(987.º CPC), por via da qual não está sujeito a critérios de legalidade estrita, 

podendo/devendo adotar em cada caso a solução que julgue mais conveniente e 

oportuna (tudo, naturalmente, sem prejuízo do dever geral de fundamentação). 

A decisão judicial é recorrível apenas relativamente à medida de 

acompanhamento, sendo que só o requerente, o acompanhado e, como assistente, 

o acompanhante, têm legitimidade processual para tal (art.º 901.º). No 

concernente à publicidade do processo e da decisão final, em consonância com o 
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previsto no direito substantivo (art.º 153.º C. Civil), a regra é parcimoniosa, 

cingindo-se as comunicações ao estritamente necessário: o juiz decidirá, em face 

do caso, que tipo de publicidade deverá dar-se ao início, ao decurso e à decisão 

final do processo e, quando necessário (para defender os interesses do 

beneficiário ou de terceiros) poderá determinar a publicação de anúncios em 

sítio oficial (893.º CPC). Só a decisão que decretar medida de acompanhamento 

terá de ser obrigatoriamente comunicada ao registo civil, nomeadamente para os 

efeitos previstos no artigo 1920.º-C Cód. Civil (902.º, § 2.º CPC). 

Por razões de equidade a lei estabelece um regime de adaptação das 

interdições e inabilitações anteriormente decretadas, ao novo regime do 

acompanhamento de maior. No que tange às interdições anteriores prevê-se no 

artigo 26.º da Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto, que se lhes aplica o novo regime 

do acompanhamento de maior, sendo atribuídos ao acompanhante poderes gerais 

de representação; e às inabilitações decretadas antes da entrada em vigor daquela 

Lei aplica-se igualmente o regime do acompanhamento de maior, cabendo ao 

acompanhante autorizar os atos antes submetidos à aprovação do curador. Por 

razões de elementar justiça para além desta convolação automática os novos 

acompanhamentos, assim criados, poderão ser revistos a pedido do próprio 

acompanhado, do acompanhante ou do Ministério Público (artigo 26.º da Lei n.º 

48/2018, de 14 de agosto), sem prejuízo da revisão obrigatória prevista no artigo 

155.º Cód. Civil a que doravante ficarão também sujeitos, bem ainda como  a 

revisão ou levantamento quando a evolução do beneficiário o justifique (art.º 

904.º, § 2.º CPC). 

 

4.2 Outras alterações consequentes  

O legilador nacional aproveitou a Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto para, em 

cumprimento das obrigações fixadas na Convenção,  proceder à alteração de 

diversas leis, adaptando-as às orientações gerais do convénio e aos direitos nela 
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reconhecidos. Isso sucedeu relativamente ao Código do Registo Civil (quanto 

aos factos registáveis), ao Código de Processo Penal (reconhecendo capacidade 

para ser testemunha a qualquer pessoa com aptidão mental para depor), à Lei de 

Saúde Mental, e às que regulam a Procriação Assistida, a Proteção das Uniões de 

Facto, a Concessão de Passaporte, o Jogo, o Regime Jurídico do Trabalho em 

Funções Públicas, o Código das Sociedades Comerciais, o Código Comercial, 

etc. Mas este catálogo não foi exaustivo pois o legislador deixou para posterior 

alteração algumas outras leis relativas à (in)capacidade e exercício efetivo de 

direitos reconhecidos na Convenção, como a capacidade eleitoral, 

indubitavelmente compreendida no programa da Convenção e até já 

anteriormnte assinalada pela Comissão. Efetivamente as leis eleitorais em vigor 

prevêem uma incapacidade op legis15, sendo também necessário rever nelas o 

requisito de pessoalidade no exercício do direito de voto, que se configura 

incompatível com os direitos reconhecidos na Convenção e com as adaptações 

necessárias que nela se preconizam.   

 

5. Cidadania e Estado Social  

O tema dos direitos humanos das pessoas portadoras de deficiência tem 

uma indiscutível relevância social, devendo por isso ser seriamente debatido pela 

própria comunidade, valorizando a sua experiência e conhecimento dos 

problemas, levando-a a participar na construção das novas soluções, com isso a 

comprometendo com as orientações legislativas e práticas consequentes. Puro 

engano de quem pense haver soluções fáceis para problemas complexos. 

Produzir uma lei pode dar a ideia de se estar a fazer alguma coisa, mas não raras 

vezes se acrescenta afinal muito pouco ou mesmo nada. Sem prejuízo dos 

ajustamentos necessários e os exigidos pelo devir do tempo e do progresso 

                                                           
15 Cfr. p. ex. art.º 2.º. al. a) LEAR; art.º 3.º, al. a) LEOAL; art.º 2.º, al. a) LEALRAA; art.º 

2.º, al. a) LEALRAM; art.º 3.º, § 2.º, al. a).  
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social, temos já leis suficientes, depositárias de valores seguros, antigos e novos, 

enunciadoras de princípios e regras16 em geral alinhados com os vigentes nas 

nações mais avançadas do mundo. O divórcio que por vezes se constata entre o 

patamar do dever ser (o patamar do Direito) e o do ser (a realidade do dia a dia) 

decorre mais de uma crónica falta de meios (da afetação dos meios necessários) 

ou de deficiente formação dos profissionais, que levam a práticas desajustadas. É 

deveras mais difícil gizar um plano integrado, coerente, competente, com 

objetivos mensuráveis, dotado dos meios necessários, sujeito a uma 

monitorização séria dos seus efeitos e disponibilidade para corrigir falhas e fazer 

adaptações, mas é também seguramente mais eficaz. Imprescindível parece, pois, 

num quadro consequente de valorização dos direitos humanos e do 

reconhecimento intersubjetivo dos direitos do outro, construir e prosseguir 

opções estratégicas (políticas) de aprofundamento do Estado Social. Este será o 

contexto recentrador em que será possível conjugar políticas multissetoriais que 

passam pela educação para a cidadania e para a solidariedade, pela 

institucionalização de uma rede protetora da dignidade humana, por uma 

assistência médica e medicamentosa ajustada às necessidades das pessoas com 

deficiência, uma previdência social firmada na dignidade humana (de molde a 

assegurar a verdadeira liberdade). Não devendo esquecer uma alavancagem do 

sistema judicial como garante da efetivação dos direitos quando estes não são 

respeitados (nomeadamente pelo próprio Estado). Isso não será mais que, afinal, 

cumprir o plano constitucional como adquirido histórico e civilizacional, o qual 

radica tanto na ideia de justiça distributiva de Aristóteles; como na de Tomás de 

Aquino (que funda aquela mesma ideia de justiça na dignidade da pessoa 

                                                           
16 Como sabido aqueles (os princípios) possuem uma dimensão de peso, valorativa, configuram 

os casos de forma aberta, como mandados de otimização, não sendo perentórios. E aquelas (as 

regras), ao invés, fazendo-o de modo fechado, exigindo um cumprimento pleno: são cumpridas 

ou incumpridas. 
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humana); ou na do Papa Leão XIII (na encíclica Rerum Novarum17 matriz da 

doutrina social da igreja) que recentra a ideia de justiça na pessoa e na sua 

dignidade, ordenada ao bem comum; ou ainda nas conceções de justiça 

teorizadas no pós guerras assentes na ligação umbilical e consequente da 

equidade à justiça (p. ex. em John Rawls18). É este lastro do moderno Estado 

Social que nos pode conduzir a uma sociedade decente19, como muito 

propriamente refere Eduardo Paz Ferreira - a uma sociedade que tenha a 

dignidade das pessoas no centro do desenvolvimento económico e de toda a 

organização social e política. ◼ 

                                                           
17 http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html  

18 JOHN RAWLS, Uma teoria da Justiça (1971), Editorial Presença.  

19 EDUARDO PAZ FERREIRA, Por Uma Sociedade Decente - começar de novo vai valer a pena», 

Marcador, 2016.    

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
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SUMÁRIO: O presente artigo, visa descrever o enquadramento jurídico 

em sede de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA), na execução do 

Contrato de Agência outorgado entre a uma empresa de direito 

português (“Alfa, S. P. A.”) e uma empresa italiana “Beta, S. P. A.”, 

materializado na promoção e celebração de contratos a concluir em 

nome e por conta da empresa principal, mediante uma retribuição 

variável sob a forma de comissão ou percentagem, calculada sob o 

volume de negócios alcançados por via da intervenção do Agente. 

DESCRITORES: Contrato de agência – Imposto sobre Valor 

Acrescentado – Contrato em nome e por conta de empresa principal – 

comissão – volume de negócios 

 

I – Enquadramento jurídico tributário 

1- Pressupostos de facto 

A) A “Alfa” é uma sociedade de direito português, e que tem por objecto a 

prospecção de mercado, angariação de clientes, difusão de produtos e negociação 

de artigos de moda de grandes nomes e produtores da alta-costura francesa e 

italiana, quer na linha feminina, quer na linha infanto-juvenil. 

B) A “Alfa” encontra-se registada em sede de IVA, assumindo a qualidade de 

sujeito passivo de IVA, nos termos da al. a), do n.º 1, do art. 2º do CIVA. 
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C) A “Beta” é uma sociedade de direito italiano, que tem como escopo a 

produção e comercialização de peças de vestuário de alta-costura francesa e 

italiana. 

D) A “Beta” assume a qualidade de sujeito passivo de IVA, registado num 

Estado Membro da E.U. – Itália. 

E) A “Beta” (na qualidade de Principal) outorgou com a “Alfa” (que assume 

a qualidade de Agente) um contrato de agência. 

F) Ao abrigo do contrato de agência a “Alfa” promove em Portugal 

Continental, produtos e negócios de artigos de moda da alta-costura francesa e 

italiana, quer na linha feminina, quer na linha infanto-juvenil. 

G) A outorga dos contratos de compra e venda de bens promovidos pela 

“Alfa” junto de terceiros é realizada directamente pela “Beta”. 

H) Pelos serviços de promoção, angariação e intermediação, a “Alfa” aufere 

uma retribuição variável com base no volume de negócios concluídos em Portugal 

em nome do Principal. 

 

2- Do regime jurídico-tributário em IVA 

O IVA incide sobre as transmissões de bens e prestações de serviços 

efectuadas em território nacional (tal como ele é definido nos termos do art. 5º 

da Constituição da República Portuguesa ex vi al. a), do n.º 2 do art. 1º do CIVA), 

a título oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal. 

Deste princípio geral decorre que determinada operação apenas poderá ser 

tributada em IVA se em concreto se verificarem quatro pressupostos, a saber: (i) 

ser efectuada por um sujeito passivo agindo como tal; (ii) ser realizada no âmbito 

de uma actividade económica, (iii) ser regra geral onerosa, e (iv) ocorrer em 

território nacional. 
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2.1- Da incidência subjectiva 

Ser sujeito passivo de IVA, significa dever liquidar imposto nas operações 

efectuadas durante o período de tributação, isto é, nas vendas e serviços prestados 

(nos outputs). 

Excepcionalmente, tal obrigação de liquidação de imposto poderá igualmente 

surgir nas operações de aquisição de bens e serviços (nos imputs).  

Assim, por referencia ao seu objecto societário - prospecção de mercado, 

angariação de clientes, difusão de produtos e negociação de artigos de moda de 

grandes nomes e produtores da alta costura francesa e italiana – deverá qualificar-

se a sociedade “Alfa” como sujeito passivo de IVA, nos termos da al. a), do n.º 1, 

do art. 2º do CIVA. Pois que, de modo habitual e com carácter de independência, 

exerce uma actividade de prestação de serviços. 

Dado que a execução de funções atinentes ao cumprimento do contrato de 

agência é levada a cabo por um “não particular” e um “não consumidor final”, mas 

por um agente económico, conclui-se pela verificação do requisito de incidência 

subjectiva estatuído na al. a) do n.º 1, do art. 2º do CIVA. 

 

2.2- Da incidência objectiva e/ou da operação 

Por imposição da al. a), do n.º 1, do art. 1º do CIVA são tributadas em IVA 

as transmissões de bens e, as prestações de serviços efectuadas em território 

nacional a título oneroso. 

Da hipótese em exame, emerge que a entidade consulente outorgou com a 

empresa italiana “Beta” um contrato de agência, por via do qual se obrigou a, 

promover contratos em nome da entidade Principal em território nacional.  
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Mais concretamente, a sociedade “Alfa”, por força do contrato de agência, 

exerce uma complexa e multifacetada actividade material de prospecção de 

mercado, angariação de clientes, difusão de produtos e marcas e de negociação, 

que antecede e prepara a conclusão dos contratos na qual não intervêm (sendo os 

mesmos concluídos entre a entidade Principal e o Terceiro Adquirente).  

Legitimada no contrato de agência, a sociedade “Alfa” no exercício da sua 

actividade e de acordo com a sua função (promover a celebração de contratos) 

actua sempre por conta do Principal, repercutindo-se na sua esfera jurídica os 

efeitos de todos os actos praticados na qualidade de Agente, actuando por isso em 

nome e defesa dos seus interesses.  

Ora dada a descrição da operação comercial desenvolvida entre a entidade 

consulente e a italiana “Beta”, não poderá deixar de se concluir que a mesma 

preenche o conceito de prestação de serviços vertido no art. 4º do CIVA. Pois 

que, dada a sua especificidade, não configura uma transmissão de bens (que na 

hipótese sub judice é realizada via directa entre o Principal e o Terceiro Adquirente). 

Com efeito, tratando-se de uma operação realizada no âmbito de uma 

actividade económica deverá concluir-se pelo preenchimento do pressuposto de 

incidência objectiva. 

 

2.3- Da localização da operação 

A tributação de uma determinada operação em sede de IVA dependerá 

sempre da sua localização em território nacional (cfr. art. 1º, n.º 1, al a) do CIVA). 

Assim, para cada operação em concreto, é essencial averiguar se estão 

reunidas as condições para que a mesma possa ser considerada realizada em 

território nacional, e como tal sujeita a tributação. Ou, se pelo contrário, tais 

condições não estão reunidas, considerando-se então que a realização da operação 
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ocorre fora do território nacional, encontrando-se consequentemente, excluída da 

tributação em território nacional. 

Não obstante a localização das operações de prestações de serviços para efeitos 

de tributação em sede de IVA ser uma realidade complexa (devido à imaterialidade 

destas operações), estabeleceu-se como regra geral que a operação se encontra 

localizada na sede, estabelecimento estável ou domicilio do prestador de serviços. 

Falando-se a este propósito de princípio da origem como elemento de conexão (cfr. 

art. 6º, n.º 6, al. a) do CIVA). 

Sendo o princípio da origem a regra da localização das prestações de serviços 

em território nacional, são muitas as excepções em que o mesmo princípio é 

afastado.  

De entre as diversas ressalvas (e para o que na hipótese sub judice se pretende) 

destacam-se as prestações de serviços de intermediação em geral, e comummente 

denominadas de mandato sem representação. 

Em derrogação do princípio da origem, consigna-se na al. e) do n.º 10, do art. 

6º do CIVA que estão sujeitas a IVA todas as prestações de serviços que sejam 

“(…) efectuadas por intermediários agindo em nome e por conta de outrem, quando a 

operação a que se refere a intermediação tenha lugar no território nacional.” 

O que vale por dizer que a localização da prestação de serviços em território 

nacional, depende da verificação cumulativa de dois requisitos: i) que o serviço 

seja executado por um intermediário em nome e por conta de outrem; ii) que a 

operação objecto de intermediação ocorra dentro do território nacional. 

Diversamente, estatui-se na al. e) do n.º 9, do art. 6º do CIVA uma hipótese 

de não sujeição apenas aplicável às prestações de serviços “(…) efectuadas por 

intermediários agindo em nome e por conta de outrem, quando a operação a que se 

refere a intermediação tenha lugar fora do território nacional.” 
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Concretizando, decorre do normativo em exame que não haverá lugar a 

tributação em sede de IVA, quando em concreto e cumulativamente estejam 

reunidos dois requisitos: i) que o serviço seja executado por um intermediário em 

nome e por conta de outrem; ii) que a operação objecto de intermediação ocorra 

fora do território nacional. 

Em sinopse, poderá dizer-se que a prestação de serviços de intermediação, 

por norma, ocorrerá no local onde se considerar realizada (localizada) a operação 

a que se reporta a intermediação (operação principal). 

Sendo este o regime de tributação em sede de IVA que emerge do 

ordenamento jurídico tributário vigente, revela-se de todo imperioso proceder à 

localização da operação de prestação de serviços executada pela sociedade “Alfa” 

para a italiana “Beta”, ao abrigo do contrato de agência, mediante prévia localização 

da operação principal, entabulada entre o Sujeito Principal e o Terceiro Adquirente. 

Decorre do elenco de factos enunciados no ponto um que na vigência e ao 

abrigo do contrato de agência, agindo como sujeito passivo de IVA, a sociedade 

“Alfa” faz prospecção de mercado, angariação de clientes, difusão de produtos de 

moda de criadores franceses e italianos.  

Ou seja, no interesse e em nome da gestão de interesses alheios, desenvolve 

todo um conjunto de actos destinados a promover a celebração de contratos de 

compra e venda de bens entre o Principal e o Terceiro Adquirente, angariado pelo 

Agente para o aviamento do Principal. 

Dito de outro modo, os serviços prestados pela entidade consulente, ao 

abrigo do contrato de agência, esgotam-se numa intervenção a jusante, que 

antecede e prepara a outorga do contrato final e efectiva de venda de artigos de 

moda de alta-costura francesa e italiana, no território português, quer na linha 

feminina, quer na linha criança. 
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Ou seja, e na hipótese sobre a qual debruçamos o nosso estudo, a sociedade 

“Alfa” exerce serviços de intermediação e/ou mandato sem representação, o que 

faz em nome e no interesse da italiana “Beta”. 

A operação de transmissão de bens – operação principal – é celebrada entre 

a italiana “Beta” e o Terceiro Adquirente, angariado pelo Agente - sociedade “Alfa”. 

Não obstante a intermediação do Agente, a transmissão da propriedade dos 

bens ocorre por via directa da esfera de actuação da italiana “Beta” para a esfera 

patrimonial do Terceiro Adquirente. 

O que pressupõe a expedição dos bens do local ou sede da italiana “Beta” para 

a sede ou estabelecimento comercial do Terceiro Adquirente. 

Por referência à operação de prestação de serviços, materializada na 

intermediação na celebração de contratos, a tributação em sede de IVA ocorrerá 

no local onde se considerar localizada a operação principal e objecto de 

intermediação – transmissão de bens. 

No que refere à localização das transmissões de bens em território nacional, 

dispõe o n.º 1 do art. 6º do CIVA que “São tributáveis as transmissões de bens que 

estejam situados no território nacional no momento em que se inicia o transporte ou 

expedição para o adquirente ou, no caso de não haver expedição ou transporte, no 

momento em que são postos à disposição do adquirente.” 

Simplificando, decorre do preceito em análise, que apenas se consideram 

localizadas em território nacional, e aqui tributáveis em IVA: i) as transmissões 

dos bens que estejam situados em Portugal no momento em que se verifique o 

início da expedição ou transporte para o adquirente; ii) as transmissões dos bens, 

em que na falta de expedição ou transporte para o adquirente, sejam colocados à 

disposição do adquirente em Portugal. 

Escalpelizando a relação jurídica de transmissão de bens concluída entre a 

italiana “Beta” e o Terceiro Adquirente, é possível observar que os bens 
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transaccionados são expedidos de França ou Itália para a sede ou domicílio do 

Terceiro Adquirente, sita em território português. Não podendo por essa mesma 

razão localizar-se a operação em território nacional (cfr. art. 6º, n.º 1 à contrario 

do CIVA). 

Por outro lado, não poderá deixar de se frisar que as transmissões de bens in 

questio configuram uma aquisição intracomunitária de bens, sujeita ao regime 

jurídico consignado no Regime Jurídico das Transacções Intracomunitárias de 

Bens (RITI), nos termos do qual a tributação em sede de IVA ocorre no país 

destino (i. é, no país onde o consumo é realizado) e de acordo com as taxas nele 

vigentes. Pelo que, também por esta razão não se poderá falar de uma transmissão 

interna de bens, escapando assim à disciplina vertida no CIVA.  

Aqui chegados, em face de quanto vem de se alinhar, considerando que a 

operação principal (operação objecto de intermediação – transmissão de bens), 

ocorre fora do território nacional, tal como ela é definido no art. 5º da 

Constituição da República Portuguesa, a prestação de serviços de intermediação 

levada e efeito pela sociedade “Alfa” ao abrigo do contrato de agência, por aplicação 

da al. e), do n.º 9 do art. 6º do CIVA, não está sujeita a tributação em sede de 

IVA. 

Como se referiu, a prestação de serviços de intermediação é executada pela 

entidade consulente, é desenvolvida em nome e no interesse da italiana “Beta” (ou 

seja, por conta de outrem) e, a operação de transmissão de bens realiza-se fora do 

território nacional (designadamente em França e Itália). 

Em conclusão, poderá dizer-se que por não se considerar localizada em 

território nacional a operação a que se reporta a intermediação (operação 

principal), também a prestação de serviços de intermediação não se pode 

considerar localiza em Portugal. 
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Com efeito, deverá entender-se que por via da não sujeição estatuída na al. 

e) do n.º 9 do art. 6º do CIVA a prestação de serviços de intermediação 

desempenhada pela sociedade “Alfa” em benefício da italiana “Beta” não está 

sujeita a tributação em sede de IVA. 

 

2.4- Do valor tributável 

A operação de liquidação de imposto exige que o sujeito passivo conheça, 

além da taxa e/ou taxas aplicáveis aos bens e serviços transmitidos, os valores sobre 

que devem incidir as referidas taxas. Isto é, imperioso se torna que o sujeito 

passivo identifique o valor tributável da operação. 

No âmbito das operações internas (transmissão de bens e prestação de 

serviços), a regra é a de que o valor tributável corresponde ao valor da 

contraprestação obtida ou a obter do adquirente ou do destinatário dos bens e/ou 

serviços. 

Na hipótese em escrutínio, o valor tributável, há-de corresponder ao valor 

que se obtiver da aplicação da percentagem atribuída à sociedade “Alfa” no valor 

que assumir cada uma das operações de intermediação em que tiver intervenção 

na qualidade de agente. 

 

II. Conclusões 

A) Praticando de modo habitual e com carácter de independência uma 

actividade comercial, a entidade consulente assume a qualidade de sujeito passivo 

de IVA, nos termos da al. a), do n.º 1, do art. 2º do CIVA. 

B) Por imposição da al. a), do n.º 1, do art. 1º do CIVA são tributadas em 

IVA as transmissões de bens e as prestações de serviços efectuadas em território 

nacional a título oneroso. 



Adriana Monteiro Contrato de agência: tributação em IVA 
 
 
 

 

 

 

| 280 ∙ DV9  

 

C) Localizando-se a operação principal (operação objecto de intermediação 

– transmissão de bens), fora do território nacional, a prestação de serviços de 

intermediação levada e efeito pela prestadora de serviços ao abrigo do contrato de 

agência, não está sujeita a tributação em sede de IVA, devido à não sujeição a 

tributação consignada na al. e), do n.º 9 do art. 6º do CIVA. 

O valor tributável corresponde ao valor que se obtiver da aplicação da 

percentagem atribuída à entidade prestadora de serviços no valor que assumir cada 

uma das operações de intermediação em que tiver intervenção na qualidade de 

agente. 
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